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วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรม
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรม
ศรี พนั วา (SRIPANWA)
ศรี พนั วา (SRIPANWA)
ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561
2. สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
2. สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
3. สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
3. สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
4. สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับ
4. สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
5. สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
5. สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตี)
ทรัสตี)
6. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ของ
6. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ของ
กองทรัสต์และการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์และการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
7. รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ภายหลังจากการ
7. รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ภายหลังจากการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่
31 ธันวาคม 2562)
31 ธันวาคม 2562)
8. วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
8. วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่ประชุม
10. แผนที่สถานที่ประชุม
11. ใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
11. ใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ด้ วย บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ด้ วย บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) (“กองทรั สต์ ” หรื อ “กองทรั สต์ SRIPANWA”)
ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) (“กองทรั สต์ ” หรื อ “กองทรั สต์ SRIPANWA”)
เห็นสมควรให้ มีการจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เห็นสมควรให้ มีการจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเบญจศิริ โรงแรมแมริ ออท กรุ งเทพฯ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒ นา
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเบญจศิริ โรงแรมแมริ ออท กรุ งเทพฯ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร แผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าประชุมตามวัน เวลา
กรุ งเทพมหานคร แผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดงั กล่าว เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
และสถานที่ดงั กล่าว เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 1

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561
พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เริ่ ม
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เริ่ ม
ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้ องฉัตรา บอลรูม 1 ชัน้ 2 โรงแรมสยามเคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวง
ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้ องฉัตรา บอลรูม 1 ชัน้ 2 โรงแรมสยามเคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 มีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง 59 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทังสิ
้ ้น
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 มีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง 59 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทังสิ
้ ้น
1
1

จานวน 3,018,856 หน่วย ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าประชุมโดยการมอบฉันทะ 24 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทังสิ
้ ้น 156,989,189
หน่วย รวมจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะทังหมด
้
83 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทังสิ
้ ้น
จ านวน 160,008,045 หน่ ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ 57.3374 ของหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ ว ทัง้ หมดของกองทรั ส ต์
SRIPANWA โดยมติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560
พิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560
พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญ ชีกาไรขาดทุนประจาปี
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
พิ จ ารณาและรั บ ทราบเรื่ อ งการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนประจ าปี 2560 ส าหรั บ งวดผลการ
ดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ดังกล่าว เป็ นไปตามที่
ได้ เปิ ดเผยไว้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 แล้ ว สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี ้
ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตีได้ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2561 แล้ ว ไม่มีข้อทักท้ วงหรื อข้ อสังเกตใดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA ดังกล่าว และการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ
-ไม่มีวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่จะนาเสนอเพื่อขออนุ มัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA นี ้ เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน โดยเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังนัน้ หากเรื่องใดเรื่ องหนึ่งตามวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ ได้ รับการอนุมัติจาก
ที่ป ระชุ ม วิส ามั ญ ผู้ถือหน่ วยทรั ส ต์ ครั ้งที่ 1/2561 ของกองทรั สต์ SRIPANWA ให้ ถือว่ าวาระที่ เกี่ยวข้ องและเป็ น
เงื่อ นไขของกั น และกั น ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ โดยที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถือ หน่ วยทรั ส ต์ ครั ้งที่ 1/2561 ของกองทรั ส ต์
SRIPANWA ไปก่ อนหน้ านัน้ ได้ ถกู ยกเลิกและจะไม่ มีการนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกันอื่น
ดังกล่ าวเพื่อให้ ท่ ปี ระชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA พิจารณาต่ อไป
2

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ SRIPANWA ในการระดมเงินทุนไปซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พื ้นที่ที่มีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทน และ
การให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อให้ ใช้ พื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของ
รายได้ และสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (“ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2”) ได้ แก่
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เริ่ มเปิ ดให้ บริ การในเดือนตุลาคม
2560 มีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ ในที่ ดินจานวน 3 โฉนด ได้ แก่ โฉนดที่ดิน เลขที่ 9866, 9867 และ 9868 ตาบลชะอา อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี เนื ้อที่ดินตามโฉนดรวม 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเป็ นที่ตงของโครงการโรงแรม
ั้
บาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ซึ่งเป็ นที่ดินที่บริ ษัท ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (“IUD” หรื อ “บริ ษัท
เจ้ าของทรัพย์ สิน”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

(2)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
อาคาร และสิ่งปลูกสร้ างใด ๆ ซึ่งได้ ปลูกสร้ างในที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ ชะอาหัวหิ น ซึ่งเป็ นอาคาร และสิ่งปลูกสร้ างที่ IUD มี กรรมสิท ธิ์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง อาคารที่พัก แบบ
พูลสวีทและเพนท์เฮ้ าส์ รวมถึงพืน้ ที่ส่วนอานวยความสะดวก ส่วนต้ อนรับ ร้ านอาหาร และสระว่ายนา้
ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงระบบต่าง ๆ และสิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคาร
ดังกล่าว และอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของ IUD และได้ ใช้ ในการดาเนินกิ จการโครงการ
โรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน อยูใ่ นปั จจุบนั

(3)

สังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
ทังนี
้ ้ รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ปรากฏในเอกสารแนบ 2
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ตารางสรุ ปพืน้ ที่ของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
เนื อ้ ที่ ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ นที่ ตัง้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม

2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

ครัง้ ที่ 2 ตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน
พืน้ ที่อาคารทัง้ หมดของทรัพ ย์ สินที่จะลงทุน เพิ่ มเติ ม

ประมาณ 2,593 ตารางเมตร

ครัง้ ที่ 2

ทังนี
้ ้ ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ จัดให้ มีบริ ษัทประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น จ านวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษั ท ยู เค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ ากั ด (“UKV”) และบริ ษั ท เน็ ก ซัส พรอพเพอตี ้
คอนซัลแทนท์ จากัด (“Nexus”) (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน”) ซึ่งเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความ
เห็ น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) เพื่ อประเมิ น มูลค่า
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

UKV
Nexus
หมายเหตุ:

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ก่อนการปรับปรุงตาม
โครงสร้ างของกองทรัสต์
SRIPANWA
(ล้ านบาท)
517.04/1
513.00/2

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้ างของกองทรัสต์
SRIPANWA
(ล้ านบาท)

วันที่ทาการประเมิน

496.29/1
509.00/2

28 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

/1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ UKV ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3
ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) คานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

/2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ Nexus ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่
16 ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561) คานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองรายเลื
้
อกใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองรายว่
้
า
ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการใช้ เปรี ยบเทียบกับมูล ค่าลงทุนของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เนื่องจากโดยสภาพของทรัพย์สนิ มีแหล่งที่มาของรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในมูลค่าลงทุนไม่เกิน 550,000,000
(ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) ซึง่ มูลค่าลงทุนดังกล่าวจะไม่
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เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมินต่า สุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุน กล่าวคือ ราคาที่
กองทรั ส ต์ SRIPANWA จะใช้ ในการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 นี เ้ ป็ น ราคาที่ เหมาะสมส าหรั บ ผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ทัง้ ในด้ านผลตอบแทนและความเสี่ย งจากการลงทุน ซึ่งพิ จารณาจากหลายปั จจัย อาทิ ระดับ เงิ น กู้ยื ม ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA การที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตังอยู
้ ่ในทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีสภาพพร้ อ มที่จะนาไปจัดหา
ผลประโยชน์ รวมทังมู
้ ลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีแนวโน้ มที่จะมีราคาสูงขึ ้น ด้ วยเหตุดงั กล่าว ผู้จัดการ
กองทรัสต์ จึงมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนและมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีความเหมาะสม โดย
รายละเอียดของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดรายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ภายหลังจากการ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ทังนี
้ ้ ราคาที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวจะต้ อง
เป็ นไปตามจานวนเงินที่ได้ จากการกู้ยืมเงิน ตามรายละเอียดที่จะได้ กล่าวต่อไปในวาระที่ 3
นอกจากนี ้ เมื่ อ กองทรั สต์ SRIPANWA ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 แล้ ว เสร็ จ กองทรั ส ต์
SRIPANWA จะจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินดังกล่าว โดยกองทรัสต์ SRIPANWA มี ความประสงค์ จะให้ บริ ษั ท ศรี พันวา
แมเนจเมนท์ จากัด (“SPM”) ซึ่งเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ในปั จจุบนั เข้ าเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ SRIPANWA นี ้เช่นกัน

ดังต่อไปนี ้

ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไข

(1) บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น)
ของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์ สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) ให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA และได้
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ SRIPANWA
(2) ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรื อหากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้ าง
ใด ๆ (ซึง่ จะต้ องไม่ใช่ประเด็นอันจะทาให้ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ประสงค์จะเข้ าลงทุนมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง) ที่ยงั คงค้ างหรื อไม่สามารถดาเนินการได้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(3) ณ วันที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้ าลงทุน ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ได้ รับการปลดจานอง และ
ได้ รับการยกเลิกหลักประกันอื่นใดบนทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าว (ถ้ ามี) และ
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(4) กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ดาเนินการกู้ยืมเงิน การทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ SRIPANWA และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
2 ดังกล่าวเป็ นผลสาเร็ จ
อนึง่ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นี ้ กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่เป็ น
การรับโอนกรรมสิทธิ์จาก IUD โดย IUD มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“CID”) ซึ่ง
CID ถื อ หุ้ นใน IUD ประมาณร้ อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง้ หมดของ IUD อี ก ทัง้ เมื่ อ กองทรั ส ต์
SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 แล้ วเสร็ จ กองทรัสต์ SRIPANWA จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยการให้ SPM เช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เพื่อดาเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอาหัวหิน ซึ่ง SPM มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด (“CIR”) (CIR ถือหุ้นใน SPM ประมาณร้ อยละ
99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
SPM) โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ใน CIR ได้ แก่ CID ซึง่ ถือหุ้นใน CIR ประมาณ
ร้ อยละ 85.36 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
CIR นอกจากนี ้ CID ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นในผู้จดั การ
กองทรัสต์ประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ดังนัน้ IUD และ SPM จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ดังกล่าวข้ า งต้ น จึ งเป็ น การท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ของกองทรั สต์ กับ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ ซึ่งมูลค่าของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ ณ
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 (ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 3,164,810,965.49 (สามพันหนึง่ ร้ อยหกสิบสีล่ ้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นเก้ าร้ อยหกสิบ
ห้ าจุดสี่เก้ า) บาท) ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ที่ เข้ าร่ วมประชุม และมี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนน ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.
26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดย
สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในการนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี่
คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะห์
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เกี่ยวข้ อง โดยความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์และการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยบริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์) แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ไม่เป็ นเท็จ และไม่
ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดรูปแบบการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และการให้ เช่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
6

เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 แก่ SPM ทังนี
้ ้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการติดต่อ
กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อ การดังกล่าว เป็ น
ต้ น
(2) เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ/หรื อ สัญ ญาให้ เช่าทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ/หรื อ สัญ ญา และ/หรื อเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 เมื่อกองทรัสต์ SRIPANWA ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 รวมทัง้
ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อ
การดังกล่าว เป็ นต้ น
(3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/หรื อ (2)
ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ และ
(4) กาหนด เปลีย่ นแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่งการ
เจรจาต่อรองกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของ
กองทรั ส ต์ SRIPANWA ในทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ โดยรวมแก่ ก องทรั ส ต์ SRIPANWA และ/หรื อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพันให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA เกินสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA
และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ค วรพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 เนื่ อ งจากผู้จัด การ
กองทรัสต์คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นี ้เป็ นการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มี คณ
ุ ภาพดี มีการ
ออกแบบที่ดี อยู่ในทาเลที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและมีศกั ยภาพในการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสที่
จะให้ นกั ลงทุนได้ รับประโยชน์จากการจัดโครงสร้ างการลงทุนที่เหมาะสมผ่านการกู้ยมื เงินซึง่ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่าต้ นทุน
ของเงินทุน (Gearing Benefit) ซึง่ จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่จะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต นอกจากนี ้ ยัง เป็ น การช่ ว ยกระจายแหล่ง ที่ ม าของรายได้ ของกองทรั สต์ SRIPANWA รวมถึ งเป็ น การเพิ่ ม ความ
หลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป (ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ผลของการเจรจาเงื่อนไข และราคาในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ขันสุ
้ ดท้ าย)
นอกจากนี ้ ในการกาหนดราคาสุดท้ ายที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
กองทรัสต์ SRIPANWA จะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วมีความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของมูลค่าที่กองทรัสต์จะลงทุน กล่าวคือ ราคาที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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ครัง้ ที่ 2 จะไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
อาทิ ค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น ภาษี มูลค่าเพิ่ ม ตลอดจนค่าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง IUD จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) ซึง่ เป็ นมูลค่าที่ไม่สงู กว่าราคาประเมินทรัพย์สนิ รวมที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ง
ได้ รับ จากผู้ประเมิ นมูลค่าทรัพ ย์ สินเกิ น ร้ อยละ 15 เนื่องจากทรัพ ย์ สิน ที่จ ะลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 นี ้ เป็ นการเข้ าลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที่มีคุณ ภาพดี มีการออกแบบที่ดี อยู่ในทาเลที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและมีศักยภาพในการดาเนินการจัดหา
ผลประโยชน์ อีกทังมู
้ ลค่าทรัพย์สนิ มีแนวโน้ มที่จะมีราคาสูงขึ ้นและเป็ นที่สนใจของนักลงทุน ด้ วยเหตุข้างต้ น ผู้จดั การกองทรัสต์
จึงมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนและมูลค่าที่จะลงทุนสูงสุดของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 มีความเหมาะสมและ
สามารถยอมรับได้ อีกทัง้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในด้ านการให้ เช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรให้ SPM เช่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เพื่อนาไปดาเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ SRIPANWA เนื่องจาก SPM เป็ น ผู้เช่าทรั พย์ สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ในปั จจุบัน อีกทัง้ ยังมี
ประสบการณ์ มีชื่อเสียง และความเชี่ยวชาญในการดาเนินกิจการโรงแรม ตลอดจนมีทีมงานด้ านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมี
ประสิทธิภาพ
ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตีมีความเห็นว่า ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นาเสนอเพื่อให้ พิจารณาลงทุน
เพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ นนันมี
้ ลกั ษณะที่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สินที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ของกองทรั สต์ SRIPANWA และได้ ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็ม รู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. จานวน 2 รายแล้ ว
ทังนี
้ ้ เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จงึ
ได้ มีการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ กล่าวคือ กรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20,000,000 บาทขึ ้นไป
หรื อ เกิ น ร้ อยละ 3 ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทรั สต์ แล้ ว แต่ มูลค่ าใดจะสูงกว่า จะต้ อ งได้ รับ มติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรม ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ผู้ที่ เป็ น เจ้ า ของ หรื อ ผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ SRIPANWA จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ผู้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติม และกลุ่มบุคคลเดียวกัน จะไม่มีส่วนร่ วมในการลงมติในวาระนี ้
นอกจากนัน้ ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นี ้ได้ ดาเนินการให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จดั การ
กองทรัสต์แสดงความเห็นประกอบไว้ แล้ วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ ทังหมดที
้
่กล่าวข้ างต้ นนันได้
้ เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
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การลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการรวมกัน ตัง้ แต่ 20,000,000 บาท หรื อเกิ นกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้ องได้ รับ
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว บริ ษัท ฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อ ผู้ที่ เป็ น เจ้ าของ หรื อ ผู้ให้ สิท ธิ ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ SRIPANWA จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ผู้เช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่
กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติม และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิ ท ธิ ใ นการเข้ าประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA (Record Date) วัน ที่ 22
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11
เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
การลงมติ ในวาระที่ 2 นี ้ เป็ น วาระที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการในวาระนี ้
ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 3 และ
วาระที่ 4 ทุกวาระเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ SRIPANWA จานวนรวมไม่ เกินมูลค่ าลงทุนของทรั พย์ สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 และค่ าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการ
กู้ยมื เงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเกี่ ย วกับโครงสร้ างเงิน ทุนที่ กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรั พย์ สินที่จ ะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในราคาไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ)
ผู้จัดการกองทรั สต์ พิ จารณาเห็ น ควรให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ข องกองทรั ส ต์ SRIPANWA เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติให้ กองทรัสต์ SRIPANWA กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึง
สถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สนิ เชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัท
ประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวงเงินกู้
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ระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ SRIPANWA อาจนาทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกัน
ในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA
อนึ่ง การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกินมูลค่า
ลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สิน ที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 เมื่ อ รวมกั บ เงิ น กู้ ภายใต้ สัญ ญากู้ ยื ม เงิ น เดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA จ านวน
450,000,000 (สี่ร้อยห้ าสิบล้ าน) บาท1 (อัตราส่วนการกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 25612 อยู่ที่
ร้ อยละ 23.05 (ยี่สบิ สามจุดศูนย์ห้า)) ระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์ SRIPANWA ณ วัน ที่ กองทรั สต์ เข้ าลงทุนในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ซึ่ง ยังคงเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม สาหรับกองทรัสต์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1
ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินและให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะเป็ นไปตามที่ผ้ กู ้ แู ละผู้ให้
กู้อาจตกลงร่ วมกันกาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน ส่วนหลักประกันในการกู้ยืมเงินครัง้ นี ้อาจรวมถึง (1) การจานองทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ SRIPANWA ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อ การโอน
สิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์และ
ผู้เอาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิเรี ยกร้ อง และ/
หรื อ กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ (5) หลักประกันการกู้ยืม
อื่น ๆ ตามที่ผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่ วมกันกาหนดเพิ่มเติมในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนด
หลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการ
กู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ
ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทัง้ นี ้ สารสนเทศการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ของกองทรั ส ต์ กั บ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง (บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ
ทรัสตี) มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA
และการให้ หลักประกันดังกล่าว เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยกาหนดจานวนเงินกู้ยืมในวงเงินกู้ระยะ

1
2

ข้ อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ข้ อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
บาท รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงินกู้ อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ SRIPANWA ตามที่
ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรื อ หน่ว ยงานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ ด าเนิ น การติ ด ต่ อ กับ สานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2) เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา หรื อข้ อ
ผูก พัน อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การกู้ยื ม เงิ น ของกองทรั สต์ SRIPANWA จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ ยวกับ การกู้ยืม เงิ น และการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3) การเข้ า ท าสัญ ญากู้ ยื ม เงิ น สัญ ญาหลัก ประกัน และสัญ ญาอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การกู้ ยื ม เงิ น ระหว่า ง
กองทรัสต์ SRIPANWA กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี) และ
(4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/หรื อ (2)
และ/หรื อ (3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาแล้ วเห็น ว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน ในวงเงินกู้ระยะยาว
และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ใช้ ในการลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 2 กับ ผู้ให้ ก้ ูซึ่ง อาจเป็ น บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ทรั สตีข องกองทรั สต์
SRIPANWA รวมถึงอนุมตั ิการมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรัสตีกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ในการ
กู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และเจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตีขอแจ้ งให้ ทราบว่าเรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่
เป็ น การขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ข องกองทรั สต์ SRIPANWA กับ ทรั ส ตี เนื่ อ งจากผู้จัด การกองทรั ส ต์ เห็ น ควรขอมติ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู งึ่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ในการนี ้
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ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เสนอ
ขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้ เป็ นการดาเนินการตามกระบวนการปกติของการทาธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับ
ลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัด
ต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมูลค่าการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ในปั จจุบัน ทาให้ หนี ้สินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ SRIPANWA ภายหลังการกู้ยืมเงิน (ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์สามารถกู้ยืม
เงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณี ที่กองทรัสต์มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน) และ
การที่กองทรัสต์อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนันมิ
้ ได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
การลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ซึ่งรายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่
ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิ ท ธิ ใ นการเข้ าประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA (Record Date) วัน ที่ 22
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11
การกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้อาจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์จึงได้
แนบสารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ) ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี) แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี) ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ บคุ คล
อื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
12

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
การลงมติ ในวาระที่ 3 นี ้ เป็ น วาระที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการในวาระนี ้
ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 4 ทุกวาระเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
อนึง่ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมตั กิ ารเข้ าทารายการในวาระนี ้จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
กองทรัสต์จึงจะสามารถดาเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตี ทังนี
้ ้ หากมติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระนี ้มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
กองทรัสต์จะไม่สามารถดาเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับทรัสตี แต่กองทรัสต์จะยังคงสามารถดาเนินการกู้ยืมเงินตามที่เสนอจากบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีได้
ทังนี
้ ้ โดยที่การคัดค้ านการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีดงั กล่าวในวาระนี ้จะไม่กระทบกับการอนุ มตั ิ
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 แต่อย่างใด
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติ การแก้ ไขเพิ่ มเติม สัญ ญาก่ อตัง้ ทรั สต์ ของกองทรั สต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้ าท า
และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญ ญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ SRIPANWA
และการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยให้ แก้ ไข และ/หรื อ เพิ่ มเติมรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 เนื่ อ งจากกองทรั ส ต์ SRIPANWA มี ก ารลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม เติ ม และให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยจัดทาเป็ นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ของกองทรัสต์ SRIPANWA ทังนี
้ ้ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขเงื่อนไขสาระสาคัญอันกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด รวมถึงการเข้ าทา
และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
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กองทรัสต์ SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตามที่เสนอ
ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตีพิจารณาแล้ วเห็นว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้ าทา
และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังท
้
รัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว บริ ษัท ฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิ ท ธิ ใ นการเข้ าประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA (Record Date) วัน ที่ 22
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11
เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
การลงมติ ในวาระที่ 4 นี ้ เป็ น วาระที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการในวาระนี ้
ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 ทุกวาระเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกั น โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้ าประชุมตังแต่
้ เวลา 13.00 น. อนึ่ง หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม
ครัง้ นี ้ กรุณากรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย
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สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่ วมประชุม จะต้ องนาเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการ
เข้ าร่ วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
แล้ ว และส่งมอบให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การกองทรัสต์ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุม ผู้จดั การกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการ
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ า ตามเอกสารแนบ 9 (พร้ อมติด อากรแสตมป์ จานวน 20 บาท) โดยจัด ส่งถึ ง “ผู้จัด การ
กองทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ โรงแรมศรี พันวา” เลขที่ 2922/198 ชัน้ 10 อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หรื อ ณ
สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนเริ่ มการประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ของท่าน กรุ ณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว หากท่านมีข้อ
สงสัย หรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท
แมเนจเมนท์ จากัด โทร. 02-308 2022 ในวันและเวลาทาการ

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
โดย บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

(นางวิไล อินทกูล)
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2561
ทรัสต์ เรายงานการประชุ
พื�อการลงทุนในอสั
งหาริญมผูทรั
ย์ โรงแรมศรี
ันวาาปี(SRIPANWA)
มสามั
้ ถอื พหน่
วยทรัสต์ ปพระจํ
2561

เอกสารแนบ 1

ทรัสต์ เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ โรงแรมศรี พันวา (SRIPANWA)
เวลาและสถานที�
เวลาและสถานที
ประชุมเมื� �อวันพุธที� 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬกิ า ณ ห้ องฉัตรา บอลรู ม 1 ชัน� 2 โรงแรมสยามเคมปิ น
สกี � กรุ งเทพ
ฯ เลขที
มวัน14.00
เขตปทุ
มวักิ นากรุณงห้เทพมหานคร
ประชุ
มเมื�อ� 991/9
วันพุธทีถนนพระราม
� 25 เมษายน1 แขวงปทุ
2561 เวลา
นาฬ
องฉัตรา บอลรู ม 1 ชัน� 2 โรงแรมสยามเคมปิ น
สกี � กรุ งเทพ ฯ เลขที� 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการ บริ ษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ ท� เี ข้ าร่ วมประชุม
กรรมการ บริ ษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ ท� เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายวรสิทธิ อิสสระ
ประธานกรรมการ
1. นายวรสิ
2.
นายไทรมัทน� ธิ อิลัสญสระ
ฉน์ดี

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

2. นายไทรมั
ลัญลฉน์ดี
3.
นางวิไล อิน� นทกู

กรรมการอิและกรรมการผู
สระ
กรรมการ
้ จดั การ

ล อินทกู
ล รีท แมเนจเมนท์ จํากัด กรรมการ
ผู้บริหาร 3.บรินางวิ
ษัท ไชาญอิ
สสระ
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โดยมีนางสาวจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
รั บหน้ าที�เป็ นผู้ดําเนินการประชุม กล่าวเรี ยนเชิ ญ 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 ดประชุมสามัญผู้ถือหน่ว ยทรั สต์ ประจํ า ปี 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 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท�จี ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
(ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีจํานวนทังหมด
�
1,512 ราย โดย
�
สต์ ซึง� กําหนดให้
คิดเป็ นจํานวนหน่วยทั �งหมด 279,064,000 หน่วย) ครบเป็ นองค์ประชุมตามที�ระบุในสัญญาก่อตังกองทรั
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท�ี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
โดยมีก ารนํ าส่งรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ประจํ า ปี 2560 พร้ อมกับจดหมายเชิ ญประชุมให้ กับ ผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ได้ ศึกษารายละเอียด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560 ได้ จัดขึ �นเมื�อวันที� 27 เมษายน
2560 ณ ห้ องฉัตรา บอลรู ม 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
ไม่มผี ้ 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 าของทรัพย์สินอยูส่ องส่วน โดยแบ่งออกเป็ น SPM 1 และ SPM 2
ส่วนแรก SPM 1 คือทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนครัง� แรกโดยมีการแปลงสภาพมาจาก Property Fund มาเป็ น REIT ซึ�งใน
SPM 1 มีทรัพย์สินที�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 มีทรัพย์สินที�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 า นบาท มีค่ า ใช้ จ่า ยรวม 42 ล้ า นบาท มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ อยู่ท�ี 236 ล้ า นบาท มี อัต ราการเพิ�มใน
สินทรัพย์สทุ ธิ จากการดําเนินงานอยู่ 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�งหมายความว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เมื�อเปรี ยบเทียบกับประมาณ
การที� เคยแจ้ งกับ ทางผู้ถือ หน่วยดีก ว่า ที� ป ระมาณการไว้ ถึ ง 31 ล้ า นบาท ส่ว นหนึ�งมาจากค่ าใช้ จ่า ยรวมที�ล ดลง โดย
ค่าใช้ จ่ายหลักมาจากดอกเบี �ยเงินกู้
ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น ว่ า ผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั สต์ นัน� มี ค วามถูก ต้ อ งเหมาะสมและเป็ น ไปตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
� สต์
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท�เี ข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดังต่อไปนี �
คําถามที� 1 :

คุณสุกฤษณ์ คูรัตน์ชชั วาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่ากรณีที�
บ้ า นพักตากอากาศ 5 ห้ องนอน (X29) มี occupancy ประมาณแค่ 14 % ทางกองทรั สต์ ชีแ� จงถึง
สาเหตุได้ หรื อไม่ และขอแนะนําสําหรับการประชุมครัง� ต่อไปควรมีรูปแบบตารางเปรี ยบเทียบกับปี ท�ี
ผ่านมา เพื�อให้ ผ้ ถู ือหน่วยได้ เห็นภาพที�ชดั เจนยิ�งขึ �น

3

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชีแ� จงว่า ในส่วน occupancy ของตัว X29 ที�อยู่ท�ี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 ท าง
ลูกค้ าน้ อยกว่าปกติ เพราะเกรงว่าจะเกิดปั ญหาในการเข้ าพัก แต่อย่างไรก็ตามทางกองทรัสต์ไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากสาเหตุนี � เนื�องจากทางผู้เช่ามีการจ่ายค่าเช่าคงที�ให้ กับกองทรัสต์ และในปี 2018 การ
ก่อสร้ างบ้ านพักที�ใกล้ กบั X29 ได้ ทําการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ ในไตรมาสที� � ของปี 2018
ผลประกอบการของ X29 occupancy ขยับขึ �นมาอยู่ท�ี 40% ด้ วย room rate ประมาณ 100,000 บาท
และรับทราบคําแนะนําของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มผี ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถามเพิม� เติม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 3
วาระที� 3: พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สําหรั บ
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 ของทรั สต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ โรงแรมศรี พันวาโดยถูกต้ องตามที�ควร ในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มีความถูกต้ องเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 โดยสรุ ป
รายการที�สําคัญดังนี �
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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ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่ วมประชุมซักถาม 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�องจากกองทรัสต์ เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ โรงแรมศรี พนั วา ได้ จดั
ตังขึ
� �นเมื�อวันที� 6 ธันวาคม 2560 ซึง� มีระยะดําเนินงาน 20 วัน ดังนันเมื
� �อเปรี ยบเทียบจะทําให้ เข้ าใจยาก
� กบั
เพราะเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง 20 วันกับ 1 ปี แต่ในปี ถดั ไป จะนําปี 2560 มาเปรี ยบเทียบทังปี
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 ี �หรื 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 ของกองทรัสต์ท�ีได้ รับเป็ นค่าเช่าคงที�ตามสัญญาเช่าที�ทําไว้ กบั ผู้เช่า ใน
สัญญาเช่า SPM � เช่า 15 ปี 5 ปี แรกอัตราคงที� ปี ที� 6-9 มีการปรับค่าเช่าขึ �นเป็ นไปตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจะเพิ�มขึ �นและรายได้ ของกองทรั สต์ ก็จะเพิ�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 ก็ จะไม่ค่อยเยอะเมื�อเทียบกับหุ้น และขนาดของ
กองทรัสต์ศรี พนั วา กองทรัสต์ไม่ได้ เล็กไม่ได้ ใหญ่ ยังคงอยูข่ นาดกลาง 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 เ ป็ 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
กองทรัสต์ มี วิธีที�ผ้ ปู ระเมินส่วนใหญ่ ใช้ 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 ค่า 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 วถ้ าเป็ นมุมของทาง REIT Manager ไม่ได้ ต้องการให้
NAV มีการปรับขึ �นลง เพราะจะทําให้ งบกํ าไรขาดทุนแต่ละปี 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 แต่ว่าถ้ าเป็ นกองโรงแรมทัว� ไปอื�น
ๆ ที�ทาง คุณพิจิตตราเห็นมาก็ ดูกองโรงแรมหลาย ๆ อันเหมือนกันส่วนใหญ่สญ
ั ญาเช่า คนที�มาเช่า
โรงแรมกลับไปทํากับกองเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว อย่างกองทรัสต์ ศรี พนั วาส่วนใหญ่ 90 % เป็ น fix
rent เพราะฉะนัน� สิ�งที�ผ้ ูประเมินต่อให้ เปลี�ยนคนมาประเมิน ก็ 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 ก็ จะค่อยเริ� มขึ �น ๆ ไปจะต่างกับธุรกิจอื�น ธุรกิจอื�นถ้ าคุณไปซื �อกองที�เป็ นแบบ retail office
หรื อ Industrial estate ที�แบบสัญญาปรั บทีละ � 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 ต่ า งไปจากสัญ ญาที� ทํ า อยู่แ ล้ ว ก็ เ ลยทํ า ให้ ว่ า 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�จะเห็นการเติบโตก็ ต่อเมื�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 จจุบัน แต่ละผู้ประเมินก็ จะมี assumption เรี ยกว่าอัตราผลตอบแทนที�คาดหวังต่างกัน

6

อย่างเช่น ถ้ าผู้ประเมินสมมติให้ กระแสเงินสดคิดมาเท่ากันเลยผู้ประเมินรายหนึ�งใช้ อตั ราคิดลดที�ตํ�า
กว่า มูลค่าที�ได้ ก็จะสูงกว่า อันนี �ก็จะทําให้ ทําไม NAV ไม่ถึงกับนิ�งไปเลย ก็จะขยับอยูบ่ ้ าง
คําถามที� 6 :

คุณจิ ณพัก ตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ�มเติ มว่า แสดงว่า ฐานขึน� อยู่กับผู้ประเมิน 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�องจากว่ากองทรัสต์มรี ายได้ 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 �นอย่างนั �นใช่
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 แต่ว่าสุดท้ ายจะปั น
� าอัตราดอกเบี �ย
ผลได้ เยอะขึ �นหรื อเปล่าต้ องดูในเรื� องค่าใช้ จ่าย เช่น กองทรัสต์มเี งินกู้อยู่ เพราะฉะนันถ้
เงินกู้ในปี นนสู
ั � งขึ �นมา ก็อาจจะทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ�มขึ �นเหมือนกัน เพราะฉะนันทางผู
�
้ จดั การกองทรัสต์
ก็ อาจจะไม่สามารถ promise ได้ ว่าปี 2562 กํ าไรจะขึ �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 ทรัพย์สินเดิม
ทางกลุม่ ชาญอิสสระ จะเป็ นผู้คํ �าประกันการจ่ายค่าเช่าของ บริ ษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์ จํากัด (ผู้เช่า)
พอปี ท�ี 5 ไป ซึ�งจะหมด 31 กรกฎาคม 2561 นี � ถ้ ามีการตรวจสอบ Performance แล้ ว หากทําได้ ถึง
ตามสัญญาเช่า กลุ่มชาญอิ สสระก็ จะไม่ต้องเข้ าสู่การประกันช่วงที�สอง ดังนัน� หมายความว่ากลุ่ม
ชาญอิสสระ ก็ จะไม่ต้องการันตีการจ่ายค่าเช่าของ 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 นในกลุ่มของเขาติดต่อโดยตรง 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�ยวของภูเก็ ต
ตอนนีเ� ป็ นอย่า งไรบ้ า ง เพราะคราวที�แล้ ว บอกไว้ ว่าของศรี พันวาเรามีปัญหานิ ดนึงในเรื� 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 อมูล เพื�อ ที�จ ะให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยได้ เห็ น ศัก ยภาพของภูเ ก็ ต จํ า นวน
นักท่องเที�ยว ตลาดโรงแรม การท่องเที�ยวด้ านโรงแรมที�ภเู ก็ตเป็ 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 องมี
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
ไม่มผี ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถามเพิม� เติม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 4
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วาระที� 4: พิจารณาและรับทราบเรื�องการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนประจําปี 2560 สําหรั บงวดผลการดําเนินงาน
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
แทนหน่ว ยละ 0.1817 บาท สํา หรั บผลประกอบการ Q1 ก็ คือ 1 มกราคม – 31 มีน าคม 2560 และลํ าดับถัด ไปวันที� 8
ธัน วาคม 2560 จ่า ยประโยชน์ ต อบแทนหน่ว ยละ 0.2150 บาท สํา หรั 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�สําคัญดังนี �
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
ไม่มผี ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้ เข้ าสูว่ าระที� 5
วาระที� 5: พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุม เพื�อรับทราบการแต่งตังผู
� ้ สอบบัญชีจากบริ 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 เทียนประเสริ ฐกิจ

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 เห็น ว่า ทางบริ ษัท ดี ลอยท์ ทูธ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จํ า กัด ได้ ปฏิ บัติ หน้ า ที�อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับกองทรัสต์ โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้ าที�
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท�เี ข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดังต่อไปนี �
คําถามที� 1 :

ผู้ถือหน่วยสอบถามว่าถ้ าเทียบกับปี ท�ผี ่านมา 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 ปรากฏอยู่ในงบการเงิน

ทังนี
� � ประธานฯได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า วาระนี �ไม่มกี ารลงมติ
ที�ประชุมรับทราบ
ไม่มผี ้ 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 ือหน่วยทรัสต์ซกั ถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นใน
วาระอื�น ๆ ขอเชิญคุณสุมนา วรชุน ผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนัก ลงทุนสัมพันธ์ มาให้ ข้อมูลเกี�ยวกับภาพรวมการ
ท่องเที�ยวในจังหวัดภูเก็ต
คุณสุมนา ได้ รายงานต่อที�ประชุมรับทราบถึงภาพรวมตลาดโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยจํานวนนักท่องเที�ยวที�
เดินทางเข้ ามายังประเทศไทย ตังแต่
� ปี 2554 อยู่ท�ี 19 ล้ านคน เติบโตขึ �นอย่างต่อเนื�องทุกปี จนถึงปี 2559 อยู่ท�ี 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 อยู่ท�ี
27,000 เที�ยว เพิ�มขึ �นเป็ น 48,000 เที�ยวบิน จํานวนเที�ยวรถโดยสารสาธารณะที�เข้ ามายังภูเก็ตจากปี 2554 จํานวนเที�ยวรถ
โดยสารอยู่ท�ี 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 นรู ปแบบของห้ องพัก และส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ �นทางฝั�งตะวันตกของเกาะภูเก็ต
นอกเหนือจากนี �จะมีระบบสาธารณูปโภค Infrastructure เช่น สนามบินนานาชาติภเู ก็ต อาคารโดยสารระหว่าง
ประเทศ ทางแยกบางคู้เส้ นบายพาส ทางลอดแยกสามกอง ทางลอดแยกดาราสมุทร ทางยกระดับสะพานเทพศรี สินธุ์ และ
ล่าสุดที�เพิ�งเปิ ดให้ บริ การไปจะเป็ นภูเก็ตสมาร์ ทบัส จากสนามบินภูเก็ตไปยังราไวย์ ทังหมดที
�
�กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นภาพรวม
ของเกาะภูเก็ตถึงการพัฒนาสิง� อํานวยความสะดวกที�เกิดขึ �น
ประธานฯ ได้ เชิ ญคุณจันทร์ เพ็ ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ ายทรั พย์สิ น นํา เสนอข้ อมูลผลประกอบการของ
โรงแรมศรี พนั วาในปี 2560
คุณจันทร์ เพ็ญ ได้ รายงานต่อทีป� ระชุมถึง 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 าที�เดิ นทางมายังโรงแรมศรี พันวาในปี 2560 โดยแบ่งเป็ น 3 ช่องทาง โดย
SPM 1 อันดับแรกเป็ น Travel Agent อยูท่ �ี 59 % และ SPM 2 อยูท่ �ี 57 % ซึง� ช่องทาง Travel Agent มาจากทางออนไลน์
และออฟไลน์ ออนไลน์ เช่น Booking.com, Agoda และ Expedia ส่วนทางออฟไลน์คือ Wholesale หรื อ บริ ษัททัวร์ ทวั� ๆ
ไปที�เข้ ามาติดต่อตรงที�โรงแรมศรี พนั วา คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์อยู่ท�ี 50 ส่วนช่องทาง Direct ศรี พนั วาเป็ นโรงแรมที�มีลกู ค้ า
Direct มาค่อนข้ างมากเมื�อเปรี ยบเทียบกับโรงแรมที�อ�นื โดยที�อตั ราส่วนของ Direct SPM 1 อยูท่ �ี 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 ซึง� SPM 1 อยูท่ �ี
7 % และ SPM 2 อยู่ท�ี 17 % จะเห็นว่าทาง SPM 2 สูงกว่า เนื�องจากลักษณะที�พกั ของ SPM 2 จะมีลกั ษณะตึก Habita มี
ห้ องพักที�มีลกั ษณะเหมือนกัน คือห้ อง Pool Suite (PS) ซึง� เป็ นที�ต้องการของลูกค้ าประเภท Group Business
ถัดมาเป็ นการนําเสนอเกี�ยวกับกลุม่ ลูกค้ าจากภาคพื �นทวีปที�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 างสูงจากตลาดเอเชี ย ได้ แก่ จี น ไทย เกาหลี
ฮ่องกง ญี�ปนุ่ ไต้ หวัน โดยอันดับแรกของส่วนแบ่งการตลาดจะเป็ นตลาดเอเชีย SPM1 จะอยูท่ ี� 73 % และ SPM 2 อยูท่ �ี 71
% อับดับที�สอง คือตลาดภาคพื �นอเมริ กา โดยที�อเมริ กาจะอยู่ที� 7 % สําหรับ SPM1 และ 9 % สําหรับ SPM2 ลําดับถัดไป
จะเป็ นตลาดยุโรป SPM 1 อยู่ท�ี 7 % และ SPM2 อยู่ท�ี 6 % ลําดับถัดไปเป็ น ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดออสเตรเลีย
ตลาดรัสเซีย และก็ตลาดแอฟริ กา ทังหมดที
�
�กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลในปี 2560 ที�ผ่านมา
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท�เี ข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่ วมประชุมซักถาม 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�เท่าไหร่ ในภูเก็ตในกรณีกลุม่ ลูกค้ าเดียวกัน High-end เหมือนกัน
ในกรณีท�ใี นภาวการณ์แข่งขัน การมาเข้ าพักแยกอย่างไร ลูกค้ าของโรงแรมศรี พนั 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 วาจัดอยูใ่ นประเภท Luxury
ดังนันคู
� ่แข่งไม่มาก โดยโรงแรมที�จดั อยู่ในประเภทเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมตรี สรา มีลกั ษณะ
โรงแรมที�เ ป็ น Individual คื อเป็ น โรงแรมที� ไ ม่ใ ช่ Chain ส่ว นโรงแรม Chain เองก็ จะมีลกั ษณะเป็ น
�
โรงแรม
ห้ องพัก รู ปแบบก็จะไม่เหมือนกับทางโรงแรมศรี พนั วา ซึ�งจะมีลกั ษณะเป็ น Villa ดังนันจะมี
ตรี ส รา, โรงแรมอัน ดารา ที� จ ะค่ อ นข้ างใกล้ เ คี ย งกัน กั บ โรงแรมศรี พั น วา ส่ ว นโรงแรมอื� น เช่ น
โรงแรมบันยันทรี ที�เป็ นที�ร้ ู จักกัน ลักษณะของโรงแรมไม่ได้ จดั อยู่ในประเภท Luxury ด้ านราคาก็จะไม่
เหมือนกัน ราคาห้ องพักของโรงแรมบันยันทรี จะถูกกว่า โดยโรงแรมที�มีราคาสูงคือ โรงแรมอมันปุรี จะ
เป็ นโรงแรมคนละประเภท แต่โรงแรมศรี พนั วาก็จดั อยู่ใน Rank ของ Luxury เหมือนกัน คุณจันทร์ เพ็ญ
ได้ เรี ยนเชิญคุณวรสิทธิ ให้ ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับคูแ่ ข่ง
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ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชี �แจง เรื� องคูแ่ ข่ง ไม่ได้ มองว่าคู่แข่งเป็ นคูแ่ ข่ง ด้ วยลูกค้ าของโรงแรมศรี พนั วา คือลูกค้ า
ของโรงแรมศรี พนั วา โดยไม่ได้ แย่งลูกค้ าของโรงแรมอื�น และโรงแรมต่าง ๆ ที�เป็ นโรงแรม 5 ดาว ก็ไม่ได้
แย่งลูกค้ าของโรงแรมศรี พนั วา และลูกค้ าคนละกลุ่มกัน คือ มีเงินพร้ อมที�จะใช้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้ า
พร้ อมจะใช้ 2,000 USD เท่ากัน แต่ว่าลูกค้ าก็ เลือกมาเลยว่าจะมาพักที�โรงแรมศรี พนั วา ลูกค้ าของ
โรงแรมต่าง ๆ ก็เลือกว่าจะไปพักโรงแรมนัน� ๆ แม้ ว่า 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 แลนด์และไม่มีแขกเอเชี ย ทําให้ ทราบถึงจุดนี �ว่า โรงแรมที�อยู่ท�ีเมืองไทยที�
เป็ นแบรนด์ดงั ๆ ไม่ได้ สนใจตลาดเอเชีย เพราะว่าอาจจะไม่มี Local Knowledge ตอนที�เริ� มโรงแรมศรี
พันวา ได้ เริ� มจากการทําการตลาดในประเทศก่อน อย่างแรกในเมืองไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย
เมืองจีน ซึ�งได้ ผลเป็ นที�น่าพอใจ เพราะตอนนันโรงแรม
�
Luxury ไม่มีลกู ค้ าเป็ นคนไทย โรงแรมศรี พนั วา
มีลูก ค้ า คนไทยมาจึง เริ� มมีลูก ค้ า คนไทยมา ก็ ชมโรงแรม โรงแรมที�เป็ นแบรนด์ ต่า งชาติท�ีเน้ น High
Season กับ Low Season ลูกค้ าไม่ได้ รับการบริ การดีอย่างที�ได้ รับการบริ การที�โรงแรมศรี พนั วา เช่น
การขอหนัง สือพิมพ์ ก็ไ ม่มี หนังสื อพิมพ์ ไทย พนักงานก็ บริ การลูก ค้ า คนไทยไม่ดี เท่า ลูก ค้ า ต่า งชาติ
จุดอ่อนของตลาดด้ านนี �ที�ตอนนัน� โรงแรมศรี พันวาได้ เ น้ น ทํา ให้ โรงแรมศรี พันวามีลูกค้ าคนไทยมา
ตลอดตังแต่
� เปิ ดมา 14 ปี ซึ�งมีลกู ค้ าคนไทยมาโดยตลอด เป็ นจุดแข็งของโรงแรมศรี พนั วา ช่วง Low
season ของต่างชาติซง�ึ เป็ นช่วงเดือน 5 - 9 ทําให้ มี Occupancy ที�ดี ศรี พนั วามีตลาดลูกค้ าประจํา 30
– 40 % ของลูกค้ าทั �งหมด 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 วิ ธีก ารตลาดใหม่ ๆ ค่า ใช้ จ่ ายมีค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าการทํา
การตลาดแบบทัว� ไป มีค่าใช้ จ่ายอยูท่ �ีประมาณ 2,000,000 บาท ซึ�งการตลาดแบบ Online Marketing
มีค่าใช้ จ่ายอยูท่ �ปี ระมาณ 100,000 – 200,000 บาท เพื�อทดสอบการทําการตลาด ซึง� การทําการตลาด
มีหลายวิธี เพราะโรงแรมอมันปุรีเปิ ดดําเนินการมาเป็ นระยะเวลา 20 กว่าปี แล้ ว ลูกค้ าบางส่วนของ
โรงแรมอมันปุรีนิ ย มมาพัก ที�ศรี พันวาเช่น กัน ด้ ว ยศรี พัน วามีค วามหลากหลายของการให้ บริ ก ารที�
มากกว่า

ข้ อชี �แจง :

คุณจันทร์ เพ็ญ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติม จากการตรวจสอบข้ อมูลการเข้ าพักของลูกค้ าพบว่า มีการกลับมาใช้
บริ การกับทางโรงแรมศรี พนั วาค่อนข้ างสูง เนื�องจากโรงแรมอื�นเน้ นลูกค้ ายุโรป แต่ศรี พนั วาเปิ ดตลาดที�
คนไทย ทําให้ ศรี พนั วาเป็ นที�นิยมในวงกว้ าง และมีบริ การที�ครบครั น 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 ามาท่องเที�ยวยังเอเชีย 4 - 5 เดือน ซึ�ง
โรงแรมศรี พนั วาได้ ให้ ความสําคัญกับทุกตลาด โดยเน้ นที�ไทย จีน ซึ�งสําคัญมากเพราะว่าเป็ นตลาด
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ที�มาทังปี
� และมีกําลังซื �อสูง ณ ปั จจุบนั ประเทศไทย หรื อ Southeast Asia เป็ นภูมิประเทศที�มีความ
ปลอดภัย ที�สุด โซนยุโรปบางประเทศมีก ารก่ อการร้ าย เป็ นต้ น ดังนัน� การเข้ า มาเที�ย วในเมืองไทย
จังหวัดภูเก็ตเดินทางสะดวก ซึง� เห็นได้ ข้อมูลที�แสดงการเติบโตขึ �นจากการท่องเที�ยวของจังหวัดภูเก็ต
คําถามที� 2 :

คุ ณ ชิ น ภั ค พรพิ บู ล ย์ เสนอแนะเพื� อ เพิ� ม ศั ก ยภาพ ในการทํ า รายได้ (Occupancy Rate) และ
ความสามารถในการจ่ายปั นผลที�เพิ�มขึ �นของกองทรัสต์ สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ (Uniqueness) การ
ทําการตลาดและการควบคุมต้ นทุนงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรผู้ให้ บริ การในโรงแรมคลอดจนการ
ตัง� เป้ า รายได้ ที�สูง ขึ น� ทัง� นี � ให้ ค วามเห็ น สํ า หรั บ การนํ าเสนอ ข้ อ มูล และรายละเอี 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 ย นสอบถามผู้ถื อหน่วยเพิ�มเติ ม เกี�ย วกับการให้ 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�ดขี ึ �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�ผ่านมา ซึง� ไม่สามารถแจ้ งประมาณการตัวเลขได้

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี แ� จง เกี� ย วกับโรงแรมศรี พันวามีก ารเติ บโต เนื�องจากไตรมาส 1 เดื อนมกราคม มีนาคม ที�ผ่านมาอัตราการเข้ าพัก (Occupancy) สูงกว่าปี 2560 ซึง� เชื�อมัน� ว่าปี 2561 มีการเติบโตของ
การเข้ าพัก

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิ ทธิ เรี ยนชี แ� จงเพิ�มเติ ม ปี 2561 มีเกณฑ์ ดี ขึ �นอย่างต่อเนื�อง เพราะมีลูกค้ าและมีฐานลูกค้ า
เพิ�มขึ �น และมีตลาดลูกค้ าที�เข้ 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 ายุโรป
ออสเตรเลี ย ลูก ค้ า กลุ่ม นี � มี ค วามตัง� ใจที� จะจัด งานแต่ง งานที� โรงแรมศรี พัน วา เพราะมี ภูมิ ท ัศน์ ที�
สวยงาม

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชี �แจงเพิ�มเติมว่า แนวโน้ มของกองทรัสต์ปี 2561 ถ้ าไม่มีการเพิ�มขนาดของกองทรัสต์
ผลประกอบการ มีแนวโน้ มเป็ นไปตามที�คาดการณ์ ไว้ แต่ถ้ากองทรั สต์มีการเพิ�มทรัพย์สินเข้ ามาใน
กองทรั สต์ ก็ จะเห็ น ผลประกอบการที� ม ากขึน� ซึ�ง ตอนนี ท� างผู้จัด การทรั ส ต์ ไ ด้ ส รรหาทรั พ ย์ สิ นที�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�มเป็ นทรั พย์ สินของกองทรัสต์ ได้ หรื อไม่ เนื�องจากกองทรัสต์ สามารถใช้ เงินกู้ในการที�
จัดหาทรัพย์สินเข้ ามาเพิ�มในกองทรัสต์โดยไม่ต้องเพิ�มทุนจากผู้ถือหน่วย ซึ�งขณะนี �กองทรัสต์ก้ เู งินแค่
ประมาณ 14 % เท่านัน� หากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรว่า Baba Beach Club ภูเก็ตมีศกั ยภาพที�
จะนําเข้ ามาเป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมองว่าอาจใช้ เงินกู้ในการนําทรัพย์สนิ มาเพิ�มในกองทรัสต์
ประธานฯ ได้ เชิ ญ คุ ณ วรสิ ท ธิ อ ธิ บ าย รู ป แบบหรื อแนวคิ ด ของ Baba Beach Club ที� ท างกลุ่ ม
ชาญอิสสระ ได้ พฒ
ั นาขึ �นมาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ

ข้ อชี �แจง :

คุณวรสิทธิ เรี ยนชีแ� จง กลุ่มชาญอิสสระ ได้ พัฒนาโรงแรมขึ �น 2 แห่ง ภายใต้ ช�ื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 มีก ารตกแต่งสไตล์ Chino Portuguese ผสมผสานกลิ�นไอของเมืองภูเก็ต
โดยใช้ โทนสีสนั เพิ�มความสนุกสนานในการตกแต่ง และในปั จจุบนั มองเรื� องตลาด conference ของทัง�
สองทําเลเปิ ดพร้ อมกันปลายปี ที�ผ่านมา

ข้ อชี �แจง :

ประธานฯ เรี ยนชีแ� จงเพิ�มเติม โดยทั �งสองแหล่งมีการนําเสนอ Performance เข้ ามา แต่ในฐานะของ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ องเข้ า ไปศึก ษา Performance อี ก ครั ง� และถ้ า มี ศ ัก ยภาพ (Potential) ที� จ ะมา
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Á°µ¦Â2

¦´¡¥r· ®¨´¸É°¦´rSRIPANWA ¨»°¥¼Än ´ »´ Åo Ân(1)¦´¡¥r· ¸É¨»¦´Ê Â¦ ¹É ¦³°o ª¥»¦·
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤nª¸É 1¸ÉÅo ¦´Ã°¦¦¤··Í Â¨³/®¦º °··¦°¦°Ä¸É·°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¸ÉÄo Äµ¦ÎµÁ·»¦·Ã¥¦µ°»¦ª¤°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ(Sri panwa Hotel Property Fund)
v°»¦ª¤°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r w µµ¦Â¨£µ¡ °°»¦ª¤°´®µ¦· ¤¦´¡¥r´ ¨nµª¹É ¦³°Åo ª¥
¦¦¤··ÍÂ¨³/®¦º °··¦°¦°£µ¥Äo ®´º°¦´¦°µ¦Îµ¦³Ã¥r 3  Îµª 16 ´¦ª¤ÁÈ ¡º Ê¸É
¦³¤µ21Å¦n 2µ 55µ¦µªµ¹ÉÁÈ ¸É´ Ê °Ã¦Â¦¤¦³´®¦¼ ®¦µ¡¦o °¤°µµ¦·É¨¼¦o µ°ºÉÇµ¦³
µµ¦¼Ã£Á¢°¦r ·Á°¦r ¦´¡¥r··¦¹ ¦µÂ¨³°»¦r nµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¦´¡¥r·¸É¨»¦´Ê Â¦Ã¥
¦´ ¡¥r ·¸É¨»¦´ Ê Â¦¤¸Îµª¦ª¤´Ê · Ê45 ¥¼· 38 ®¨´Â¨³7 ®o ° v¦´ ¡ ¥r · ¸É¨» ¦´ Ê Â¦w ¹É
ÎµÁ·µ¦£µ¥Äo Ä°»µ¦³°»¦·Ã¦Â¦¤Îµª2´Åo ÂnÄ°»µÄºÉ °Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ªµÂ¨³
Ä°»µÄºÉ°Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ¼¸¦¸ °¦r Â°rµ Â¨³(2) ¦´¡¥r· ¸É¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1¹É ¦³°o ª¥
»¦·Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤nª¸É 2 Â¨³o µ¡´Âª·¨¨nµX29¸ÉÅo ¦´Ã°¦¦¤··Í Â¨³/®¦º °··¦°¦°Ä¸É·
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r Â¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Äµ¦ÎµÁ·»¦·Ã¥¦µ CIR¹É ¦³°Åo ª¥¦¦¤··Í Â¨³/®¦º °
··¦°¦°£µ¥Äo ®´º°¦´¦°µ¦Îµ¦³Ã¥r 3  Îµª 2 ´¦ª¤ÁÈ ¡º Ê¸É¦³¤µ6Å¦n 0µ
50.6µ¦µªµ¹É ÁÈ ¸É´ Ê °o µ¡´Âª·¨¨nµX29 Â¨³Ã¦Â¦¤¦³´®¦¼®¦µ¡¦o °¤°µµ¦·É ¨¼¦o µ°ºÉÇµ
¦³µµ¦¼Ã£Á¢°¦r ·Á°¦r  ¦´¡¥r··¦¹ ¦µÂ¨³°»¦rnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¦´¡¥r·¸É¨»Á¡·É¤Á·¤
¦´ Ê ¸É1Ã¥¦´ ¡¥r ·¸É¨» Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É1¤¸Îµª¦ª¤´Ê · Ê31 ¥¼· 1 ®¨´Â¨³30 ®o ° ¹ÉÎµÁ·µ¦
£µ¥Äo Ä°»µ¦³°»¦·Ã¦Â¦¤Îµª 1´ÄºÉ°Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµÃ±ÁÈ¨¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸ Ê

Á°µ¦Â2 ®o µ6

Á°µ¦Â2
7.1.

¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦´¡¥r ·¸É¨»¦´Ê Â¦
7.1.1. Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤n ª¸É1
(1)

¸É·

¸É ·  ¸É  °¦´ r ¨»´Ê °¥¼n¸É Îµ¨ª··°Î µ Á£°Á¤º°£¼ÁÈ ´ ®ª´£¼ÁÈ  ¹É¤¸¡ºÊ ¸É ¦³¤µ21Å¦n 2µ55
µ¦µªµ¦³°Åo ª¥®´º°¦´¦°µ¦Îµ¦³Ã¥r v 3w Îµª¦ª¤16´Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
´n°Å¸ Ê
¨Îµ´¸É  3Á¨ ¸É Á¨ ¸É·
¦³ªµ£¼ÁÈ
Áº°Ê ¸ÉÃ¥¦³¤µ
®¤µ¥Á¨
Å¦n µµ¦µªµ
1.
321
2
4624I
10-3-64.7
2.
350
4
4624I
1-3-97.1
3.
1725
27
4624I
0-2-19.9
4.
1726
28
4624I
0-2-24.8
5.
1727
29
4624I
0-2-31.4
6.
1731
33
4624I
0-3-25.2
7.
1771
14
4624I
0-1-62
8.
1773
16
4624I
0-1-60
9.
1915
44
4624I
0-0-52
10.
1827
43
4624I
0-1-18
11.
1828
44
4624I
0-1-45
12.
1829
45
4624I
0-1-25
13.
1858
48
4624I
0-2-41.8
14.
1860
20
4624I
1-0-49.8
15.
1864
28
4624I
1-3-11.3
16.
1888
54
4624I
0-3-27
¦ª¤´Ê ®¤
21-2-55
(2)

°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ

°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÄÇ¹ÉÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤n
´Ê
ª¸É1ÁÈ °µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µ¸É °¦´r¨»
¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥°µµ¦¸É¡´ Â¡¼¨ª·¨¨nµ °µµ¦·É°Îµª¥ªµ¤³ª°µµ¦o °¦´¦o µ°µ®µ¦°µµ¦
µµ¤Á·°µµ¦nªn°¤Îµ¦» Â¨³°µµ¦¸É¡´ ¡´µ´¸
Ê ÊÄ®o ¦ª¤¹¦³nµÇÂ¨³·É·´¦¹
Ê ¦µ
·É°Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµªÂ¨³°´®µ¦· ¤¦´¡¥r°ºÉ Ä¸É°¦´r¨»Â¨³Åo
Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦ °¦´¡¥r· ¸É¨»¦´Ê Â¦°¥¼Än ´ »´ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê

Á°µ¦Â2 ®o µ7

Á°µ¦Â2
 °µµ¦¸É¡´ Â¡¼¨ª·¨¨nµ Îµª38®¨´ÂnÁÈ ¦³Á£Pool Villa, Family Suite, Â¨³Luxury
Villa Ã¥ µ °¡º Ê ¸É Ä o  °¥¤¸ ´Ê Ân ¦³¤µ177¹  394µ¦µÁ¤¦¦ª¤Áº °Ê ¸É  ¦³¤µ
10,543µ¦µÁ¤¦
°µµ¦o ° ¦´  Â¨³®o °°µ®µ¦ Baba Reception) Î µ ª1®¨´ ¦ª¤Áº °Ê ¸É  ¦³¤µ1,245.65
µ¦µÁ¤¦
 °µµ¦µÎµª1®¨´¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ2,109.70µ¦µÁ¤¦
 °µµ¦Pool Club Â¨³®o °¡´Ã¦Â¦¤ Îµª7®o ° Îµª1®¨´¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ2,749.85
µ¦µÁ¤¦
 °µµ¦o µ¡´µÎµª1®¨´¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ327.43µ¦µÁ¤¦
 °µµ¦nªn°¤Îµ¦» M&E) Â¨³o µ¡´µÎµª1®¨´¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ1,129.90µ¦µ
Á¤¦
 °µµ¦¢· ÁÂ¨³µ¤Á·Îµª1®¨´¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ1,940.40µ¦µÁ¤¦
(3)
7.2.

´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ¸É o Äµ¦¦³°·µ¦ °¦´¡¥r· ¸É¨»¦´Ê Â¦

¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦´¡¥r ·¸É¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1
7.2.1. Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤n ª¸É2
(1)

¸É·

¸É·¹É ÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤n
´Ê
ª¸É2¸É°¦´r¨»´°¥¼
Ê n ¸ÉÎµ¨ª··°ÎµÁ£°Á¤º°£¼ÁÈ´®ª´£¼ÁÈ ¹É ¤¸
¡º Ê¸É¦³¤µ5Å¦n1µ7.3µ¦µªµ¦³°Åo ª¥  3Îµª¦ª¤1´Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸ Ê
¨Îµ´¸É  3Á¨ ¸É
1.
(2)

349

Á¨ ¸É·
3

¦³ªµ£¼ÁÈ
®¤µ¥Á¨
4624I

Áº°Ê ¸ÉÃ¥¦³¤µ
Å¦n µµ¦µªµ
5-1-7.3

°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ

°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÇ ÄÇ¹ÉÅo ¨¼¦o µÄ¸É·¹É ÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤n
´Ê
ª¸É2ÁÈ °µµ¦Â¨³·É¨¼
¦o µ¸É°¦´r ¨»¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥°µµ¦¸É¡´ Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr ¦ª¤¹¡º Ê¸Énª°Îµª¥
ªµ¤³ªnªo °¦´¦o µ°µ®µ¦Â¨³¦³ªnµ¥Î Êµ´¸
Ê ÊÄ®o ¦ª¤¹¦³nµÇÂ¨³·É·´¦¹
Ê ¦µ·É°Îµª¥
Á°µ¦Â2 ®o µ8

Á°µ¦Â2
ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµªÂ¨³°´®µ¦· ¤¦´¡¥r°ºÉÄ¸É°¦´r¨»Â¨³Åo Äo Äµ¦
ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤nª¸É2°¥¼Än ´ »´ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê
 °µµ¦Á°³±µ·³ The Habita)°µµ¦Á°¹É ÁÈ °µµ¦3 ´Î
Ê µª1 ®¨´Äo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤
Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr¦³´®¦¼®¦µÎµª 18 ®o °¡¦o °¤¦³ªnµ¥Î Êµnª´ª»®o °¹É µ¤µ¦
¤°Á®Èª·ª³Á¨°´µ¤´ ´É³ª´Åo µ»®o °¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ2,050 µ¦µÁ¤¦
°µµ¦Á°³±µ·³ The Habita)°µµ¦¸¹ÉÁÈ °µµ¦3 ´Ê ¦ª¤´Äo
Ê ·1 ´Ê Îµª1 ®¨´
Äo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr¦³´®¦¼ ®¦µÎ µª 12 ®o °¡¦o °¤¦³ªnµ¥Î Êµ
nª´ª»®o °¹Éµ¤µ¦¤°Á®Èª·ª³Á¨°´µ¤´ ´É ³ª´Åo µ»®o °¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ
2,016µ¦µÁ¤¦
 ¦³ªnµ¥Î ÊµÎµª1 ¦³¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ821µ¦µÁ¤¦
(3)

´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ¸É o Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤nª¸É2

7.2.2. o µ¡´Âª·¨¨n µX29
(1)

¸É·
¸É·¹É ÁÈ ¸Éo
´ Ê µ¡´Âª·¨¨nµX29ÁÈ ¸É·¸É°¦´r¨»´°¥¼
Ê n ¸ÉÎµ¨ª··°ÎµÁ£°Á¤º°£¼ÁÈ´®ª´
£¼ÁÈ ¹É ¤¸¡º Ê¸É¦³¤µ3µ43.3µ¦µªµ¦³°Åo ª¥  3Îµª¦ª¤1´ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
´n°Å¸ Ê
¨Îµ´¸É  3Á¨ ¸É
1.

(2)

1979

Á¨ ¸É·
45

¦³ªµ£¼ÁÈ
®¤µ¥Á¨
4624I

Áº°Ê ¸ÉÃ¥¦³¤µ
Å¦n µµ¦µªµ
0-3-43.3

°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ
°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÄÇ¹ÉÅo ¨¼¦o µÄ¸É·¹É ÁÈ ¸Éo
´ Ê µ¡´ Âª·¨¨nµX29ÁÈ °µµ¦Â¨³·É¨¼
¦o µ¸É°¦´r¨»¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥o µ¡´ Âª·¨¨nµÂ¨³¦³ªnµ¥Î Êµ´¸
Ê ÊÄ®o ¦ª¤¹¦³nµÇ
Â¨³·É ·´¦¹
Ê ¦µ·É °Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµªÂ¨³°´®µ¦· ¤¦´¡¥r°ºÉÄ
¸É °¦´r¨»Â¨³Åo Äo Äµ¦¦· µ¦o µ¡´Âª·¨¨nµX29°¥¼Än ´ »´ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê
 o µ¡´Âª·¨¨nµ X29¹ÉÁÈ o µÁ¸É¥ª3 ´Î
Ê µª1 ®¨´Äo ÁÈ o µ¡´Âª·¨¨nµ¦³´®¦¼®¦µ
Îµª5 ®o °°¡¦o °¤¦³ªnµ¥Î Êµnª´ª¦ª¤Áº Ê°¸É¦³¤µ1,634µ¦µÁ¤¦

(3)

´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ¸É o Äµ¦¦³°·µ¦o µ¡´Âª·¨¨nµX29

Á°µ¦Â2 ®o µ9

เอกสารแนบ 3

Á°µ¦Â4
µ¦Á«µ¦Åo ¤µ¹É·¦´¡¥r °°¦´r Â¨³µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´r ´
»¨¸ÉÁ¸É¥ª o ° »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r
µ¤¸É¦· ¬´ µ°·¦³¦¸ Â¤ÁÁ¤r  Î µ´(v¦· ¬´  ²w®¦º °v¼o ´ µ¦°¦´  r w) Äµ³¼o´µ¦°¦´ r
°¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ(SRIPANWA) v°¦´ r w®¦º °v°¦´ r SRIPANWAw Åo
¤¸¤·Á¦¸ ¥¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É1/2561 °°¦´rSRIPANWA Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´ ·µ¦¨»Ä¦´¡¥r·
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 v¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2w Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê
1.

µ¦¨»Ä·¦´¡¥r É ¸ ³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2

1.1

ª´Áº°¸ ¸ÉÁ·¦µ¥µ¦

£µ¥®¨´µ¸É°¦´rÅo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤ ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É1/61 °°¦´rSRIPANWA Â¨³
¼n 
´ µÅo ·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ´´n°¸ÉÎµ®Åªo Ä´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r· °°¦´rÁ¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª 
¹É ¼o´ µ¦°¦´rµªnµ°¦´rSRIPANWA ³µ¤µ¦Á o µÎµ»¦¦¦¤´¨nµªÅo £µ¥Äª´¸É31 ´ªµ¤2561
1.2

¼n´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³ªµ¤´¤¡´r ´°¦´r SRIPANWA

¦· ¬´¦n ª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ vIUDw ¹ÉÁÈ Áo µ °¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ÁÈ ¦· ¬´
¥n°¥ °¦· ¬´µ°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ ¤®µ  vCIDw ¹ÉCID ¤¸ªµ¤´¤¡´r ´ °¦´rSRIPANWAÃ¥
ÁÈ ¼oº°®»oÄ¦· ¬´µ°·¦³¦¸ Â¤ÁÁ¤rÎµ´ ¹É ÁÈ ¼o´ µ¦°¦´r·ÁÈ ´nª¦³¤µ¦o °¥¨³ 99.99 °
Î µª®»o ¸É¤¸ · · ° °Á¸¥´Ê ®¤ °¦· ¬´  ²Â¨³ÁÈ ¼o¤¸ °Îµµª»¤ °¼o´ µ¦°¦´r °¸ ´Ê CID ÁÈ  ¼oº °
®nª¥¦´r¦µ¥Ä®n¦µ¥®¹É °°¦´r SRIPANWA
1.3.

¨´¬³n ªÅo Á¸¥ °»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´µ¦°¦´r

IUD ¤¸nªÅo Á¸¥Ã¥ÁÈ Áo µ °¦¦¤··Í Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Â¨³CID ¤¸nªÅo Á¸¥Ã¥µ¦ÁÈ ¼oº°
®nª¥¦´r¦µ¥Ä®n¦µ¥®¹É °°¦´rSRIPANWA
1.4

¨´¬³´ÉªÅ °¦µ¥µ¦Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2

°¦´rSRIPANWA ³ÎµÁ·¸ÉÅo µµ¦¼o¥º¤Á· £µ¥ÄªÁ·¦³¥³¥µªÂ¨³/®¦º °¦³¥³´Î
Ê µª¦ª¤Å¤nÁ· ¤¼¨nµ
¨» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸ÉŚÂ¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °Á¡ºÉ°Å¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ 
¦´Ê ¸É 2Ã¥µ¦¨»Ä¦¦¤··Í Ä¸É · °µµ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸ ¨´³°Î µ -®´ª®· ·É¨¼¦o µÄ Ç¹ÉÅo
¨¼¦o µÄ¸É·¹É ÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸
´Ê
¨´³°Îµ-®´ª®·Â¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉIUD ÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··Í Â¨³Åo
Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 µIUD Ã¥¤¸¤¨¼ nµ¦ª¤Å¤nÁ·550,000,000(®o µ¦o °¥®o µ·
¨o µ )µ(Ã¥n µ Äo n µ ¥Á¡ºÉ ° Ä®o Åo ¤µ¹É  ¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³¨»  Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É 2 °µ· n µ ¦¦¤Á¸ ¥ ¤µ¦³Á¸ ¥ 
Á°µ¦Â4 ®o µ1

Á°µ¦Â4
£µ¬¸ ¤¨¼ nµÁ¡·É¤¨°nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉ Ç¸ÉÁ¸É¥ª o °IUD ³ÁÈ ¼o¦´·°) ¹É ¤¼¨nµ¨»´¨nµª³Å¤n
Á·ªnµ¦o °¥¨³15 °¦µµ¦³Á¤·ÎÉµ» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¸É¦³Á¤·Ã¥¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·
Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¤¸´ ¸ ÊÂ¨³µ¤¸É¦µÄÁ°µ¦Â2
(1)

¸É·

¦¦¤··ÍÄ¸É·Îµª3 ÃÅo ÂnÃ¸É·Á¨ ¸É9866, 9867 Â¨³9868Îµ¨³°Îµ°ÎµÁ£°³°Îµ
´®ª´Á¡¦»¦¸Áº Ê°¸É·µ¤Ã¦ª¤2 Å¦n 2 µ32 µ¦µªµ ¹É ÁÈ ¸É´ Ê °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·
¹É ÁÈ ¸É·¸É IUDÁÈ Áo µ °¦¦¤··Í
(2)

°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ

°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÄ Ç¹ÉÅo ¨¼¦o µÄ¸É·¹ÉÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸
´Ê
¨´³°Îµ-®´ª
®·¹É ÁÈ °µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ¸É IUD ¤¸¦¦¤··Í¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥°µµ¦¸É¡´ Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr¦ª¤¹
¡ºÊ ¸Énª°Îµª¥ªµ¤³ªnªo °¦´¦o µ°µ®µ¦ Â¨³¦³ªnµ¥Î Êµ ´Ê ¸Ê Ä®o ¦ª¤¹¦³nµÇÂ¨³·É·´Ê ¦¹ ¦µ
·É °Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµªÂ¨³°´®µ¦· ¤¦´¡¥r°ºÉÄ¹É ÁÈ ¦¦¤··Í °IUDÂ¨³Åo Äo
Äµ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®· °¥¼Än ´ »´
(3)

´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·

Â®¨nÁ·»¸ÉÄo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ³¤µµµ¦¼o¥º¤Á· °°¦´rSRIPANWA Ä
ªÁ·¼o¦³¥³¥µªÂ¨³/®¦º °¦³¥³´Î
Ê µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É ŚÂ¨³nµÄo nµ¥°ºÉ
Ä¸ÉÁ¸É¥ª o °µµµ¦¡µ·¥rÄ¦³Á«Â®n®¹É®¦º °®¨µ¥Â®nÂ¨³°µ¦ª¤¹µ´µ¦Á·°ºÉÄ®¦º °¼oÄ®o o ¼¸ÉÁÈ 
µ´ °ºÉÄ¸Éµ¤µ¦Ä®o · ÁºÉ °Ân¦´r Á¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Åo Án¦· ¬´ ¦³´¸ ª·Â¨³¦· ¬´ ¦³´
ª·µ«£´¥Ã¥¼oÄ®o o °¼ µÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸ °°¦´rSRIPANWAÂ¨³°µÄ®o ®¨´¦³´¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦
¼o¥º¤Á· °°¦´rSRIPANWA Á¡ºÉ°Äo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2
´¸
Ê Ê n°µ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ¼o´ µ¦°¦´rÅo ´ Ä®o ¤¸¦· ¬´¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·Îµª
2¦µ¥Åo Ân¦· ¬´¥¼ÁÂª¨¼Á°´ÉÂ°rÁ°Á¸É Îµ´Â¨³¦· ¬´ÁÈ´¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨Âr Îµ´ ¦ª¤Á¦¸ ¥ªnµ
v¼o¦³Á¤·¤¼¨n µ¦´ ¡¥r ·w ÁÈ ¼o¦³Á¤·¦µµ°·¦³Á¡ºÉ°¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸ ÊÃ¥
°¦´r SRIPANWA ³¨»Ä¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦µµÅ¤nÁ· 550,000,000(®o µ¦o °¥®o µ·¨o µ)
µ (Ã¥nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹É¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2°µ·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥£µ¬¸ ¤¼¨nµÁ¡·É¤
¨°nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉ Ç¸ÉÁ¸É¥ª o °IUD³ÁÈ ¼o¦´·°)¹É¤¼¨nµ¨»´¨nµª³Å¤nÁ·ªnµ¦o °¥¨³
15 °¦µµ¦³Á¤·ÎÉµ» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¸É¦³Á¤·Ã¥¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥
°¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ °¦´¡¥r·¸É°¦´r SRIPANWA ³¨»³ÁÈ Åµ¤¸ÉÂÅªo Ä®´º°Á·¦³»¤¼oº°
®nª¥¦´r

Á°µ¦Â4 ®o µ2

Á°µ¦Â4
1.5

µ °¦µ¥µ¦Â¨³¤¼¨n µ¦ª¤ °·É°Â

¦µ¥µ¦µ¦¨»Ä¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¤¸¤¼¨nµ¦ª¤Å¤nÁ· 550,000,000(®o µ¦o °¥®o µ· ¨o µ) µ(Ã¥
nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹É¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 °µ·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥£µ¬¸ ¤¼¨nµÁ¡·É¤¨°
nµ¦¦¤Á¸ ¥¤Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉ  Ç¸É Á¸É ¥ª o °IUD³ÁÈ  ¼o¦´· °)Ã¥³Î µ¦³´Ê Î µªÄª´³Á¸ ¥µ¦Ã°
¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2
¦µ¥µ¦´¨nµªÁ o µ nµ¥ÁÈ µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´r´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´rÃ¥¤¸
µ¦µ¥µ¦´Ê Ân20,000,000µ®¦º °Á·ªnµ ¦o °¥¨³3 °¤¼¨nµ¦´¡¥r ·»· °°¦´rª´¸É 29 ¤·»µ¥
2561 ¹É ¤¸¤¨¼ nµÁnµ´3,164,810,965.49 (µ¤¡´®¹É¦o °¥®·¸¨É o µÂÂ®¹É ®¤ºÉÁo µ¦o °¥®·®o µ»¸ÉÁo µ µ
Ã¥¦µ¥µ¦´¨nµª³o °Åo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r °°¦´rSRIPANWA o ª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ
3Ä4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸ÉÁ o µ¦nª¤¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
´Ê ¸ Ê µ¦´ ³ÂÁ¸¥  °¼o¸É ¤¸· · °°Á¸¥´Ê ®¤´¨nµ ª¼o´ µ¦°¦´r ³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº °
®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸
µ¦ °¤·ÁÈ Åµ¤ÄÂo ¦µ¥ºÉ°¼oº°®nª¥¦´r¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤Á°µ¦Â11
1.6.

¤¼¨n µ °¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2

¤¼¨nµ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ³Å¤nÁ·550,000,000(®o µ¦o °¥®o µ·¨o µ) µ(Ã¥nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹É
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 °µ·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥£µ¬¸ ¤¨¼ nµÁ¡·É¤¨°nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³nµÄo nµ¥
°ºÉ Ç¸ÉÁ¸É¥ª o °IUD³ÁÈ ¼o¦´·°)Ã¥¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ¹ÉÁÈ ¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ¸ÉÅo ¦´ªµ¤Á®È°
µÎµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r vÎµ´ µ¨w Á¡ºÉ°¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Åo ¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· Ã¥Äo ª·¸¡·µ¦µµ¦µ¥Åo  Income Approach)´¸
Ê Ê¦µµ´¨nµª³Å¤n
Á·ªnµ¦o °¥¨³15 °¦µµ¦³Á¤·ÎÉµ» °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¸É¦³Á¤·Ã¥¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·
1.7

Ár Äµ¦Îµ®¤¼¨n µ·É°Â °¦µ¥µ¦

¤¼¨nµ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸ Ê¡·µ¦µµµ¦Á¦µ¨¦³®ªnµ¼o´ µ¦°¦´rÂ¨³Áo µ °
¦¦¤··Í Ä¦´¡ ¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤ Á· ¤ ¦´Ê ¸É2 Ã¥¼o´µ¦°¦´r ¡·µ¦µµÎµÁ¨¸É´ Ê «´¥£µ¡ °¦´ ¡¥r ·
ªµ¤¤´É  °¼oÁnµ°´¦µ¨°Âµ¦Ánµ ¨°¦µµ¦³Á¤·¸ÉÅo ¦´µ¦µ¥µ¦³Á¤·nµ¦´¡¥r· ¹É´ÎµÃ¥
¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· Îµª2¦µ¥

Á°µ¦Â4 ®o µ3

Á°µ¦Â4
1.8

¦³Ã¥r É ¸°¦´r ³Åo ¦´µµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦

¼o´µ¦°¦´rÁ®Èªnµµ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¸ ÊÁÈ µ¦Á o µ¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸É¤¸ÎµÁ¨
¸É¸
´ Ê É¸Â¨³¤¸£µ¡¡¦o °¤¸É³ÎµÅ´®µ¨¦³Ã¥r¦ª¤´¤¼
Ê ¨nµ °¦´¡¥r·¤¸ÂªÃo ¤¸É³¤¸¦µµ¼ ¹ Ê°µ¸ Êµ¦
¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ³nª¥Ä®o o ¼ º°®nª¥¦´r¤¸Ã°µÅo ¦´¨°Âµµ¦¨»Ä¦³¥³¥µª
Á¡·É¤ ¹ Êµµ¦¸É°¦´r SRIPANWAÅo Îµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Å®µ¨¦³Ã¥rÃ¥µ¦Ä®o Ánµ°¸´¥´
Ê 
ÎµÄ®o ¦µ¥Åo µn Ánµ °°¦´r SRIPANWA¤¸ªµ¤¤´É Á¡·É¤ ¹ Ênµµ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸¥É  °µ¦´®µ¨¦³Ã¥rµ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³nª¥¨µ¦¡¹É¡µÂ®¨n¦µ¥Åo °°¦´r SRIPANWA (Asset Diversification ÁºÉ°µ¦´¡¥r·¸É
°¦´r ¨»Ä´ »´Â¨³¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¤¸¨»n¤¨¼o µÁoµ®¤µ¥¸ÉÂnµ´(Ã¥¦´¡¥r·¸É
°¦´r¨»¦´Ê Â¦¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´º°¨»¤n ¨¼o µ¦³´High-end ®¦º °¼o¸É¤¸Îµ¨´º Ê°¼¹Éo °µ¦¡´Ä¡¼¨
ª·¨¨nµ¸É¤¸¡º Ê¸Éªo µ ªµÁ¡ºÉ°ªµ¤ÁÈ nª´ªÎµ®¦´¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´
º° ¨»¤n ¨¼o µ¦³´High-end ¸É°µ¤¸Îµ¨´º Ê°o °¥ªnµ¨»¤n ¨¼o µ °¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Ã¥Áo ¨»¤n ¨¼o µ
µÄ®n°µ·´n°Á¸É¥ª¸É¤µÁÈ ¨»¤n µÂnµ¦³»¤´¤¤µÁ· ´ª¨·£´r Product Launch) ÁÈ o Â¨³
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸ Ê¤¸¨»n¤¨¼o µÁoµ®¤µ¥º°¨¼o µ¦³´High-end ¸É¤¸Îµ¨´º°Ê Â¨³®´ª®·ÁÈ 
Destination °µ¦¡´n°Îµ®¦´¦»Á¡Â¨³´®ª´Ä¨o Á¸¥Ã¥µ¤µ¦Á·µÅo ³ªÁ®¤µ³´µ¦¡´n° °
¼¦n ´Â¨³¨»¤n Áoµ®¤µ¥¦°¦´ª°¸´¥´
Ê ¤¸·¦¦¤Â¨³Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ¦· ÁªÄ¨o Á¸¥°¸¤µ¤µ¥ °µ¸ Êµ¦¨»
Ê µ¤µ¦¸É³Á¡·É¤°´¦µÎµÅ¦ °¦´¡¥r·¸É°¦´r ¨»¦´Ê Â¦ ¦´¡¥r·¸É
Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ´¥´
°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1 Â¨³¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2µµ¦¦³®¥´nµÄo nµ¥¸Én° µ °»¦·
(Economies of Scale) Â¨³µ¦ÎµÁ·µ¸É¤¸¦³··£µ¡¤µ ¹ Ê
1.9

Â®¨n Á·»¸ÉÄo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2

Â®¨nÁ·»¸ÉÄo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¤µµµ¦¼o¥º¤Á·£µ¥ÄªÁ·¼o¦³¥³¥µªÂ¨³/®¦º °
¦³¥³´Ê Î µ ª¦ª¤Å¤n Á·  ¤¼¨ nµ ¨» °¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³¨» Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É  ŚÂ¨³nµ Äo n µ ¥°ºÉ  Ä¸É Á¸É ¥ ª o ° Ã¥
¦µ¥¨³Á°¸¥Äµ¦¼o¥º¤Á·³ÁÈ Åµ¤¸ÉÂÅªo Ä®´º°Á·¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r
1.10

µ¦ °°»¤´·µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦¦³®ªn µ°¦´r ´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¼o´µ¦°¦´r

µ¦Î µ» ¦¦¦¤¦³®ªnµ°¦´ r ´ » ¨¸É Á¸É ¥ ªÃ¥´ ´ ¼o´ µ¦°¦´ r ¸ Ê ³o °Åo ¦´ °»¤´· µ¸É  ¦³»¤ ¼oº °
®nª¥¦´r °°¦´rSRIPANWAo ª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ 3 Ä 4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸ÉÁ o µ
¦nª¤¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â´¸
Ê Êµ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸· · °°Á¸¥´®¤´
Ê
¨nµª¼o´ µ¦°¦´r
³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É
¤¸ n ª Åo Á¸ ¥ ÁÈ ¡· Á «¬ÄÁ¦ºÉ ° ¸É ¤¸  µ¦ °¤· Á È Åµ¤ÄÂo ¦µ¥ºÉ ° ¼o º ° ®n ª ¥¦´  r ¦µ¥¨³Á°¸ ¥ ¦µµ¤
Á°µ¦Â11

Á°µ¦Â4 ®o µ4

Á°µ¦Â4
1.11 ªµ¤Á®È  °³¦¦¤µ¦¦· ¬´  ²¸É Á¸É ¥ª´  µ¦¨Á o µÎ µ ¦µ¥µ¦ Â¨³Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ªµ¤
¤Á®»¤¨¦³®ªn µµ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´»¨£µ¥°
³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¼o´ µ¦°¦´r  Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ªn Åo Á¸¥¹ÉÅ¤nÅo Á o µ¦nª¤¦³»¤Â¨³Å¤n¤¸· ·°°Á¸¥
Ä¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´Äªµ¦³¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¨Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª¹É Åo Ân µ¥ª¦··°·¦³ ÁºÉ°µÁÈ 
¦¦¤µ¦ °IUD Á®Èªnµµ¦¨» Ä¦´¡ ¥r · ¸É³¨»Á¡·É ¤Á·¤ ¦´ Ê ¸É 2 ÁÈ ÅÁ¡ºÉ °¦³Ã¥r ¸É ¸¸É » °°¦´r
SRIPANWA ÁºÉ°µÁÈ µ¦ ¥µ¥µ¦¨»Ä®o °¦´r SRIPANWA Á·ÃÄ¦´¡¥r· ¸É¤¸
» £µ¡¼Â¨³ÁÈ ¦´¡¥r· ¸É
¤¸«´ ¥£µ¡Äµ¦Á¡·É¤°´¦µ¨°Ân°®nª¥ Cash Distribution Per Unit ®¦º °DPU) °¼oº°®nª¥¦´r Ã¥¦³¤µ
µ¦¨°Ân°®nª¥ Cash Distribution Per Unit ®¦º °DPU) Îµ®¦´nªÁª¨µ¦³¤µµ¦´Ân
Ê ª´ ¸É1 ¤¦µ¤2562
¹ª´¸É31 ´ªµ¤2562¸Éµªnµ¼oº°®nª¥¦´r³Åo ¦´®¨´µ¸É°¦´rÁ o µ¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê
¸É2¹É¤¸Â®¨nÁ·»¸ÉÄo Äµ¦¨»´¨nµª¤µµµ¦¼o¥º¤Á·´Ê ³Á¡·É¤ ¹ ÊÅ¤no°¥Åªnµ0.01µn°®nª¥Á¤ºÉ°Á¸¥
´¦³¤µµ¦¨°Ân°®nª¥ Cash Distribution Per Unit ®¦º °DPU) Îµ®¦´nªÁª¨µ¦³¤µµ¦´Ân
Ê ª´ ¸É 1
¤¦µ¤2562 ¹ª´¸É31 ´ªµ¤2562¸Éµªnµ¼oº°®nª¥¦´r³Åo ¦´Ä¦¸¸É°¦´r¤·Åo ÎµÁ·µ¦Á o µ¨»Ä
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2°¸´¥´
Ê ³ÎµÄ®o ¦µ¥Åo nµÁnµ °°¦´r SRIPANWA¤¸ªµ¤¤´É Á¡·É¤ ¹ Ênµµ¦
¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥  °µ¦´ ®µ¨¦³Ã¥r  µ°´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Â¨³n ª¥¨µ¦¡¹É ¡µÂ®¨n ¦µ¥Åo °°¦´  r
SRIPANWA(Asset Diversification) ÁºÉ°µ¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦ ¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1
Â¨³¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2¤¸¨»n¤¨¼o µÁoµ®¤µ¥¸ÉÂnµ´Ã¥¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦¤¸¨»n¤
¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´º°¨»n¤¨¼o µ¦³´High-end ®¦º °¼o¸É¤¸Îµ¨´º Ê°¼¹Éo °µ¦¡´Ä¡¼¨ª·¨¨nµ¸É¤¸¡º Ê¸Éªo µ ªµÁ¡ºÉ°
ªµ¤ÁÈ nª´ªÎµ®¦´¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´º° ¨»¤n ¨¼o µ¦³´High-end
¸É°µ¤¸Îµ¨´º Ê°o °¥ªnµ¨»¤n ¨¼o µ °¦´¡¥r·¸É °¦´r¨»¦´Ê Â¦Ã¥Áo ¨»¤n ¨¼o µ µÄ®n°µ·´n°Á¸É¥ª
¸É¤µÁÈ ¨»¤n µÂnµ¦³»¤´¤¤µÁ· ´ª¨·£´r Product Launch) ÁÈ o Â¨³¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê
¸É2 Ä¦´Ê ¸ Ê¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥º°¨¼o µ¦³´High-end ¸É¤¸Îµ¨´º Ê°Â¨³®´ª®·ÁÈ Destination °µ¦¡´n°Îµ®¦´
¦» Á¡Â¨³´®ª´Ä¨o Á¸¥Ã¥µ¤µ¦Á·µÅo ³ªÁ®¤µ³´µ¦¡´n° °¼n¦´Â¨³¨»¤n Áoµ®¤µ¥¦°¦´ª
°¸´¥´
Ê ¤¸·¦¦¤Â¨³Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ¦· ÁªÄ¨o Á¸¥°¸¤µ¤µ¥
°µ¸ Ê Äµ¦Î µ ®¦µµ» o µ¥¸É  °¦´  r SRIPANWA ³º °Ê ¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³¨» Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É 2 µIUD
°¦´rSRIPANWA ³¡·µ¦µ´ ´¥nµ Ç ¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ª o °Åo Ân (1) ¦µµ¦³Á¤· °¦´¡¥r· ¸É´ ÎµÃ¥¼o¦³Á¤·
¤¼¨nµ¦´¡¥r ·¸ÉÅo ¦´ªµ¤Á®È°µÎµ´µ .¨.. (2) £µª³¨µÁ·¨µ» (3) °´¦µ¨°ÂÄ¦³´¸É
Á®¤µ³¤¸É´ ¨»³Åo ¦´ (4) «´¥£µ¡ÄÁ·¡µ·¥r °¦´¡¥r· (5) °´¦µ°Á¸ Ê¥´Ä¦³Á«Â¨³Ä¨µÃ¨
Ê
Â¨³
(6) °´¦µ¨°Â¸É³Åo µµ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r¦³Á£¦µµ¦» ¦µµ¦®¸ Ê¦ª¤¹µ¦¨»µÁ¨º°°ºÉ ÇÃ¥
³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¼o´µ¦°¦´r  Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸nªÅo Á¸¥ o µo  ¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¤¼¨nµ¦´¡¥r·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¹É Îµ®Åªo Å¤nÁ·550,000,000 (®o µ¦o °¥®o µ·¨o µ µ(Ã¥nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹É¦´¡¥r· ¸É³
¨» Á¡·É ¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2°µ·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥£µ¬¸ ¤¼¨nµÁ¡·É ¤¨°nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉ Ç¸É
Á¸É¥ª o °IUD³ÁÈ ¼o¦´·°) ¹É ÁÈ ¦µµ¸É¼ ªnµ¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r °¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ¦µ¥¸É
¦³Á¤·¤¼¨nµÎÉµ» Å¤nÁ·¦o °¥¨³15ÁÈ ¦µµ¸ÉÁÈ ¦¦¤Â¨³Á®¤µ³¤ ÁºÉ°µ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 °¥¼Än 
ÎµÁ¨¸É¸Â¨³°¥¼Än ¸É¸
´ Ê É¤¸£µ¡¡¦o °¤¸É³ÎµÅ´®µ¨¦³Ã¥r¤¼¨nµ¦´¡¥r· ¤¸ÂªÃo ¤¸É³¤¸¦µµ¼ ¹ Ê
Á°µ¦Â4 ®o µ5

Á°µ¦Â4
1.12 ªµ¤Á®È  °³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³®¦º ° ¦¦¤µ¦ °¼o ´  µ¦°¦´  r ¸É Â n µ µ
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦·¬´²µ¤ o °1.11
¦¦¤µ¦ Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ o µo  Åo ¡·µ¦µµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦¸ ÊÂ¨o ªÂ¨³Å¤n¤¸ªµ¤Á®ÈÂnµÅµ
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦· ¬´²¸ÉÅo Ä®o Åªo Ä o °1.11 o µo 
1.13

¦µ¥µ¦¦³®ªn µ´¸Énµ¤µ

Äµ¦¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1 °°¦´rSRIPANWA £µ¥®¨´µ¦Â¨£µ¡°»¦ª¤°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ
SPWPF) v°»¦ª¤SPWPFw ´CIR
Ê
Åo Ã°¦¦¤··ÍÂ¨³··¦°¦°Ä¦´¡¥r· °´Åo ÂnÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤nª¸É
2Â¨³o µ¡´Âª·¨¨nµX29´°¥¼
Ê n¸ÉÎµ¨ª··°ÎµÁ£°Á¤º°£¼ÁÈ´®ª´£¼ÁÈ ¦ª¤´´
Ê ®µ¦· ¤¦´¡¥r ¸ÉÄo Äµ¦¦³°
·µ¦´¨nµªÄ®o Ân°¦´rSRIPANWA Ä¦µµ¦ª¤´®¤»
Ê
Ã¦µ¦ÁÈ Îµª¦³¤µ1,250,000,000 ®¹É¡´
°¦o °¥®o µ·¨o µ µ
1.14

µ¦µ¦»  o °¤¼¨µµ¦Á·

Ã¦¡·µ¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤Á°µ¦Âo µ¥
1.15

¦µ¥µ¦¦³Á¤··¦´¡¥r Ã¥¥n °

Ã¦¡·µ¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤Á°µ¦Âo µ¥

Á°µ¦Â4 ®o µ6

Á°µ¦Â4
2.

µ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2

2.1

ª´Áº°¸ ¸ÉÁ·¦µ¥µ¦

£µ¥®¨´µ¸É°¦´rÅo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤ª· µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É1/61 °°¦´rSRIPANWA Â¨³
°¦´r SRIPANWAÅo ¤µ¹É ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Á¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª
2.2

¼n´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³ªµ¤´¤¡´r ´°¦´r SRIPANWA

¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤r Îµ´ vSPMw ¹ÉÁÈ ¦· ¬´¥n°¥ °¦· ¬´µ°·¦³Á¦·ÁrÎµ´ vCIRw ³Á o µÎµ
´µÁnµ¦´¡¥r· ´°¦´r SRIPANWA¹É ³ÎµÄ®o SPMÁÈ ¼oÁnµ®¨´ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2
´¸
Ê ÊSPM ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¦´rSRIPANWAÃ¥¸É SPMº°®»oÃ¥CIR ·ÁÈ ´nª¦o °¥¨³99.99 °Îµª®»o
¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤¹
Ê
É CIR¤¸ CID ÁÈ ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n¹É CID ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¦´rSRIPANWAÃ¥ÁÈ ¼oº°
®»oÄ¦· ¬´µ°·¦³¦¸ Â¤ÁÁ¤rÎµ´ ¹É ÁÈ ¼o´ µ¦°¦´r·ÁÈ ´nª¦³¤µ¦o °¥¨³ 99.99 °Îµª
®»o¸É¤¸·· °°Á¸¥´Ê ®¤ °¦· ¬´²Â¨³ÁÈ ¼o¤¸°Îµµª»¤ °¼o´µ¦°¦´r  °¸´Ê CIR Â¨³CID ÁÈ ¼oº°
®nª¥¦´r¦µ¥Ä®n¦µ¥®¹É °°¦´r SRIPANWA
2.3

¨´¬³n ªÅo Á¸¥ °»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´µ¦°¦´r

SPM ³ÁÈ ¼oÁnµ®¨´ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 £µ¥®¨´µµ¦¸É°¦´r SRIPANWAÅo ¤µ¹É ¦´¡¥r·
´¨nµª
2.4

¨´¬³´ÉªÅ °¦µ¥µ¦

°¦´r SRIPANWA ³Á o µÎµ´ µÁnµ¦´¡¥r·´SPM ¹É³ÎµÄ®o SPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´¦´¡¥r·¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2 ¸ 7 Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ µªnµ³Á o µÎµ´µÄª´¸É
20 ´ªµ¤2561 Ã¥°¦´r SRIPANWA ¤¸··  Option) Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo  4¦µª¦µª¨³3¸ 
µªnµ¹¦³¤µª´¸É31 ¦µ¤2576 
2.5

µ °¦µ¥µ¦Â¨³n µÁn µ¸Éo Á¼ n µ®¨´o °Îµ¦³Ân °¦´r SRIPANWA

®¨´µ¸É°¦´rSRIPANWAÅo Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r·´ SPM³ÎµÄ®o SPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´¦´¡¥r·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2 ¸ 7 Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ µªnµ³Á o µÎµ´µÄ
ª´¸É20 ´ªµ¤2561 Ã¥°¦´rSRIPANWA ¤¸· · Option) Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo 4 ¦µª¦µª¨³3 ¸ 
µªnµ¹¦³¤µª´¸É31 ¦µ¤2576

Á°µ¦Â4 ®o µ7

Á°µ¦Â4
´¸
Ê ÊSPM¨Îµ¦³nµÁnµ¦´¡¥r·Ä®o Ân °¦´rSRIPANWA Ã¥ÂnÁÈ nµÁnµ¸É¨°°µ¥»
´ µÁnµÂ¨³´µ
Ánµ¸É°n °µ¥»°°ÅÂ¨³nµÁnµÂ¦´ Ä¸ ¸É11-15 Ä¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ ¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸ Ê
n µÁn µ¸É
SPM¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÄÎµª¦ª¤n°¸ ÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥¸ÉÎµªnµÁnµ¸É°n ¸ ÄÂn¨³¸ ÂÅo ´ ¸ Ê
n µÁn µ¸Én°¸  µ
·Ê »ÄÁº°¦µ¤
¸ ¸É1 (2562)

¸ ¸É2 (2563)
¸ ¸É3 (2564)
¸ ¸É4 (2565)
¸ ¸É5 (2566)
¸ ¸É6 (2567)
¸ ¸É7 (2568)
¸ ¸É8 (2569)
¸ ¸É9 (2570)
¸ ¸É10 (2571)
¸ ¸É11 (2572)
¸ ¸É12 (2573)
¸ ¸É13 (2574)
¸ ¸É14 (2575)
¸ ¸É15 (2576)

¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2
17,506,452
(µªnµ³Á¦·É ¤ª´¸É20 ´ªµ¤2561
Â¨³· Ê»ª´¸É31 ¦µ¤2562)
30,000,000
30,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
36,300,000
36,300,000
36,300,000
39,930,000
39,930,000
39,930,000
43,923,000
43,923,000
43,923,000

®¤µ¥Á®»: µªnµ°¦´r SRIPANWA³¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Â¨³Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r· ¸É
³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Äª´¸É 20 ´ªµ¤ 2561
n µÁn µÂ¦´
Ä¦¸ ¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµSPM ¨Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÁÈ ¦µ¥¸ Ã¥Á¦·É ¤Îµ¦³¦´Ê Â¦Ä¸ ¸É 11 ª´¸É1 ·®µ¤
2571 ¹¸ ¸É15 (ª´¸É31 ¦µ¤2576) Ã¥³o °Îµ¦³£µ¥Ä45ª´´µª´¦¦³¥³Áª¨µÁnµř¸ °µ¦ÁnµÄ
Ân¨³¸ Ã¥¤¸ª·¸µ¦Îµª´¸ Ê
nµÁnµÂ¦´ °Ân¨³¸

=

30%x  y y 

Á°µ¦Â4 ®o µ8

Á°µ¦Â4
Ã¥¸É
 = ¦µ¥Åo ¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 (¦µ¥Åo ®o°¡´nµ¦· µ¦Â¨³¦µ¥Åo µµ¦
ÎµÁ·µ°ºÉÇÅ¤n¦ª¤°Á¸ Ê¥¦´ Â¨³nµ·Å®¤¦³´£´¥»¦·®¥»³´¸ÉÅo ¦´µ¦· ¬´¦³´£´¥´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµ
o °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ µ¤¸É¦µÄµ¦Á· °¼oÁnµ
= nµÄo nµ¥nµÇ °Á®º°µnµÁnµ¸É¸Éo°Îµ¦³Ä®o Ân°¦´r SRIPANWAµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ Accrual
Basis)) Äµ¦¦· ®µ¦¦´¡¥r ·¸É °¦´r ¨»Á¡·É¤Á·¤´Ânª´ ¸É o Á¼ nµo °Î µ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦
¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ ¹É Å¤n¦ª¤nµÄo nµ¥°Á¸ Ê¥µ¤¸É¦µÄµ¦Á· °¼oÁnµ´ÁnnµÄo nµ¥´n°Å¸ Ê


o »¦ª¤µµ¦¦³°· µ¦¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ánnµ¦´¬µªµ¤¨°£´¥nµÎµ
ªµ¤³°µÂ¨³o »µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇ



nµÄo nµ¥¦ª¤Äµ¦¦· ®µ¦µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ÁnnµÄo nµ¥µµ¦
µ¥Â¨³µ¦¨µÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¸ÉÎµ¦³Ä®o o ¼ ¦· ®µ¦¦´¡¥r· o µ¤¸ 



nµÄo nµ¥¦ª¤µ¦ÎµÁ·µ°ºÉµµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Án£µ¬¸ Ã¦Á¦º °
£µ¬¸ °ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¸É·Â¨³·É¨¼¦o µnµ¦¦¤Á¸¥¤¦³´£´¥ÄÇnµ°´¸Â¨³¦ª°£µ¥Ä
nµÄo nµ¥Äµ¦¦´¦»£µ¡¨´¬r¸Éµn Äo nµ¥Äµ¦n°¤Îµ¦»

 = nµÁnµ¸Éµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ(Accrual Basis) ´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µ
Ánµř¸
¦µ¥µ¦´¨nµªÁ o µ nµ¥ÁÈ µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´r´»¨¸ÉÁ¸É¥ ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´rÃ¥¤¸
µ¦µ¥µ¦´Ê Ân20,000,000µ®¦º °Á·ªnµ¦o °¥¨³3 °¤¼¨nµ¦´¡¥r ·»· °°¦´r ª´¸É29 ¤·»µ¥
2561 ¹É ¤¸¤¨¼ nµÁnµ´3,164,810,965.49 (µ¤¡´®¹É¦o °¥®·¸¨É o µÂÂ®¹É ®¤ºÉÁo µ¦o °¥®·®o µ»¸ÉÁo µ µ
Ã¥¦µ¥µ¦´¨nµª³o °Åo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r °°¦´rSRIPANWA o ª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ
3Ä4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸ÉÁ o µ¦nª¤¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
´Ê ¸ Ê µ¦´ ³ÂÁ¸ ¥  °¼o ¸É ¤¸ ·  · ° °Á¸ ¥ ´Ê ®¤´ ¨n µ ª¼o ´ µ¦°¦´  r  ³Å¤n ´ ¦ª¤³ÂÁ¸ ¥  °
¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °
¸É¤¸µ¦ °¤·ÁÈ Åµ¤ÄÂo ¦µ¥ºÉ°¼oº°®nª¥¦´r¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤Á°µ¦Â11
2.6

Ár Äµ¦Îµ®n µÁn µ¸Éo Á¼ n µ®¨´o °Îµ¦³Ân °¦´r SRIPANWA

nµÁnµ¸É SPM o °Îµ¦³Ân°¦´rSRIPANWA µµ¦Ánµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸ Ê°¨o °´
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦´®µÎµÅ¦ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Â¨³°¥¼Än ¦¼Â °nµÁnµ¸ÉÂ¨³nµÁnµÂ¦´¸É

Á°µ¦Â4 ®o µ9

Á°µ¦Â4
°¨o °´Ã¦¦o µnµÁnµÄµ¦Ánµ¦´¡¥r·¸É °¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1¸É
SPM Ánµµ°¦´rSRIPANWA Ä´ »´
2.7

¦³Ã¥r É Å¸ o ¦´µµ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2

µ¦´®µ¨¦³Ã¥rµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ã¥µ¦Ä®o ÁnµÂnSPM ³ÎµÄ®o °´ ¦µ¨°Ân°®nª¥1
(Cash Distribution Per Unit ®¦º °DPU) °¼oº°®nª¥¦´rÁ¡·É¤ ¹ Ê°¸´¥´
Ê ÎµÄ®o ¦µ¥Åo nµÁnµ °°¦´rSRIPANWA
¤¸ªµ¤¤´É Á¡·É¤ ¹ Ênµµ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥ °µ¦´®µ¨¦³Ã¥rµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³nª¥¨µ¦¡¹É¡µÂ®¨n
¦µ¥Åo °°¦´rSRIPANWA(Asset Diversification) ÁºÉ°µ¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Ä´ »´ Â¨³¦´¡¥r· ¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥¸ÉÂnµ´(Ã¥¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´
º°¨»n¤¨¼o µ¦³´ High-end ®¦º °¼o¸É¤¸Îµ¨´º°Ê ¼¹Éo °µ¦¡´Ä¡¼¨ª·¨¨nµ¸É¤¸¡ºÊ ¸Éªo µ ªµÁ¡ºÉ°ªµ¤ÁÈ nª´ª 
Îµ®¦´¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´º° ¨»¤n ¨¼o µ¦³´High-end ¸É°µ¤¸Îµ¨´º Ê°
o °¥ªnµ¨»¤n ¨¼o µ °¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Ã¥Áo ¨»¤n ¨¼o µ µÄ®n°µ·´n°Á¸É¥ª¸É¤µÁÈ ¨»¤n µ
Ânµ¦³»¤´¤¤µÁ· ´ª¨·£´r Product Launch) ÁÈ o Â¨³¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸ Ê¤¸¨»¤n
¨¼o µÁoµ®¤µ¥º°¨¼o µ¦³´High-end ¸É¤¸Îµ¨´º Ê°Â¨³®´ª®·ÁÈ Destination °µ¦¡´n°Îµ®¦´¦» Á¡Â¨³
´®ª´ Ä¨o Á¸¥Ã¥µ¤µ¦Á·µÅo ³ªÁ®¤µ³´ µ¦¡´n° °¼n¦´Â¨³¨»n¤Áoµ®¤µ¥¦°¦´ª°¸´Ê ¥´¤¸
·¦¦¤Â¨³Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ¦· ÁªÄ¨o Á¸¥°¸¤µ¤µ¥)°µ¸ Êµ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ´Ê
¥´µ¤µ¦¸É ³Á¡·É ¤ °´ ¦µÎ µ Å¦ °¦´¡ ¥r ·¸É  °¦´ r ¨ » ¦´ Ê Â¦ ¦´ ¡ ¥r · ¸É  °¦´r ¨» Á¡·É ¤ Á·¤ ¦´ Ê ¸É 1 Â¨³
¦´¡ ¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤ Á·¤ ¦´ Ê ¸É2 µµ¦¦³®¥´nµÄo nµ¥¸É n° µ °»¦· (Economies of Scale) Â¨³µ¦
ÎµÁ·µ¸É¤¸¦³··£µ¡¤µ ¹ Ê
2.8

µ¦ °°»¤´ ·µÎ ¦µ¥µ¦

µ¦Î µ» ¦¦¦¤¦³®ªnµ°¦´ r ´ » ¨¸É Á¸É ¥ ªÃ¥´ ´ ¼o´ µ¦°¦´ r ¸ Ê ³o °Åo ¦´ °»¤´· µ¸É  ¦³»¤ ¼oº °
®nª¥¦´r °°¦´rSRIPANWAo ª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ 3 Ä 4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸ÉÁ o µ
¦nª¤¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â´¸
Ê Êµ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸· · °°Á¸¥´®¤´
Ê
¨nµª¼o´ µ¦°¦´r
³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É
¤¸ n ª Åo Á¸ ¥ ÁÈ ¡· Á «¬ÄÁ¦ºÉ ° ¸É ¤¸  µ¦ °¤· Á È Åµ¤ÄÂo ¦µ¥ºÉ ° ¼o º ° ®n ª ¥¦´  r ¦µ¥¨³Á°¸ ¥ ¦µµ¤
Á°µ¦Â11

1

n°®´£µ¬¸Á·Åo ¸Éµn ¥®¦º°£µ¬¸Á·Åo

Á°µ¦Â4 ®o µ10

Á°µ¦Â4
2.9
ªµ¤Á®È  °³¦¦¤µ¦¦· ¬´  ² Á¸É ¥ª´  µ¦¨Á o µÎ µ ¦µ¥µ¦Â¨³Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ªµ¤
¤Á®»¤¨¦³®ªn µµ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´»¨£µ¥°
³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¼o´ µ¦°¦´r  Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ªn Åo Á¸¥¹ÉÅ¤nÅo Á o µ¦nª ¤¦³»¤Â¨³Å¤n¤¸· ·°°Á¸¥
Ä¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´Äªµ¦³¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¨Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª¹É Åo Ânµ¥ª¦··°·¦³ÁºÉ°µÁÈ 
¦¦¤µ¦ °SPM Á®ÈªnµÃ¦¦o µnµÁnµ¸É SPM o °Î µ¦³Ân °¦´rSRIPANWA µµ¦Ánµ¦´¡¥r·¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸¤Ê ¸ªµ¤ÁÈ ¦¦¤Â¨³¤Á®»¤¨ÁºÉ°µ°¨o °´ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦´®µÎ µÅ¦ °
¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1Â¨³°¥¼Än ¦¼Â °nµÁnµ¸ÉÂ¨³nµÁnµ
Â¦´¸É°¨o °´Ã¦¦o µnµÁnµÄµ¦Ánµ¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤
¦´Ê ¸É1¸ÉSPM Ánµµ°¦´r SRIPANWA Ä´ »´ °¸´Ê ÁºÉ°µSPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´ °¦´¡¥r ·¸É°¦´r
¨»¦´Ê Â¦Â¨³¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1 Â¨³ÁÈ ¼o¦³°µ¦¸É¤¸¦³µ¦rÂ¨³ªµ¤Á¸É¥ªÎµµ
Äµ¦¦· ®µ¦µÃ¦Â¦¤¤µ¥µªµÂ¨³¥´¤¸¸¤µo µnµÇ¸É¤¸¦³µ¦rÂ¨³¤¸¦³··£µ¡¡¦o °¤´Ê ¤¸ªµ¤»oÁ¥
´¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ÁÈ °¥nµ¸ µ¦Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2´SPM ¹ÁÈ 
»¦¦¦¤¸ÉÁÈ ÅÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r¸É¸¸É» °°¦´rSRIPANWA
2.10 ªµ¤Á®È °¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³®¦º° ¦¦¤µ¦ °¦·¬´²¸ÉÂn µµªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦
¦·¬´²µ¤ o °2.9
¦¦¤µ¦ Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸¤É ¸ªn Åo Á¸¥ o µo  Åo ¡·µ¦µµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦¸ ÊÂ¨o ªÂ¨³Å¤n¤¸ªµ¤Á®ÈÂnµÅµ
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦· ¬´²¸ÉÅo Ä®o Åªo Ä o °2.9 o µo 
2.11

¦µ¥µ¦¦³®ªn µ´¸Énµ¤µ

(1)
°¦´rSRIPANWA Ä®o SPM Ánµ¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦(¸É¤µµµ¦Â¨£µ¡°»
¦ª¤SPWPF) ¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ ¦³¤µ11 ¸ 7 Áº° ´ Ânª´ ¸É °¦´r SRIPANWA ¦´ Ã°· · Â¨³®o µ¸Éµ¤
´ µÂn¨³ n µ¥¤¸· · Option)
´µÁnµ¦´¡¥r· ´¨nµªµ°»¦ª¤SPWPF¹ª´¸É31 ¦µ¤2571 Ã¥¼n 
Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo ¦µª¨³15¸ 
´¸
Ê ÊSPM¨Îµ¦³nµÁnµ¦´¡¥r· Ä®o Ân°¦´rSRIPANWA Ã¥ÂnÁÈ nµÁnµ¸ÉÂ¨³nµÁnµÂ¦´¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
´n°Å¸ Ê

Á°µ¦Â4 ®o µ11

Á°µ¦Â4
n µÁn µ¸É
SPM¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÁÈ Îµª¦ª¤n°¸ ÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥¤¸ÎµªnµÁnµ¸É n°¸ ÄÂn¨³¸ ÂÅo
´¸ Ê ´ »´ °¥¼Än ¸ ¸É6µ¤µ¦µ
¸ ¸É

n µÁn µ¸É¦µ¥¸  µ

1-5
6-8
9-11
12-14
15

151,000,000
166,100,000
182,710,000
200,981,000
221,079,100

n µÁn µÂ¦´
SPM ¨Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÁÈ ¦µ¥¸ Ã¥Á¦·É ¤Îµ¦³¦´Ê Â¦Ä¸ ¸É11 µª´¸É1 ·®µ¤2566 ¦¦³¥³Áª¨µ °´µÁnµ
¸ ¸É15 ª´¸É31 ¦µ¤2571 ) Ã¥³o °Îµ¦³£µ¥Ä45ª´´µª´¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ °µ¦ÁnµÄÂn¨³¸ Ã¥¤¸
ª·¸µ¦Îµª´¸ Ê
nµÁnµÂ¦´ °Ân¨³¸
Ã¥¸É

=

30%x  y y  

   ¦µ¥Åo ¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³µ¦¦´¦· ®µ¦´µ¦o µ¡´µ°µµ«Â¨³
Ánµ¨´o µ¡´µ°µµ«Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ®o Ánµn°Ä¨´¬³Ã¦Â¦¤´Ânª´ ¸ÉSPM o °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ 
¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸  ¦µ¥Åo nµÁnµo µ¡´Â¨³®o °¡´ nµ¦· µ¦¦µ¥Åo µnªÂn¦µ¥Åo Â¨³¦µ¥Åo µµ¦
ÎµÁ·µ°ºÉÇÅ¤n¦ª¤°Á¸ Ê¥¦´ nªÂnÎµÅ¦ o
´ Ê »·µnµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤µ¦Ä®o ¦· µ¦µ¦¦´n
®o °¦³»¤Â¨³¦· µ¦°ºÉÇ¹É¨¼o µ¸ÉÄo ¦· µ¦¸É¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦ÅÄo ¦· µ¦¸É¦´¡¥r· ¸É °¦´r
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1Â¨³®¦º °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê n°ÇÅ Referral Fee) Â¨³nµ·Å®¤¦³´£´¥»¦·
®¥»³´¸ÉÅo ¦´µ¦· ¬´¦³´ ´Ânª´ ¸ÉSPM o °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ µ¤¸É
¦µÄµ¦Á· ° SPM
= nµÄo nµ¥nµÇ °Á®º°µnµÁnµ¸É¸Éo°Îµ¦³Ä®o Ân °¦´rSRIPANWA µ¤¸ÉÎµ®Ä´µ Accrual
Basis)) Äµ¦¦· ®µ¦¦´¡¥r·¸É °¦´r ¨»¦´Ê Â¦Â¨³µ¦¦´¦· ®µ¦´µ¦o µ¡´µ°µµ«Â¨³Ánµ¨´
o µ¡´µ°µµ«Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ®o Ánµn°Ä¨´¬³Ã¦Â¦¤´Ânª´ ¸É SPMo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦
¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ ¹É Å¤n¦ª¤nµÄo nµ¥°Á¸ Ê¥µ¤¸É¦µÄµ¦Á· ° SPM´ÁnnµÄo nµ¥´n°Å¸ Ê

Á°µ¦Â4 ®o µ12

Á°µ¦Â4
1

o »¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r·¸É °¦´r ¨»¦´Ê Â¦Â¨³µ¦¦´¦· ®µ¦´µ¦o µ¡´µ
°µµ«Â¨³Ánµ¨´o µ¡´µ°µµ«Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ®o Ánµn° Ä¨´¬³Ã¦Â¦¤ Ánnµ¦´¬µªµ¤¨°£´¥
nµÎµªµ¤³°µÂ¨³o »µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇ

2

nµÄo nµ¥¦ª¤Äµ¦ µ¥Â¨³¦· ®µ¦µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r·¸É °¦´r ¨»¦´Ê Â¦Â¨³µ¦¦´
¦· ®µ¦´µ¦o µ¡´µ°µµ«Â¨³Ánµ¨´o µ¡´µ°µµ«Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ®o Ánµn°Ä¨´¬³Ã¦Â¦¤ Án
nµÄo nµ¥µµ¦ µ¥Â¨³µ¦¨µÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¸ÉÎµ¦³Ä®o o ¼ ¦· ®µ¦¦´¡¥r·  o µ¤¸ 

3

nµÄo nµ¥¦ª¤Äµ¦ÎµÁ·µ°ºÉµµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r ·¸É°¦´r ¨»¦´Ê Â¦Â¨³µ¦¦´
¦· ®µ¦´µ¦o µ¡´µ°µµ«Â¨³Ánµ¨´o µ¡´µ°µµ«Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ®o Ánµn°Ä¨´¬³Ã¦Â¦¤ Án
£µ¬¸ Ã¦Á¦º ° £µ¬¸ °ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¸É·Â¨³·É¨¼¦o µnµ¦¦¤Á¸¥¤¦³´£´¥ÄÇnµ°´¸Â¨³
¦ª°£µ¥ÄÃ¥nµÄo nµ¥Äµ¦¦´¦» £µ¡¨´¬r Ä ®o ´¦ª¤Á¡µ³nª¸ÉÁ¸É¥ª o °´¦´¡¥r ·¸É
°¦´ r ¨» ¦´Ê Â¦Ánµ ´Ê Ä ³¸É nµÄo nµ¥Äµ¦n° ¤Î µ¦» Ä®o ´ ¦ª¤Á¡µ³nª¸É Á¸É ¥ª o °´
¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³o µ¡´µ°µµ«¸ÉÁnµ¨´Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ®o Ánµn°Ä¨´¬³Ã¦Â¦¤

 = n µ Án µ ¸É  µ¤¸É Î µ ®Ä´ µ(Accrual Basis) ´ Ân ª´ ¸É SPM o ° Î µ ¦³n µ Án µ Â¦´ ÄÂn¨ ³¸ ¦
¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸
n µÁn µ¸ÉÄ¦¸É ¤¸ ¸µ¦n °°µ¥»´µÁn µ
SPM¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÄÎµª¦ª¤n°¸ ´Ânª´ ¸É
´ µÁnµ¸É°n °µ¥»¤¸¨´´Äo  ª´¸É 1 ·®µ¤2571 Ã¥¤¸
ÎµªnµÁnµ¸É¦µ¥¸ ¹É ÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥·ÁÈ °´¦µnª °nµÁnµ¸ÉÄÂn¨³¸ ´ ¸ Ê
¸ ¸É
(´Ân ª´ ¸É´µÁn µ¸Én°°µ¥»
¤¸¨´´
1-2

n µÁn µ¸É¦µ¥¸  µ
221,079,100

3-5

243,187,010

6-8

267,505,711

9-11

294,256,282

12-14

323,681,910

15

356,050,101

Á°µ¦Â4 ®o µ13

Á°µ¦Â4
n µÁn µÂ¦´Ä¦¸É ¤¸ ¸µ¦n °°µ¥»´µÁn µ
nµÁnµÂ¦´Îµ®¦´´µÁnµÄ¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ³Äo ¼ ¦µ¦Îµªµ¤Á·¤ Ã¥¤¸¨´´¨°°µ¥»
´ µ
Ánµ¸ÉÅo ¤¸µ¦n°´µ Â¨³Á¦·É ¤Îµ¦³nµÁnµÂ¦´´Ân
Ê ¸Â¦¸ÉÅo ¤¸µ¦n°´µÁnµ
(2)
°¦´rSRIPANWA Ä®o SPM Ánµ¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 1 £µ¥®¨´µ¦Â¨£µ¡
°»¦ª¤SPWPF ¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2 ¸ 8 Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ(¹ª´¸É31 ¦µ¤2562)
Ã¥¼n
´ µÂn¨³ n µ¥¤¸··  Option) Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo 3 ¦µª¦µª¨³3 ¸  ¹ª´¸É31 ¦µ¤
2571 v¦³¥³Áª¨µµ¦Án µÄn ªÂ¦w Â¨³°Á®º°µ··Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµÁ¤ºÉ°¦Îµ®¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ
ÄnªÂ¦¼n
´ µÂn¨³ n µ¥¥´¤¸··  Option) Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo °¸ 5 ¦µª¦µª¨³3 ¸  v¦³¥³Áª¨µ
µ¦Án µÄn ª¸É°w 
´¸
Ê ÊSPM¨Îµ¦³nµÁnµ¦´¡¥r· Ä®o Ân°¦´rSRIPANWA Ã¥ÂnÁÈ nµÁnµ¸ÉÂ¨³nµÁnµÂ¦´¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
´n°Å¸ Ê
n µÁn µ¸ÉµÎ ®¦´¦³¥³Áª¨µµ¦Án µÄn ªÂ¦
SPM¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÎµ®¦´¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄnªÂ¦ÁÈ Îµª¦ª¤n°¸ ´Ânª´ ¸É
´ µÁnµ¤¸¨Äo ´ ´
Ã¥¤¸ÎµªnµÁnµ¸É¦µ¥¸ ¹É ÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥·ÁÈ °´¦µnª °nµÁnµ¸É¨°°µ¥»
´ µÁnµÂ¨³´µ
Ánµ¸Én°°µ¥»°°Å£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄnªÂ¦Â¨³nµÁnµÂ¦´ (Ä¸ ¸É8-12 °¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄnªÂ¦ Ä
¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ)ÄÂn¨³¸ ´ ¸ Ê
¸ ¸É

n µÁn µ¸Én°¸  µ

·Ê »ÄÁº°¦µ¤
¸ ¸É1(2560)

¦´¡¥r ·¸É°¦´r ¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éř
65,100,000
(Á¦·É ¤ª´¸É21 ´ªµ¤2559
Â¨³· Ê»ª´¸É31 ¦µ¤2560)
93,000,000
93,000,000
93,000,000
93,000,000
102,300,000
102,300,000
102,300,000
112,530,000
112,530,000
112,530,000

¸ ¸É2(2561)
¸ ¸É3(2562)
¸ ¸É4(2563)
¸ ¸É5(2564)
¸ ¸É6(2565)
¸ ¸É7(2566)
¸ ¸É8(2567)
¸ ¸É9(2568)
¸ ¸É10(2569)
¸ ¸É11(2570)

Á°µ¦Â4 ®o µ14

Á°µ¦Â4
¸ ¸É

n µÁn µ¸Én°¸  µ

·Ê »ÄÁº°¦µ¤
¸ ¸É12(2571)

¦´¡¥r ·¸É°¦´r ¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éř
123,783,000

n µÁn µÂ¦´
SPM ¨Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÁÈ ¦µ¥¸ Ã¥Á¦·É ¤Îµ¦³¦´Ê Â¦Ä¸ ¸É 8 (´Ân
Ê ª´ ¸É1 ·®µ¤2566) °¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄ
nªÂ¦ ¦¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄnªÂ¦ ¸ ¸ÉřŚ (ª´¸É31 ¦µ¤2571)) Ã¥³o °Îµ¦³£µ¥Ä45ª´´µª´
¦¦³¥³Áª¨µÁnµř¸ °µ¦ÁnµÄÂn¨³¸ Ã¥¤¸ª·¸µ¦Îµª´¸ Ê
nµÁnµÂ¦´ °Ân¨³¸

=

30%x  y y 

Ã¥¸É
 = ¦µ¥Åo ¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦ °¦´¡¥r·¸É °¦´r ¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1 (¦µ¥Åo nµÁnµo µ¡´Â¨³®o °¡´
nµ¦· µ¦Â¨³¦µ¥Åo µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇÅ¤n¦ª¤°Á¸ Ê¥¦´ nªÂnÎµÅ¦ o
´ Ê »·µnµ°µ®µ¦µ¦Ä®o ¦· µ¦
µ¦¦´n®o °¦³»¤Â¨³¦· µ¦°ºÉÇ¹É ¨¼o µ¸ÉÄo ¦· µ¦¸É¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1ÅÄo ¦· µ¦
¸É¦´¡¥r·¸É°¦´r ¨»¦´Ê Â¦Â¨³®¦º °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê n° ÇÅ referral fee) Â¨³nµ·Å®¤
¦³´ £´¥»¦· ®¥»³´ ¸ÉÅo ¦´µ¦· ¬´ ¦³´ £´¥ ´Ânª´ ¸É SPM o °Î µ¦³nµÁn µÂ¦´ÄÂn¨³¸  ¦
¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ µ¤¸É¦µÄµ¦Á· ° SPM
= nµÄo nµ¥nµÇ °Á®º°µnµÁnµ¸É¸Éo°Îµ¦³Ä®o Ân°¦´r SRIPANWAµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ Accrual
Basis)) Äµ¦¦· ®µ¦¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1´Ânª´ ¸É SPMo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ 
¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ ¹É Å¤n¦ª¤nµÄo nµ¥°Á¸ Ê¥µ¤¸É¦µÄµ¦Á· ° SPM´ÁnnµÄo nµ¥´n°Å¸ Ê


o »¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éř Ánnµ¦´¬µªµ¤¨°£´¥nµ
Îµªµ¤³°µÂ¨³o »µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇ



nµÄo nµ¥¦ª¤Äµ¦¦· ®µ¦µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r·¸É °¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éř ÁnnµÄo nµ¥
µµ¦ µ¥Â¨³µ¦¨µÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¸ÉÎµ¦³Ä®o o ¼ ¦· ®µ¦¦´¡¥r· o µ¤¸ 



nµÄo nµ¥¦ª¤µ¦ÎµÁ·µ°ºÉµµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r·¸É °¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éř Án£µ¬¸
Ã¦Á¦º °£µ¬¸ °ºÉ  Ç¸É Á¸É ¥ ª o °´ ¸É ·  Â¨³·É¨¼ ¦o µnµ¦¦¤Á¸¥ ¤¦³´ £´¥ ÄÇnµ °´ ¸ Â¨³
¦ª°£µ¥ÄnµÄo nµ¥Äµ¦¦´¦»£µ¡¨´¬r¸Éµn Äo nµ¥Äµ¦n°¤Îµ¦»

 = nµ Án µ¸É  µ¤¸É Î µ ®Ä´ µ(Accrual Basis) ´ Ân ª´ ¸É SPM o ° Î µ ¦³n µ Án µ Â¦´ ÄÂn¨ ³¸  ¦
¦³¥³Áª¨µÁnµř¸

Á°µ¦Â4 ®o µ15

Á°µ¦Â4
n µÁn µ¸ÉµÎ ®¦´¦³¥³Áª¨µµ¦Án µÄn ª¸É°
SPM ¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÎµ®¦´¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄnª¸É°ÄÎµª¦ª¤n°¸ ´Ânª´ ¸É
´ µÁnµ¸Én°°µ¥»¤¸¨
´´Äo Ã¥¤¸ÎµªnµÁnµ¸É¦µ¥¸ ¹ÉÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥·ÁÈ °´¦µnª °nµÁnµ¸É ÄÂn¨³¸  Ä¦¸¸É¤¸
µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ)´¸ Ê
¸ ¸É
1-2

nµÁnµ¸É°n ¸  µ
123,783,000

3-5

136,161,300

6-8

149,777,430

9-11

164,755,173

12-14

181,230,690

15

199,353,759

n µÁn µÂ¦´
nµÁnµÂ¦´Îµ®¦´´µÁnµÄ¦¸ ¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁn µ³Äo ¼ ¦µ¦Îµªµ¤Á·¤Ã¥¤¸¨´´¨°°µ¥»
´µÁnµ¸ÉÅo ¤¸µ¦n°´µÂ¨³Á¦·É ¤Îµ¦³nµÁnµÂ¦´´Ân
Ê ¸Â¦¸ÉÅo ¤¸µ¦n°´µÁnµ

Á°µ¦Â4 ®o µ16

Á°µ¦Â4
(Á°µ¦Âo µ¥)
¦»  o °¤¼¨µµ¦Á· °°¦´r SRIPANWA
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤2560 Â¨³ª6Áº°·Ê »ª´¸É30 ¤·»µ¥ 2561
o °¤¼¨µµ¦Á·µ¤µ¦Á· °°¦´rSRIPANWA ¸Énµµ¦¦ª°µ¦· ¬´¸¨°¥r¼oÃ¤´»Å¥¥«°
´¸Îµ´Îµ®¦´¸ · Ê»ª´¸É31 ´ªµ¤2560 Â¨³µ¦Á·´°µÎµ®¦´ª6 Áº°· Ê»ª´¸É30
¤·» µ¥ 2561 ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥¦»Åo ´ ¸ Ê
¦µ¥µ¦ (®n ª¥: ¨o µµ)
»¨
·¦´¡¥r
Á·¨»y»·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
¨¼®¸ Ê
nµÄo µn ¥¦°´´¸
·¦´¡¥r°ºÉy»·
¦ª¤·¦´¡¥r
®¸Ê ·
nµÄo µn ¥o µnµ¥
®¸ Ê·°ºÉ
¦ª¤®¸Ê ·
»¸ÉÅo ¦´µ¼oº°®nª¥¨»
ÎµÅ¦ µ» ³¤
·¦´¡¥r »·
ÎµÅ¦ µ»
¦µ¥Åo µÁ·¨»
¦µ¥Åo °ºÉ
¦ª¤¦µ¥Åo
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦´µ¦
nµ¦¦¤Á¸¥¤¼oÂ¼ ¨¨¦³Ã¥r
nµ¦¦¤Á¸¥¤ª·µ¸¡
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¥³Á¸¥
nµÄo µn ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦· ®µ¦

ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560

ª´¸É
0¤·»µ¥ 2561

3,482
30





3,482
24.86
97.9
0.9
9
3,618.6



455.4
3,097.72
117.9
3,215.7

6.55
447.4
453.9
3,097.72
66.9
3,164.70
ª6 Áº°
·Ê »ª´¸É
30 ¤·»µ¥2561








¸ ·Ê » ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560
278.15
278.15
8.7
8.7
0.61
1.2
23.04

Á°µ¦Â4 ®o µ17

Á°µ¦Â4
¦ª¤n µÄo nµ¥
¦µ¥Åo µµ¦¨»»·
¦³ÂÁ·
Á·»·Åo ¤µµ Äo ÅÄ ·¦¦¤ÎµÁ·µ
Á·»·Åo ¤µµ Äo ÅÄ ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹ Ê ¨¨ »·
°´¦µn ªµµ¦Á·¸ÉµÎ ´Â¨³ o °¤¼¨¦³°
Á¡·É¤Á·¤¸ÉµÎ ´
·¦´¡¥r» ·°n ®nª¥ (µ)
µ¦Á¡·¤É ¹ ÊÄ·¦´¡¥r» ·µµ¦ÎµÁ·µÎµ®¦´ªn°
®nª¥ (µ)
°´¦µnª®¸ Ê·n°·¦´¡¥r¦ª¤ (¦o °¥¨³)
°´¦µnª®¸ Ê·n°·¦´¡¥r» · (¦o °¥¨³)

42.40
235.75




ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560
11.5232
0.86

21.38

ª  Áº°
·Ê » ª´¸É
30 ¤·»µ¥2561



ª´¸É
30 ¤·»µ¥ 2561
11.3404
0.33

12.41
14.16

12.55
14.34

¸ ·Ê » ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560

Á°µ¦Â4 ®o µ18

Á°µ¦Â4
Á°µ¦Âo µ¥
¦» ¦µ¥µµ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ¦´¡¥r · °¼o¦³Á¤·¤¼¨n µ¦´¡¥r ·
¼o ¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´ ¡¥r · 2 ¦µ¥ º° ¦· ¬´ ¥¼ÁÂª¨¼Á°´ÉÂ°r Á°Á¸É Î µ´  vUKVw Â¨³¦· ¬´ÁÈ´¡¦°¡Á¡°¸ Ê
°´¨ÂrÎµ´ vNexusw Åo Îµµ¦¦³Á¤·¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Ã¥¦µ¥µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·
°¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· µ¤µ¦¦»Åo ´ n°Å¸ Ê

¼o¦³Á¤·¤¼¨n µ¦´¡¥r ·

UKV
Nexus
®¤µ¥Á®»:

¤¼¨n µ¦³Á¤·µ¤ª·¸
¦µ¥Åo n°µ¦¦´¦» 
µ¤Ã¦¦o µ °
°¦´r SRIPANWA
¨o µµ
/1
3.00/2

¤¼¨n µ¦³Á¤·µ¤ª·¸
¦µ¥Åo µ¤Ã¦¦o µ °
°¦´r SRIPANWA
¨o µµ

ª´¸ÉµÎ µ¦¦³Á¤·

496.29/1
09.00/2

28 ´¥µ¥2561
8 »¨µ¤2561

/1

¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r ° UKVµ¤¦µ¥µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r´¨ª´¸É
3 » ¨ µ¤ 2561 (¦µµª´  ¸É  28 ´  ¥µ¥2561 Î µ ªµ¤ª· ¸ ¡·  µ¦µµ¦µ¥Åo  Income
Approach)

/2

¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r ° Nexusµ¤¦µ¥µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r´¨ª´ ¸É
16»¨µ¤2561(¦µµª´¸É8 »¨µ¤2561) Îµªµ¤ª·¸¡·µ¦µµ¦µ¥Åo  Income Approach)

Á°µ¦Â4 ®o µ19

Á°µ¦Â5
µ¦Á«µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´r ´ »¨¸ÉÁ¸É¥ª o °(»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸)
1. ª´¸ÉµÎ ¦µ¥µ¦

: £µ¥®¨´µ¸É Åo ¦´¤·°»¤´· µ¸É ¦³»¤ ¼oº°®nª¥¦´r °°¦´r
SRIPANWA ÄÁ¦ºÉ °¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³Å¤n¤¸Á¸¥´o µ °¼oº°®nª¥¦´rÁ·
ªnµ1 Ä4 °Îµª®nª¥¦´r¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤Â¨³¼
Ê
n
´ µÅo
·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ´´n°¸ÉÎµ®Åªo Ä´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦¼o¥º¤Á·
°°¦´rSRIPANWA Á¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª

2. ¼n¦¸É Á¸ ¸É¥ª o °Â¨³
ªµ¤´¤¡´r ´°¦´r

: »¨¸ÉÁ¸É ¥ªÃ¥´´¦´¸Ã¥°µÁÈ ¦· ¬´®¨´¦´¡¥rµµ¦¡µ·¥r
µ´µ¦Á· Â¨³®¦º ° ¦· ¬´  ¦³´ £´¥ ¹ÉÁÈ  » ¨¸É Á¸É ¥ ªÃ¥´ ´
¦´¸µ¤®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o °

3. ¨´¬³n ªÅo Á¸¥ °
»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´
¦´¸

: » ¨¸É Á¸É ¥ ªÃ¥´ ´ ¦´ ¸ ¤¸ nª Åo Á¸¥ Ã¥µ¦ÁÈ  » ¨¸É  °¦´  r
¦³r ³¼o¥º¤Á·Á¡ºÉ°µ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2 ¸É
°¦´rSRIPANWA ³¨»

4. ¨´¬³´ÉªÅ °¦µ¥µ¦

: °¦´r SRIPANWA ³¼o¥º¤Á·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸Ã¥°µ
Ä®o ®¨´¦³´Ân» ¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸Â¨³ÎµÁ·¸ÉÅo ¦´µµ¦¼o¥º¤
Á·´¨nµªÅ¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2

5. ÁºÉ°Å Äµ¦¼o¥¤º Á·

Ê ®¤Î
Ê
µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ
: Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ¨³®¦º °Á·¼o¥º¤¦³¥³´´
¨» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸ÉŚÂ¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °
Á¡ºÉ°ÎµÅÄo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2


6. µ °¦µ¥µ¦Â¨³¤¼¨n µ : µ¦¼o¥º¤Á·Îµ®¦´Á·¼o®¤Î
´Ê
µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r· ¸É
¦ª¤ °·É°Â
³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸ÉŚÂ¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o ° Ã¥°´¦µ°Á¸¥Ê 
µ¦Îµ¦³°Á¸ Ê¥Â¨³µ¦Ä®o ®¨´¦³´¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦¼o¥º¤Á·³ÁÈ Å
µ¤¸É°¦´r SRIPANWA ³Åo ¨´¼oÄ®o o ¼
7. Ár Äµ¦Îµ®¤¼¨n µ
·É°Â

: ÁºÉ°Å Äµ¦¼o¥º¤Á· ¹É¦ª¤¹°´¦µ°Á¸ Ê¥ µ¦Îµ¦³°Á¸ Ê¥ Â¨³µ¦Ä®o
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¨¦³Ã¥rÂ¨³ÎµÄ®o °¦´rSRIPANWAÁ¸¥¦³Ã¥rÁºÉ°µÁÈ Å
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2. ¦µ¥ºÉ°¼oº°®nª¥¦´r10¦µ¥Â¦ª´Îµ®¦µ¥ºÉ°¼oº°®nª¥¦´r
(Record date) 22 ¡§«· µ¥ 2561 ÁÈ Åµ¤ÄÂo ¦µ¥ºÉ °¼oº °
®nª¥¦´r¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤Á°µ¦Â11
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ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560

ª´¸É
0¤·»µ¥ 2561
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30





3,482
24.86
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0.9
9
3,618.6



455.4
3,097.72
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3,215.7

6.55
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453.9
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3,164.70
ª6 Áº°
·Ê »ª´¸É
30 ¤·»µ¥2561







¸ ·Ê » ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560
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Á°µ¦Â5 ®o µ5
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¦ª¤n µÄo nµ¥
¦µ¥Åo µµ¦¨»»·
¦³ÂÁ·
Á·»·Åo ¤µµ Äo ÅÄ ·¦¦¤ÎµÁ·µ
Á·»·Åo ¤µµ Äo ÅÄ ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹ Ê ¨¨ »·
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Á¡·É¤Á·¤¸ÉµÎ ´
·¦´¡¥r» ·°n ®nª¥ (µ)
µ¦Á¡·¤É ¹ ÊÄ·¦´¡¥r» ·µµ¦ÎµÁ·µÎµ®¦´ªn°
®nª¥ (µ)
°´¦µnª®¸ Ê·n°·¦´¡¥r¦ª¤ (¦o °¥¨³)
°´¦µnª®¸ Ê·n°·¦´¡¥r» · (¦o °¥¨³)

23.04
42.40
235.75
¸ ·Ê » ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560



ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2560
11.5232
0.86
12.41
14.16

Á°µ¦Â5

21.38

ª  Áº°
·Ê » ª´¸É
30 ¤·»µ¥2561



ª´¸É
30 ¤·»µ¥ 2561
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12.55
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®¨´ ¦´ ¡ ¥r  ¸É  ¦262555 Á¦ºÉ °  o ° Î µ ®Á¸É ¥ ª´ ¦µ¥µ¦Â¨³
o °ªµ¤Ä´  µn ° ´ Ê ¦´  r °¦´  r Á ¡ºÉ ° µ¦¨»  Ä
°´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r  ´ ¦³¤ª¨ ¨ª´ ¸É 21 ¡§«·  µ¥ 2555
¦ª¤´¸
Ê ÉÅo ¤¸µ¦Âo Å Á¡·É¤Á·¤)
¦´ ¡¥r ·¸É°»¦ª¤SPWPFÅo Á o µ¨»¦´ Ê Â¦ ¦³°o ª¥
o µ¡´Âª·¨¨nµÎµª38®¨´Â¨³¡¼¨ª¸Îµª 7 ®¨´
¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  °¦´  r  SRIPANWA ¨»  Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É  1¹É 
¦³°o ª¥°µµ¦¸É¡´ Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr 2°µµ¦ ¦ª¤
Îµª®o °¡´30®o °Â¨³o µ¡´µ°µµ«Â¡¼¨ª·¨¨nµ1®¨´
(X29)
Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
¦· ¬´µ°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ ¤®µ
¦· ¬´µ°·¦³Á¦·ÁrÎµ´
¦· ¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´
°´ ¦µ°Á¸ ¥Ê Á·  ¼o ´Ê ÎÉ µ Î µ ®¦´  ¨¼ o µ ¦µ¥Ä®n ´ Ê ¸  (Minimum
Lending Rate)
¤¼¨nµ·¦´¡¥r» ·(Net Asset Value)
¦´  r Á ¡ºÉ ° µ¦¨» Ä°´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r  (Real Estate Investment
Trust)
µµ¦Å¥¡µ·¥rÎµ´(¤®µ)
4
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vSPMw
v7$9w
v:$&&w

¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´
¤¼¨nµ·¦´¡¥r¦ª¤ (Total Asset Value)
o »µµ¦Á·´ªÁ¨¸É¥nªÎ Êµ®´(Weighted Average Cost of
Capital)
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22 ¡§«·µ¥2561
Á¦ºÉ° ªµ¤Á®È °¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Á¸É¥ª´µ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r· °¦´rÂ¨³µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨
¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r
Á¦¸¥

¼oº°®nª¥ °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ

Á°µ¦Â:
1) o °¤¼¨´ªÉ Å °Á«¦¬·Â¨³°»µ®¦¦¤
2) o °¤¼¨Ã¥¦» °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ
3) o °¤¼¨Ã¥¦» °¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´
4) o °¤¼¨Ã¥¦» °¦· ¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´
5) ¦³¤µµ¦µµ¦Á· °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤
°o µ¹:
1) ¤·¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´Á¸É¥ª´µ¦¨»°»Ä¦´¡¥r· Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 °¦´rÁ¡ºÉ°
µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ¨ª´¸É8¡§«·µ¥2561
2) µ¦Á«Á¸É¥ª´µ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 °°¦´r Â¨³µ¦Îµ¦µ¥µ¦
¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´rª´¸É 8¡§«·µ¥2561
3) µ¦Á«µ¦Î µ ¦µ¥µ¦¸É Á ¸É ¥ ªÃ¥´ °°¦´  r ´ » ¨¸É Á ¸É ¥ ªÃ¥´ ´ ¦´  ¸ ª´ ¸É 8
¡§«·µ¥2561
4) ¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®nª¥¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµª´¸É
25 Á¤¬µ¥2561
5) ®´º°¸ ÊªÁ° µ¥®nª¥¨»¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ
6) µ¦Á·¦ª° °°»¦ª¤°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµÎµ®¦´¸  2559 Â¨³2560 Â¨³
¦µ¥µµ¦°µÂ¨³µ¦Á·¦³®ªnµµ¨Îµ®¦´ªµ¤Áº°· Ê»ª´¸É 30´¥µ¥2561
7) µ¦Á·¦ª° °¦· ¬´¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´Îµ®¦´¸ 2558 2559 Â¨³2560
8) ®´º°¦´¦°¦· ¬´®´º°¦· ®r· o °¤¼¨Â¨³Á°µ¦°ºÉÇ¨°µ¦´¤£µ¬ro ¼ ¦· ®µ¦ °
¦· ¬´¦n ª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´¦· ¬´µ°·¦³¦¸ 
Â¤ÁÁ¤rÎµ´¸É¦¹¬µµµ¦Á·¸É¦¹¬µµ®¤µ¥Â¨³Áo µ®o µ¸É¸ÉÁ¸É¥ª o °
9) ®¤µ¥¦» ¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ´ÎµÃ¥¦· ¬´¥¼ÁÂª¨¼Á°´É Â°r Á°Á¸ÉÎµ´ 
ª´¸É3»¨µ¤2561
10) ®¤µ¥¦» ¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ´ÎµÃ¥¦· ¬´ÁÈ´¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨ÂrÎµ´
ª´¸É16»¨µ¤2561
11) Á°µ¦¦» ¤¤·µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ ¦´¡¥r·´ÎµÃ¥¦· ¬´¥¼ÁÂª¨¼Á°´ÉÂ°rÁ°Á¸É
Îµ´o ª¥ª·¸¤¨¼ nµ¨µ¦´¡¥r·Â¨³ª·¸¤¨¼ nµ¦´¡¥r·Á¤ºÉ°°¦´rÁ o µ¨»¦³Á¤·ª´¸É 
´¥µ¥2561
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12) Á°µ¦¦»¤¤·µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ´ÎµÃ¥¦· ¬´ÁÈ´¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨Âr
Îµ´o ª¥ª·¸¤¨¼ nµ¨µ¦´¡¥r· ¦³Á¤·ª´¸É8 »¨µ¤2561
13) Á°µ¦¦»¤¤·µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ´ÎµÃ¥¦· ¬´ÁÈ´¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨Âr
Îµ´o ª¥ª·¸¤¨¼ nµ¦´¡¥r· Á¤ºÉ°°¦´rÁ o µ¨»¦³Á¤·ª´¸É20´ªµ¤2561

7
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¦· ¬´µ°·¦³¦¸ Â¤ÁÁ¤rÎ µ´ v¦· ¬´²w®¦º °v¼o´µ¦°¦´r w Äµ³¼o´µ¦°¦´r
°¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ v°¦´rw®¦º °v°¦´rSRIPANWAw Åo ´ Ä®o ¤¸µ¦
¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´¦´ Ê ¸É 4/2561 ¹É¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É 8 ¡§«· µ¥2561 Â¨³¤¸¤·Á°n°¸É¦³»¤ ¼oº °
®nª¥¦´rÄµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É 1/2561 °°¦´rSRIPANWA Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´ ·µ¦
¨»Ä¦´¡¥r· Á¡·É¤Á·¤Åo Ân¦¦¤··ÍÄ¸É·°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µÂ¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Äµ¦¦³°·µ¦
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ -®´ª®· v¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éw ¤¼¨nµ¦ª¤Å¤nÁ·550 ¨o µµ ¹É
´ »´ º°¦¦¤··ÍÃ¥¦· ¬´¦n ª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ vIUDw Â¨³Îµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Ä®o
ÁnµÂn¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´ vSPMw
´¸
Ê ÊIUD Â¨³SPM ÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¼o´ µ¦°¦´rSRIPANWA µ¦Îµ»¦¦¦¤´¨nµª¹º°ÁÈ µ¦
Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r¹É¤¸ µ¦µ¥µ¦´Ân
Ê  20 ¨o µµÂ¨³Á·ªnµ
¦o °¥¨³3 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´r SRIPANWA ¹ÉÎµÁÈ ¸É³o °Á· Á¥µ¦Á«n°¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥Åo ¦´°»¤´ ·µ³¦¦¤µ¦¦· ¬´Â¨³Åo ¦´¤·°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°®nª¥¦´roª¥³ÂÁ¸¥
Å¤no°¥ªnµ3 Ä4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸É¤µ¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥Ã¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸
nªÅo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸ Ê³Å¤n¤¸· ·°°Á¸¥

8
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¦» ¼o¦· ®µ¦
¦· ¬´µ°·¦³¦¸ Â¤ÁÁ¤r Î µ´ v¦· ¬´²w®¦º °v¼o´µ¦°¦´ r w Äµ³¼o´µ¦°¦´r
°¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ v°¦´rw®¦º °v°¦´r SRIPANWAw Åo ´ Ä®o ¤¸µ¦
¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´¦´ Ê ¸É 42561¹É¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É8¡§«· µ¥2561Â¨³¤¸¤·Á°n°¸É¦³»¤¼oº°
®nª¥¦´rÄµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É 12561 °°¦´rSRIPANWA Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´ ·µ¦
¨»Ä¦´¡¥r· Á¡·É¤Á·¤Åo Ân¦¦¤··ÍÄ¸É·°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µÂ¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Äµ¦¦³°·µ¦
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ ®´ª®· v¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2w ´°¥¼
Ê n¸ÉÎµ¨³°Îµ°ÎµÁ£°³°Îµ
´®ª´Á¡¦»¦¸¤¸¨´ ¬³ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤¦³´®¦¼ ®¦µ18®o °¡´¡¦o °¤¦³ªnµ¥Î Êµnª´ª¹Éµ¤µ¦¤°Á®Èª·ª
³Á¨Åo  µ» ®o °¹É Åo n ° ¦o µÂ¨o ªÁ¦È Á¤ºÉ ° ¸  2560Â¨³Á¦·É ¤ Á· Ä®o  ¦· µ¦ÄÁº° »¨µ¤2560¹É ´  »´º °
¦¦¤··ÍÃ¥¦· ¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ vIUDw Â¨³Îµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Ä®o ÁnµÂn¦·¬´
«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´ vSPMw
µ¦¨» Ä¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³¨» Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É  2Åo Â n  ¦¦¤·  ·Í Ä ¸É ·  °µµ¦Â¨³·É  ¨¼ ¦o µÂ¨³
´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®· vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤w ¸Éº°¦¦¤··Í
Ã¥IUD ¤¸¤¼¨nµ¦ª¤Å¤nÁ· 550¨o µµ(Ã¥nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸É 2 °µ· 
nµ ¦¦¤Á¸ ¥ ¤µ¦³Á¸ ¥ £µ¬¸ ¤¼¨ nµ Á¡·É ¤ ¨°nµ ¦¦¤Á¸ ¥ ¤Â¨³nµ Äo n µ ¥°ºÉ  Ç¸É Á ¸É ¥ ª o °  IUD ³ÁÈ 
¼o¦´·° Îµ®¦´Â®¨nÁ·»°¦´rSRIPANWA ³ÎµÁ·¸ÉÅo µµ¦¼o¥º¤Á·£µ¥ÄªÁ·¦³¥³¥µªÂ¨³®¦º °
¦³¥³´Î
Ê µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °Á¡ºÉ°Å
¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É ¤Á·¤¦´Ê ¸É2¸ÉIUD ÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··ÍÂ¨³Åo Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦ °¦´¡¥r·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2µIUD Ã¥IUD ÁÈ ¦· ¬´¥n°¥ °¦· ¬´µ°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ ¤®µ  vCIDw 
¹ÉCID ¤¸ªµ¤´¤¡´r ´ °¦´rSRIPANWA Ã¥ÁÈ ¼oº°®»oÄ¼o´ µ¦°¦´r´nª¦³¤µ¦o °¥¨³9999
°Îµª®»o¸É¤¸· ·°°Á¸¥´®¤Â¨³ÁÈ
Ê
¼o¤¸°Îµµª»¤ °¼o´ µ¦°¦´r°¸´CID
Ê
ÁÈ ¼oº°®nª¥¦´r
¦µ¥Ä®n¦µ¥®¹É °°¦´rSRIPANWA
°µ¸ Ê °¦´ r SRIPANWA ³Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r·´ SPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´ ¦´ ¡¥r·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2¸ 7Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ µªnµ³Á o µÎµ
´µÄª´¸É20´ªµ¤2561 Ã¥°¦´ r SRIPANWA ¤¸··  Option) Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo 4
¦µª¦µª¨³3¸  µªnµ¹¦³¤µª´¸É31¦µ¤2576 Ã¥SPM ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¦´rSRIPANWA
Ê
É CIR ¤¸CID ÁÈ ¼oº°
Ã¥¸É SPM º°®»oÃ¥CIR ·ÁÈ ´nª¦o °¥¨³9999 °Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤¹
®»o¦µ¥Ä®n  ¹ÉCID ¤¸ªµ¤´¤¡´r ´°¦´ r  SRIPANWA Ã¥ÁÈ ¼oº°®»oÄ¼o´µ¦°¦´ r  ·ÁÈ ´nª
¦³¤µ¦o °¥¨³9999 °Îµª®»o¸É¤¸··°°Á¸¥´®¤Â¨³ÁÈ
Ê
¼o¤¸°Îµµª»¤ °¼o´ µ¦°¦´r °¸´Ê
CIR Â¨³CID ÁÈ ¼oº°®nª¥¦´r¦µ¥Ä®n¦µ¥®¹É °°¦´r SRIPANWA
ÁºÉ°µ´IUD
Ê
Â¨³SPM ¤¸ªµ¤Á¸É¥ªÃ¥´°¦´r SRIPANWA ´´µ¦Î
Ê
µ»¦¦¦¤´¨nµª¹º°ÁÈ 
µ¦Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r¹É¤¸ µ¦µ¥µ¦´Ân
Ê  20 ¨o µµÂ¨³Á·
ªnµ¦o °¥¨³3 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´rSRIPANWA
9
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´¸
Ê Ê°¦´rSRIPANWAÎµÁÈ ¸É³o °Á· Á¥µ¦Á«n°¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥Åo ¦´°»¤´ ·
µ³¦¦¤µ¦¦· ¬´Â¨³Åo ¦´¤· °¤µ¦³»¤¼oº°®nª¥¦´roª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ3 Ä4 °Îµª
Á¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸É¤µ¦³»¤Â¨³¤¸· · °°Á¸¥Ã¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸ Ê³
Å¤n¤¸· ·°°Á¸¥
°o µ°·µ¤Ár o µo ¦· ¬´²ÁÁ°¦r ·¨¨¸É°¦r °Á¦Á°¦r ª·Á ¦³Á«Å¥ Îµ´¹ÉÁÈ ¸É¦¹ ¬µ
µµ¦Á·°·¦³¸ÉÅo ¦´°»¤´ ·µÎµ´µ¨Â¨³ÁÈ °·¦³µ°¦´rÁ¡ºÉ°Âªµ¤Á®Èn°¼oº°®nª¥ °
°¦´rÁ¸É¥ª´µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª o µo 
¸É  ¦¹  ¬µµµ¦Á· °·  ¦³¤¸ªµ¤Á®È  ªnµµ¦Á o µ Î µ¦µ¥µ¦Åo ¤µ¹É ¦´ ¡ ¥r ·µ»¨¸É Á¸É ¥ ªÃ¥¤¸ªµ¤
¤Á®»¤¨Ã¥°¦´rSRIPANWA ³Åo ¦´¨¦³Ã¥r´ n°Å¸ Ê
x

°¦´r SRIPANWA¤¸· ·Äµ¦´®µ¨¦³Ã¥rÄ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2°¥nµÁÈ¤¸É

x

¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸«´ ¥£µ¡Äµ¦Á¦· Á·Ã

x

¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸£µ¡¸

x

¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2´°¥¼
Ê Än ÎµÁ¨¸É¤¸«´ ¥£µ¡

x

µ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Å¤n¤¸¨¦³n°¼oº°®nª¥Á·¤Â¨³¦µµ®nª¥¦´r

x

¼oÁnµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸¦³µ¦rÄo µµ¦¦· ®µ¦´µ¦Ã¦Â¦¤

x

¼o µ¥¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ÁÈ ¼o¦´·°nµÄo nµ¥Äµ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r·

x

µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥nª¥Ä®o µ¦Á¦µÁÈ ÅÃ¥nµ¥

¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo ¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤ °¦µµÄµ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2
Ã¥µ¦Îµµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Ã¥Äo ®¤3ª·
´Ê
¸Åo Ân
1) ª·¸¤¨¼ nµµ¤´¸ Book Value Approach)
2) ª·¸·¨¦³ÂÁ· ·µ¦µ¥Åo Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· °·¦³ Ân°°ÁÈ 2ª·¸¥°n ¥´¸ Ê
-

µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Asset Level)

-

µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤¦³ÂÁ·»·¸É°¦´r SRIPANWA Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁnµ¦´¡¥r·
¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 REIT Level)

3) ª·¸·¨¦³ÂÁ·Ã¥¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Ân°°ÁÈ 2ª·¸¥°n ¥´¸ Ê
-

µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Asset Level)

- µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤¦³ÂÁ·»·¸É°¦´r SRIPANWA Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁnµ¦´¡¥r·
¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 REIT Level)
10
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¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³¤¸ªµ¤Á®Èªnµ ª·¸·¨¦³ÂÁ·Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´ ¡¥r ·°·¦³Â¨³ª·¸
·¨¦³ÂÁ·Ã¥¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³ÁÈ ª·¸¸ÉÁ®¤µ³¤ÁºÉ°µ¡·µ¦µ¹ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
¦o µ¦³ÂÁ· °¦´¡¥r·Ã¥¦» µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2ÁÈ Åµ¤
µ¦µ´n°Å¸ Ê
¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
(¨o µµ)
ª·¸· ¨¦³ÂÁ· µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r·  Asset Level) 513.00 y 517.04
Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤¦³ÂÁ·»·¸É°¦´rSRIPANWA
496.29 y 509.00
¦´¡¥r ·°·¦³
Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁnµ(REIT Level)
560.98
ª·¸· ¨¦³ÂÁ· µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r·  Asset Level)
Ã¥¸É¦¹¬µµµ¦Á· µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤¦³ÂÁ·»·¸É°¦´rSRIPANWA
572.75
°·¦³
Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁnµ(REIT Level)
ª·¸¦³Á¤·

ª·¸¦³Á¤·¥n °¥

µµ¦¡·µ¦µ o µo nª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2°¥¼¦n ³®ªnµ513.00 y56098
¨o µµ Asset Level) Â¨³°¥¼¦n ³®ªnµ496.29 y 572.75 ¨o µµ(REIT Level)¹É ¦µµÄµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÁ·
550 ¨o µµ°¥¼nÄnª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´¨nµª´´¸
Ê É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³¤¸ªµ¤Á®Èªn µ¦µµÄµ¦Á o µÎµ
¦µ¥µ¦Ä¦´Ê ¸Ê ¹ÁÈ ¦µµ¸ÉÁ®¤µ³¤
´´ Ê ¸É¦¹ ¬µµµ¦Á· °·¦³¹¤¸ªµ¤Á®È  ªn µ¼oº°®n ª¥¦´ r °°¦´ r SRIPANWA ª¦
°»¤´·µ¦Á o µ¨»Ä¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
°¥nµÅ¦Èµ¤µ¦´·Ä¨³ÂÁ¸¥Äµ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµª ¹ Ê°¥¼n´ µ¦´·Änª»¨ °¼oº°
®nª¥ °Â³ÎµÄ®o o ¼ º °®nª¥«¹¬µ o °¤¼¨ÄÁ°µ¦´®¤¸
Ê
ÉÂ¤µ¡¦o °¤´®´º°Á·¦³»¤¼oº°®nª¥Á¡ºÉ°Äo
ª·µ¦µÂ¨³»¨¡··Äµ¦´·Ä¨³ÂÁ¸¥¸ÉÁ®¤µ³¤
¦· ¬´ÁÁ°¦r ·¨¨¸É°¦r °Á¦Â°ÈÅªÁ°¦¸É Á°¦r ª·Á ¦³Á«Å¥ Îµ´Äµ³¸É¦¹¬µµµ¦Á· °·¦³
°¦´¦°ªnµÅo ¡·µ¦µÂ¨³ª·Á¦µ³®r o °¤¼¨nµÇÂ¨³Ä®o ªµ¤Á®È°¥nµ¦°°Â¨³Á¸É¥¦¦¤µ¤¤µ¦µÁ¥¸É¥
¼o¦³°µ¦ª·µ¸¡¸É¡¹ ¦³ÎµÃ¥Îµ¹¹¨¦³Ã¥r °¼oº°®nª¥ÁÈ Îµ´
´¸
Ê ÊÄµ¦Ä®o ªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³ o µo Åo ¡·µ¦µÃ¥°µ«´¥ o °¤¼¨Â¨³Á°µ¦¸ÉÁ¥Â¡¦n
n°µµ¦´ÉªÅ o °¤¼¨µµ¦ª·Á¦µ³®r Â¨³µµ¦r °»µ®¦¦¤ o °¤¼¨Â¨³Á°µ¦nµÇ¸ÉÅo ¦´µµ
¦· ¬´²¦ª¤¹µ¦´¤£µ¬ro ¼ ¦· ®µ¦ °¦· ¬´²¹É¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Å¤nµ¤µ¦¦´¦°ªµ¤¼o °®¦º °ªµ¤
¤¼¦r¦o ª ° o °¤¼¨¸ÉÅo ¦´°µ¸ Êªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³¸ÉÎµÁ°n°¼oº°®»oÄ¦´Ê ¸ ÊÁÈ 
µ¦Âªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´ªµ¤¤Á®»¤¨ °µ¦ÎµÁ·Ã¦µ¦Ánµ´ªµ¤Á®È
Ê
 °¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo
´°¥¼
Ê n ¤¤·µ¸É£µ¡Á«¦¬·Â¨³ o °¤¼¨¸ÉÁ· ¹ Ê ³´Îµ¦µ¥µ¹É ®µ´ ´¥´¨nµª¤¸µ¦Á¨¸¥É Â¨°¥nµ
¤¸¥´ Îµ´°µn¨¦³n°ªµ¤Á®È °¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo
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ªµ¤Á®È¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Á¸É¥ª´µ¦Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r ·
°¦´ r Â¨³µ¦¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´ r ´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥
´´¼o´µ¦°¦´ r
µ¤¸É¦· ¬´µ°·¦³¦¸ Â¤ÁÁ¤rÎµ´ v¦· ¬´²w®¦º °v¼o´ µ¦°¦´rw Äµ³¼o´ µ¦°¦´r
°¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨» Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ v°¦´rw®¦º °v°¦´rSRIPANWAw Åo ´ Ä®o ¤¸µ¦
¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´¦´ Ê ¸É 4/2561 ¹É¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É 8 ¡§«· µ¥2561 Â¨³¤¸¤·Á°n°¸É¦³»¤ ¼oº °
®nª¥¦´rÄµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É 1/2561 °°¦´rSRIPANWA Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´ ·µ¦
¨»Ä¦´¡¥r· Á¡·É¤Á·¤Åo Ân¦¦¤··ÍÄ¸É·°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µÂ¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Äµ¦¦³°·µ¦
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ -®´ª®· v¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸Éw ¤¼¨nµ¦ª¤Å¤nÁ·550 ¨o µµ ¹É
´ »´ º°¦¦¤··ÍÃ¥¦· ¬´¦n ª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ vIUDw Â¨³Îµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Ä®o
ÁnµÂn¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´ vSPMw
´¸
Ê ÊIUD Â¨³SPM ÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¼o´ µ¦°¦´rSRIPANWA µ¦Îµ»¦¦¦¤´¨nµª¹º°ÁÈ µ¦
Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r¹É¤¸ µ¦µ¥µ¦´Ân
Ê 20 ¨o µµÂ¨³Á·ªnµ
¦o °¥¨³3 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´r SRIPANWA ¹ÉÎµÁÈ ¸É³o °Á· Á¥µ¦Á«n°¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥Åo ¦´°»¤´ ·µ³¦¦¤µ¦¦· ¬´Â¨³Åo ¦´¤· °¤µ¦³»¤¼oº°®nª¥¦´roª¥³ÂÁ¸¥Å¤n
o °¥ªnµ3 Ä4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°®nª¥¦´r¸É¤µ¦³»¤Â¨³¤¸··°°Á¸¥Ã¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸
nªÅo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸ Ê³Å¤n¤¸· ·°°Á¸¥

12

¦µ¥µªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

1.

¨´¬³ °¦µ¥µ¦

1.1

ª´Áº°¸ ¸ÉµÎ ¦µ¥µ¦
µ¦¨»Ä¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
£µ¥®¨´µ¸É°¦´rÅo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r ¦´Ê ¸É12561 °°¦´r 
SRIPANWA Â¨³¼n ´ µÅo  · ´·  µ¤ÁºÉ ° Å ´ ´ n ° ¸É Î µ ®Åªo Ä ´ µ¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´ µ¦Åo ¤µ¹É
¦´ ¡¥r · °°¦´ r Á¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª ¹É¼o´µ¦°¦´ r µªnµ°¦´ r  SRIPANWA ³µ¤µ¦Á o µÎµ
»¦¦¦¤´¨nµªÅo £µ¥Äª´¸É31´ªµ¤2561
µ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
£µ¥®¨´µ¸É°¦´rÅo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤ª·µ¤´¼oº° ®nª¥¦´r¦´Ê ¸É1/2561 °°¦´r
SRIPANWA Â¨³°¦´rSRIPANWA Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Á¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª

1.2

¨´¬³´ÉªÅ °¦µ¥µ¦
µ¦¨»Ä¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
°¦´rSRIPANWA ³ÎµÁ·¸ÉÅo µµ¦¼o¥º¤Á·£µ¥ÄªÁ·¦³¥³¥µªÂ¨³/®¦º °¦³¥³´Î
Ê µª
¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °Á¡ºÉ°Å¨»Ä
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É ¤Á·¤¦´Ê ¸É2Ã¥µ¦¨»Ä¦¦¤··Í Ä¸É·°µµ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´
³°Îµ-®´ª®··É ¨¼¦o µÄÇ¹É Åo ¨¼¦o µÄ¸É·¹É ÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦¤Â¦¤µµ¸
´Ê
¨´³°Îµ -®´ª®·Â¨³
´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉIUD ÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··Í Â¨³Åo Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
µIUD (Ã¥nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹É¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 °µ·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥
£µ¬¸ ¤¨¼ nµÁ¡·É¤¨°nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉ Ç¸ÉÁ¸É¥ª o °IUD ³ÁÈ ¼o¦´·°) ¹É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
¦´¡¥r· ´n°Å¸ Ê
1) ¦¦¤··ÍÄ¸É·Îµª3 ÃÅo ÂnÃ¸É·Á¨ ¸É9866 9867 Â¨³9868 Îµ¨³°Îµ°ÎµÁ£°³°Îµ
´®ª´Á¡¦»¦¸Áº Ê°¸É·µ¤Ã¦ª¤2 Å¦n2 µ32 µ¦µªµ¹É ÁÈ ¸É´ Ê °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸
¨´³°Îµ®´ª®·
2) °µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µÄÇ¹É Åo ¨¼¦o µÄ¸É·¹É ÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸
´Ê
¨´³°Îµ -®´ª®·
3) ´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ¸É o Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®·
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µ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
°¦´rSRIPANWA ³Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r·´SPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´¦´¡¥r·¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2¸ 7Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ µªnµ³Á o µÎµ
´µÄª´¸É20 ´ªµ¤2561) Ã¥°¦´rSRIPANWA ¤¸· ·(Option) Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo 
4 ¦µª¦µª¨³3¸  µªnµ¹¦³¤µª´¸É31 ¦µ¤2576)
1.3

µ °¦µ¥µ¦
µ¦¨»Ä¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
µ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸¤¨¼ nµ¦ª¤Å¤nÁ·550 ¨o µµ nµÄo nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ
¹É ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2°µ·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥£µ¬¸ ¤¨¼ nµÁ¡·É¤¨°nµ¦¦¤Á¸¥¤
Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °IUD ³È ¼o¦´·° Ã¥³Îµ¦³´Î
Ê µªÄª´³Á¸¥µ¦Ã°¦´¡¥r·¸É
³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Á¤ºÉ°Îµ¤µÎµª µ °¦µ¥µ¦µ¤¦³µ«¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦Îµ¦µ¥µ¦¡ªnµ¤¸
µ °¦µ¥µ¦Ánµ´¦o °¥¨³16.48 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´r SRIPANWAµ¤µ¦Á·°
µ· Ê»  ª´¸É 30 ´¥µ¥ 2561 ¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµª µ °¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¸ Ê
µ °¦µ¥µ¦ =

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦ x 100
=
·¦´¡¥r» · °°¦´r

550,000,000x 100 = ¦o °¥¨³1648
3,336,854,166

µ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
®¨´°¦´r SRIPANWA Á o µ¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É 2 °¦´r SRIPANWA³
Îµ¦´¡¥r·´¨nµª°°Ä®o ÁnµÂn SPM Ã¥SPM ¨Îµ¦³nµÁnµ¦´¡¥r·Ä®o Ân °¦´r SRIPANWA Ã¥
ÂnÁÈ nµÁnµ¸É¨°°µ¥»
´ µÁnµÂ¨³´µÁnµ¸É°n °µ¥»°°Å Â¨³nµÁnµÂ¦´ Ä¸ ¸É11-15 Ä¦¸
¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ ¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸ Ê
n µÁn µ¸É
SPM ¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÄÎµª¦ª¤n°¸ ÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥¸ÉÎµªnµÁnµ¸É
n°¸ ÄÂn¨³¸ ÂÅo ´ ¸ Ê
¸
¸ ¸É1 (2562)
¸ ¸É2 (2563)
¸ ¸É3 (2564)
¸ ¸É4 (2565)
¸ ¸É5 (2566)
¸ ¸É6 (2567)

n µÁn µ¸Én°¸  µ
17,506,452
(µªnµ³Á¦·É¤ª´¸É20 ´ªµ¤2561 Â¨³· Ê»ª´¸É31 ¦µ¤2562)
30,000,000
30,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
14
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¸
n µÁn µ¸Én°¸  µ
¸ ¸É7 (2568)
36,300,000
¸ ¸É8 (2569)
36,300,000
¸ ¸É9 (2570)
36,300,000
¸ ¸É10 (2571)
39,930,000
¸ ¸É11 (2572)
39,930,000
¸ ¸É12 (2573)
39,930,000
¸ ¸É13 (2574)
43,923,000
¸ ¸É14 (2575)
43,923,000
¸ ¸É15 (2576)· Ê»ª´¸É31 ¦µ¤
43,923,000
®¤µ¥Á®»: µªnµ°¦´r SRIPANWA ³¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 Â¨³Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Äª´¸É20 ´ªµ¤2561

n µÁn µÂ¦´
Ä¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµSPM ¨Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÁÈ ¦µ¥¸ Ã¥Á¦·É ¤Îµ¦³¦´Ê Â¦
Ä¸ ¸É11 (ª´¸É1·®µ¤2571) ¹¸ ¸É15 ª´¸É31¦µ¤2576) Ã¥³o °Îµ¦³£µ¥Ä45 ª´
´µª´¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1 ¸ °µ¦ÁnµÄÂn¨³¸ Ã¥¤¸ª·¸µ¦Îµª´¸ Ê
nµÁnµÂ¦´ °Ân¨³¸ 

=

30% x ( 

Ã¥¸É
 =
¦µ¥Åo ¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 ¦µ¥Åo ®o°¡´
nµ¦· µ¦Â¨³¦µ¥Åo µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇÅ¤n¦ª¤°Á¸ Ê¥¦´ Â¨³nµ·Å®¤¦³´£´¥»¦·®¥»³´
¸ÉÅo ¦´µ¦· ¬´¦³´£´¥´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1 ¸ 
µ¤¸É¦µÄµ¦Á· °¼oÁnµ
=
nµÄo nµ¥nµÇ °Á®º°µnµÁnµ¸É¸Éo°Îµ¦³Ä®o Ân°¦´r SRIPANWA µ¤¸É
Îµ®Ä´µ(Accrual Basis)) Äµ¦¦· ®µ¦¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °
Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ ¹ÉÅ¤n¦ª¤nµÄo nµ¥°Á¸ Ê¥µ¤¸É¦µÄ
µ¦Á· °¼oÁnµ´ÁnnµÄo nµ¥´n°Å¸ Ê
(1) o »¦ª¤µµ¦¦³°· µ¦¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É 2 Ánnµ¦´ ¬µªµ¤
¨°£´¥nµÎµªµ¤³°µÂ¨³o »µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇ
(2) nµÄo nµ¥¦ª¤Äµ¦¦· ®µ¦µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 Án
nµÄo nµ¥µµ¦ µ¥Â¨³µ¦¨µÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¸ÉÎµ¦³Ä®o o ¼ ¦· ®µ¦¦´¡¥r·  o µ¤¸
(3) nµÄo nµ¥¦ª¤µ¦ÎµÁ·µ°ºÉµµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 Án
£µ¬¸ Ã¦Á¦º °£µ¬¸ °ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¸É·Â¨³·É¨¼¦o µnµ¦¦¤Á¸¥¤¦³´£´¥ÄÇnµ°
´¸Â¨³¦ª°£µ¥ÄnµÄo nµ¥Äµ¦¦´¦»£µ¡¨´¬r¸Éµn Äo nµ¥Äµ¦n°¤Îµ¦»
15
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 =
nµÁnµ¸Éµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ(Accrual Basis) ´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´
ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸
Á¤ºÉ°ÎµnµÁnµ¸É¨°¦³¥³Áª¨µ15 ¸ ¤µÎµª µ °¦µ¥µ¦µ¤¦³µ«¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦Îµ
¦µ¥µ¦¡ªnµ¤¸ µ °¦µ¥µ¦Ánµ´ ¦o °¥¨³16.09 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´rSRIPANWAµ¤
µ¦Á·°µ· Ê»  ª´¸É 30 ´¥µ¥ 2561 ¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµª µ °¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´
´¸ Ê
µ °¦µ¥µ¦ =

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦ x 100
·¦´¡¥r» · °°¦´r

=

536,965,452x 100
3,336,854,166

=

¦o °¥¨³1609

¦µ¥µ¦µ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Â¨³µ¦Ä®o Ánµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2ÁÈ 
µ¦Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¼o´ µ¦°¦´rÂ¨³¦´¸ ¸É¤¸ µ °¦µ¥µ¦´Ân
Ê 20 ¨o µµ
®¦º °Á·ªnµ¦o °¥¨³3 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´r SRIPANWAÃ¥¦µ¥µ¦´¨nµª³o °Åo ¦´°»¤´ ·µ¸É
¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r °°¦´r SRIPANWAo ª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ 3 Ä 4 °ÎµªÁ¸¥´®¤
Ê
°¼oº°
®nª¥¦´r¸ÉÁ o µ¦nª¤¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
´¸
Ê Êµ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸··°°Á¸¥´®¤´
Ê
¨nµª¼o´ µ¦°¦´r³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °
¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤· Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬Ä
Á¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·ÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä®´º°Á·¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r
1.4

¼n´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³¨´¬³ªµ¤´¤¡´r ¦³®ªn µ´
µ¦¨»Ä¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
¼oº Ê°:

¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦·¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ v°¦´rSRIPANWAw

¼o µ¥:

¦· ¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ vIUDw

IUD ÁÈ  ¦· ¬´  ¥n° ¥ °CID ¹É CID ¤¸  ªµ¤´¤ ¡´ r ´ °¦´  r SRIPANWAÃ¥ÁÈ  ¼oº° ®»oÄ¼o´µ¦
°¦´r´ nª¦³¤µ¦o °¥¨³ 99.99 °Îµª®»o¸É¤¸· ·°°Á¸¥´®¤Â¨³ÁÈ
Ê
¼o¤¸°Îµµª»¤ °¼o´ µ¦
°¦´r°¸´CID
Ê
ÁÈ ¼oº°®nª¥¦´r¦µ¥Ä®n¦µ¥®¹É °°¦´r SRIPANWA
µ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
¼oÄ®o Ánµ: ¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦·¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ v°¦´rSRIPANWAw
¼oÁnµ:

¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´ vSPMw

SPM ¤¸ªµ¤´¤¡´r ´°¦´ rSRIPANWAÃ¥¸É SPMº °®»oÃ¥CIR ·ÁÈ ´nª¦o °¥¨³99.99 °
Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤
Ê
°SPM¹É CIR¤¸ CID ÁÈ ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n¹ÉCID º°®»oÄCIR ¦³¤µ¦o °¥
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¨³85.36 °®»o¸É¤¸··°°Á¸¥´®¤
Ê
° CIR °µ¸ ÊCID ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¦´rSRIPANWAÃ¥ÁÈ 
¼oº°®»oÄ¼o´ µ¦°¦´r·ÁÈ ´nª¦³¤µ¦o °¥¨³ 99.99 °Îµª®»o¸É¤¸··°°Á¸¥´®¤Â¨³ÁÈ
Ê
¼o¤¸
°Î µ µª»¤ °¼o´ µ¦°¦´  r  °¸  ´Ê CIR Â¨³CID ÁÈ  ¼oº ° ®nª ¥¦´  r ¦ µ¥Ä®n ¦ µ¥®¹É °°¦´  r
SRIPANWA
Â´ªµ¤´¤¡´r °µ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·¤É Á·¤¦´Ê ¸É2 Â¨³µ¦Ä®o Ánµ¦´¡¥r· ¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2

1.5

¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦´ ¡¥r ·¸ÉÅo ¤ µ

1.5.1 o °¤¼¨´ÉªÅ °¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É2
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Åo Ân¦¦¤··ÍÄ¸É·°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÂ¨³´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸ÉÄo Ä
µ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ -®´ª®·´Ê °¥¼n¸ÉÎµ¨³°Îµ °ÎµÁ£°³°Îµ ´®ª´Á¡¦»¦¸¤¸
¨´¬³ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤¦³´®¦¼ ®¦µ18®o °¡´¡¦o °¤¦³ªnµ¥Î Êµnª´ª¹Éµ¤µ¦¤°Á®Èª·ª³Á¨Åo µ»®o °
¹É Åo n°¦o µÂ¨o ªÁ¦È Á¤ºÉ°¸ 2560Â¨³Á¦·É ¤Á· Ä®o ¦· µ¦ÄÁº°»¨µ¤2560Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥¦´¡¥r· ´¸ Ê
1) ¸É·
¦¦¤··ÍÄ¸É·Îµª3 ÃÅo ÂnÃ¸É·Á¨ ¸É9866 9867 Â¨³9868Îµ¨³°Îµ°ÎµÁ£°³°Îµ
´®ª´Á¡¦»¦¸Áº Ê°¸É·µ¤Ã¦ª¤2 Å¦n 2 µ32 µ¦µªµ ¹ÉÁÈ ¸É´ Ê °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´
³°Îµ-®´ª®·¹É ÁÈ ¸É·¸É IUDÁÈ Áo µ °¦¦¤··ÍÃ¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê
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Ã¸É·
Á¨ ¸É
98661
98671
98681

¨Îµ´¸É
1
2
3

Á¨ ¸É·

®o µÎµ¦ª

¦³ªµ

45
46
47

1291
37176
34871

4934 I 0410-16(1/1000)
4934 I 0410-16
4934 I 0410-16(1/1000)

¦ª¤

Áº°Ê ¸É·µ¤Ã
Å¦n µµ¦µªµ
0-2-72
1-0-0
0-3-60
22320

®¤µ¥Á®»: °¥¼n£µ¥Äo £µ¦³¼¡´Ã¥Îµ°ÁÈ ®¨´¦³´Åªo ´ Áo µ®¸ Êµ´µ¦Á·¹É ³¼¨°Îµ°®¦º °Ån°Îµ°n°µ¦Ã°
¦¦¤··ÍÄ®o Ân°¦´r
1

2)

°µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ

°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÄÇ¹ÉÅo ¨¼¦o µÄ¸É·¹ÉÁÈ ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸
´Ê
¨´³°Îµ-®´ª
®·¹É ÁÈ °µµ¦Â¨³·É ¨¼¦o µ¸É IUD ¤¸¦¦¤··Í ¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥°µµ¦¸É¡´ Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡r
Á±o µr¦ª¤¹¡º Ê¸Énª°Îµª¥ªµ¤³ªnªo °¦´¦o µ°µ®µ¦ Â¨³¦³ªnµ¥Î Êµ ´¸
Ê ÊÄ®o ¦ª¤¹¦³nµÇ
Â¨³·É ·´¦¹
Ê ¦µ·É °Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµªÂ¨³°´®µ¦· ¤¦´¡¥r°ºÉÄ¹É 
ÁÈ ¦¦¤··Í °IUDÂ¨³Åo Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®· °¥¼nÄ´ »´ 
Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê
°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µ
°µµ¦A ¼3 ´ Ê

°µ¥»
2 ¸  ¡«2559

°µµ¦B ¼3 ´ Ê

2 ¸  ¡«2559)

°µµ¦C ¼´ ÊÁ¸¥ª
°µµ¦D ¼´ ÊÁ¸¥ª
¨µ°¦Îµª1 »
¦³ªnµ¥Î Êµ°°µµ¦

2 ¸  ¡«2559)
2 ¸  ¡«2559)
2 ¸  ¡«2559)
2 ¸  ¡«2559)

3)

¡ºÊ ¸É(¦¤)

¦µ¥¨³Á°¸¥

°µµ¦3´ ÊÄo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr
1,711.00 ¦³´®¦¼®¦µÎµª16®o °¡¦o °¤¦³ªnµ¥Î Êµnª´ª»®o °¹É
µ¤µ¦¤°Á®Èª·ª³Á¨®´ª®·Åo µ»®o °
°µµ¦3´Ê Äo ÁÈ  ®o °¡´ Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ ª¸ ¦³´ ®¦¼ ® ¦µ
Î µ ª2®o ° ¡¦o °¤¦³ªnµ ¥Î µÊ nª ´ª » ®o ° ¹É µ¤µ¦
766.20
¤°Á®È  ª· ª ³Á¨®´ª ®·  Åo µ» ®o °¦ª¤Å¹  ¢· ÁÂ¨³
®o °°µ®µ¦
56.20 °µµ¦1 ´ ÊÄo ÁÈ µ¦r Î Êµ
60.00 °µµ¦1 ´ ÊÄo ÁÈ ¦o µ°µ®µ¦
2100
275.00

´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ¸É o Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®·
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1.5.2

¦µ¥¨³Á°¸¥ °®o °¡´Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É 2

¨Îµ´

¦³Á£®o °¡´

¡ºÊ ¸Én°®o °¡´Ã¥¦³¤µ
¦¤

Îµª®o °¡´
(®o °)

¡ºÊ ¸É®o°¡´¦ª¤Ã¥¦³¤µ
(¦¤

1

¸¢¦°r¡¼¨ª¸¦µªr
¢¨°¦r  Beachfront Pool Suite
Ground Floor

95

6

570

2

¸¢¦°r¡¼¨ª¸
Beachfront Pool Suite

73

10

730

3

¸¢¦°rÁ¡rÁ±o µr
Beachfront Penthouse

150

2

300

¦ª¤

1,600

¸É¤µ: IUDª´¸É1¡§«·µ¥2561

°µ¸ Ê IUD°µ¡·µ¦µÎµÁ·µ¦³Á¸¥£µ¦³Îµ¥°¤¸É·¸É IUD ¤¸¦¦¤··Í ´®¤®¦º
Ê
°µnª
Á¡ºÉ°Äo ÁÈ µÁ o µ °° µÁ· µÁ·¨¼n³Á¨ µ¦¥r Å¢¢oµ¦³µ Ã¦«´¡r n°¦³µ¥Î Êµ¨°
µµ¦¼Ã£nµÇ Ä®o Ân¸É·¸É°¦´r SRIPANWA ³¦´Ã°¦¦¤··Íµ IUDÂ¨³/®¦º °°µ¡·µ¦µÄ®o ··Äo
°¥®¦º °Äo ¦³Ã¥rÂn°¦´rSRIPANWA Ä¸É·¸É IUD ¤¸¦¦¤··Í´®¤®¦º
Ê
°µnªÁ¡ºÉ°Äo ÁÈ µÁ o µ°°
µÁ· µÁ·¨¼n³Á¨ µ¦¥r Å¢¢oµ¦³µ Ã¦«´¡rn°¦³µ¥Î Êµ¨°µµ¦¼Ã£nµÇ ´¸
Ê Ê
ÁÈ Åµ¤¸É°¦´rSRIPANWAÂ¨³IUD ³Åo ¨´n°Å
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¦¼n µ¥¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
°µµ¦
°µµ¦A Â¨³°µµ¦B

°µµ¦ B

°µµ¦ A

°µµ¦C

°µµ¦D

20
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®o °¡´
¸¢¦°r ¡¼¨ª¸¦µªr ¢¨°¦r

¸¢¦°r ¡¼¨ª¸

21
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¸¢¦°r Á¡r Á±o µr

®o °°µ®µ¦Â¨³µ¦r
®o °°µ®µ¦

µ¦r Â¨³¦o µ°µ®µ¦

22
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Â´Ã¦µ¦
Ã¦Â¦¤µµ¸¨´
³°Îµ-®´ª®·

1.5.3 ÎµÁ¨¸É´Ê
Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·´°¥¼
Ê Án ¨ ¸É758 Á¡¦Á¬¤ µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 4) ¦· Áª®¨´·Ã¨Á¤¦
¸É196 µ ´É ·«³ª´°° °Á¡¦Á¬¤ °ÎµÁ£°³°Îµ´®ª´Á¡¦»¦¸ Ã¥¤¸µ¸Én°Á¸É¥ª¸É¤¸ºÉ°Á¸¥Â¨³
¦· µ¦Ä¦· ÁªÄ¨o Á¸¥ ´n°Å¸ Ê
µ¸É

¦³¥³®n µµÃ¦Â¦¤µµ¸¨´
³°Îµ-®´ª®· ¤

µ¸É¦µµ¦
nµ¥Á¦«ª¦
°»µª¦¸¥r¡¦³Á¦«ª¦
¡¦³¦µª´Å¦´ª¨
¡µ·¥¦¦¤
nµ°µµ«¥µ®´ª®·
ªÎ ÊµÂ¨ÈÁ¤µrÁ
«¼¥rµ¦o µ¤µ¦r ÁÈª·¨Á¨®´ª®·
·Áo µ¤µ¦r ÁÈ
ªÎ Êµªµµµªµ
¸É¡´°µ«´¥
®¤¼n o µ§¬µ¦24
®¤¼n o µµnµ¸År³°Îµ
°ºÉÇ
®µ®´ª®·
ª´®o ª¥¤¨
ª¦³·¡´ r

600
635
1882
1543
1824
2263
2491
2511
102
352
1501
2476
2924
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1.5.4 ¨µ¦ÎµÁ· µÄ°¸
1. °´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥(Occupancy Rate)
¦³Á£®o °¡´
¸¢¦o °r¡¼¨ª¸¦µªr¢¨°¦r 
¡¼¨ª¸
Á¡rÁ±o µr

¤¦µ¤ »¤£µ¡´r ¤¸µ¤ Á¤¬µ¥ ¡§¬£µ¤ ¤·»µ¥ ¦µ¤
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
17
24
39
56
41
46
68
32
41
51
51
64
55
74
52
54
58
67
68
67
74

®nª¥: ¦o °¥¨³
·®µ¤ ´¥µ¥
2561
2561
66
44
64
61
58
67

2. n µ®o °¡´Á¨¸É¥n °ª´(Average Daily Rate)
¦³Á£®o °¡´
¸¢¦o °r¡¼¨ª¸¦µªr¢¨°¦r
¡¼¨ª¸
Á¡rÁ±o µr

¤¦µ¤ »¤£µ¡´r ¤¸µ¤ Á¤¬µ¥ ¡§¬£µ¤ ¤·»µ¥
2561
2561
2561
2561
2561
2561
8,586
9,095
8,073
8,627
7,035
6,963
9,116
9,769
8,370
9,626
8,129
8,356
14,638
13,369
12,501
13,158
11,012
12,140

®nª¥: µ
¦µ¤ ·®µ¤ ´¥µ¥
2561
2561
2561
6,326
6,684
7,187
7,532
7,978
7,726
11,461
11,585 11,974

3. ´n ªµ¦Á o µ¡´Ân µ¤¦³Á« °¼oÁ o µ¡´ Áº°¤¦µ¤- ´¥µ¥2561
Åo ®ª´ 
®¦´°Á¤¦·µ 

®¦µ°µµ´¦ 

°ºÉÇ 

¸ 

Å¥ 

¸É¤µ: CIRM
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1.5.5 Ã¦¦o µ¦µ¥Åo Â¨³o » °¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸É2
Ã¦¦o µ¦µ¥Åo Â¨³o »®¨´ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®·Îµª18 ®o °¡´¦³®ªnµÁº°
¤¦µ¤2561¹Áº°´¥µ¥2561 ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸ Ê
®n ª¥ µ

¤¦µ¤
2561

¦µ¥Åo
¦µ¥Åo nµ®o °¡´
1,645,702
¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤
1,030,826
¦µ¥Åo °ºÉ
21,893
¦ª¤¦µ¥Åo
2,698,421
o » µ¥
o »nµ®o °¡´
o »nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤
313,840
o » µ¥°ºÉ
¦ª¤o » µ¥
313,840
o »°ºÉ
o »¡´µ
638,474
o »°ºÉÇ
954,642
¦ª¤o »°ºÉ
1,593,116
ÎµÅ¦ ´ Ê o 
791,464
nµÄo nµ¥
nµÄo nµ¥¡´µ
449,807
nµÄo nµ¥°ºÉÇ
1,705,480
¦ª¤n µÄo nµ¥
2,155,286
ÎµÅ¦n °°Á¸¥Ê n µ¥£µ¬¸n µ
(1,363,822)
ÁºÉ°¤¦µµ Â¨³n µ´Îµ®n µ¥

1.6

»¤£µ¡´r
2561

¤¸µ¤
2561

Á¤¬µ¥
2561

¡§¬£µ¤
2561

¤·»µ¥
2561

¦µ¤
2561

·®µ¤
2561

´¥µ¥
2561

1,887,643
1,135,694
249,498
3,272,835

2,293,672
1,425,170
21,327
3,740,168

2,869,772
1,740,954
21,685
4,632,410

2,612,895
1,763,061
217,205
4,593,160

2,442,338
2,139,076
52,284
4,633,698

3,069,065
2,905,667
76,381
6,051,114

2,864,594
2,380,577
86,172
5,331,343

2,459,992
2,061,039
798,066
5,319,097

377,598
6,000
383,598

499,741
499,741

602,620
602,620

558,292
558,292

618,135
1,715
619,850

892,203
23,059
915,262

740,686
33,459
774,145

625,070
11,402
636,471

569,047
978,533
1,547,580
1,341,657

670,031
1,284,030
1,954,061
1,286,366

731,320
939,802
1,671,122
2,358,668

755,971
1,243,144
1,999,114
2,035,754

873,733
3,389,453
4,263,186
(249,338)

804,458
1,297,067
2,101,525
3,034,327

872,765
1,540,156
2,412,921
2,144,277

921,243
1,344,620
2,265,863
2,416,762

318,393
1,232,750
1,551,143

363,827
1,749,714
2,113,540

401,292
1,599,545
2,000,837

422,733
1,478,873
1,901,607

556,462
(275,904)
280,558

499,651
1,267,675
1,767,326

554,615
1,459,867
2,014,482

705,560
2,286,598
2,992,158

(209,486)

(827,174)

357,831

134,147

(529,896)

1,267,001

129,795

(575,395)

°µ¥» °´µÁn µ

£µ¥®¨´ µ¸É  °¦´  r Å o ¦´  °»¤´·  µ¸É  ¦³» ¤ ª·  µ¤´ ¼oº ° ®n ª ¥¦´  r ¦´ Ê ¸É  1/2561 °°¦´  r 
SRIPANWA Â¨³°¦´  r  SRIPANWA Åo ¤µ¹É  ¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³¨» Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É  2 Á¦¸ ¥ ¦o °¥Â¨o ª °¦´  r 
SRIPANWA ³Á o µÎµ´µÁnµ¦´¡¥r·´SPM ¹É³ÎµÄ®o SPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤
¦´Ê ¸É 2 Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2¸ 7 Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ µªnµ³Á o µÎµ´µÄª´¸É20
´ªµ¤2561 Ã¥°¦´r SRIPANWA ¤¸·· (Option)Äµ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ°°ÅÅo  4 ¦µª¦µª¨³3¸ 
µªnµ¹¦³¤µª´¸É31¦µ¤2576)
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1.7

¦» µ¦³Îµ´ °´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¦µ¥µ¦

¦» µ¦³Îµ´ °¦n µ´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦¨»Â¨³µ¦´®µ¨¦³Ã¥r Ä¦´ ¡¥r ·¸É³
¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
®¤µ¥Á®»: ¦»µ¦³Î µ´ °¦n µ´µ´n°Å¸ ÊÁÈ Á¡¸ ¥µ¦¦»Áº É°Å Â¨³ o°´µ °¦n µ´µ¸ É
Á¸ É¥ª o°ÄÁº°Ê o¹É °µ¤¸ µ¦ÂoÅ Á¨¸¥É Â¨Åoµ¤¸É ¼n
´ µ¸ÁÉ ¸ É¥ª o°³ÅoÁ¦µÂ¨³®µ¦º °´n°Å
1.

¦»  µ¦³Îµ ´  °¦n µ´  µ³º °Ê ³ µ¥°´  ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r  ¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³¨»  Á¡·É ¤ Á· ¤
¦´Ê ¸É2
®´ª o °

¼o°º Ê
¼o µ¥
¦´¡¥r ·¸É³º°Ê

¦µ¥¨³Á°¸¥
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´ µ¦°»Å¥¡µ·¥r Îµ´Äµ³¦´¸ °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
Ã¦Â¦¤«¦¸¡´ ªµ v°¦´r w
¦·¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ v¼o µ¥w®¦º°vIUDw
(1) ¸É·¹É ´ Ê°¥¼n ¸ÉÎµ¨³°Îµ°ÎµÁ£°³°Îµ´®ª´Á¡¦»¦¸¤¸Áº Ê°¸É¦³¤µŚÅ¦nŚµśŚµ¦µªµ¹É
¦³°o ª¥Ã¸É·Á¨ ¸ÉšŠŞŞ, šŠŞşÂ¨³šŠŞŠ¹É ÁÈ ¸É´ Ê °¦´¡¥r·¸ÉÄo Äµ¦¦³°
·µ¦ÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®· vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤w Â¨³®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹¦³
µµ¦¼Ã£nµÇÂ¨³nªª °¸É·´¨nµª¹É IUD ÁÈ Áo µ °¦¦¤··ÍÂ¨³Äo Äµ¦
¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤
(2) °µµ¦·É¨¼¦o µ´ Ê®¤¹ÉÅo ¨¼¦o µÄ¸É·¸É³º Ê°´¨nµª¹ÉÁÈ ¸É´ Ê °¦´¡¥r·¸ÉÄo Äµ¦
¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤¹É ¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥
1) °µµ¦A ¹ÉÁÈ °µµ¦3´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr
Îµª16®o °Áº Ê°¸É¦³¤µ1,711µ¦µÁ¤¦
2) °µµ¦B ¹ÉÁÈ °µµ¦3´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ª¸Îµª2®o °
Â¨³¦o µ°µ®µ¦Áº Ê°¸É¦³¤µ76620µ¦µÁ¤¦
3) °µµ¦C ¹É ÁÈ °µµ¦1´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ µ¦r Î ÊµÁº Ê°¸É¦³¤µ5620µ¦µÁ¤¦
4 °µµ¦D ¹É ÁÈ °µµ¦1´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ ¦o µ°µ®µ¦Áº Ê°¸É¦³¤µ60µ¦µÁ¤¦
5) ¨µ°¦Îµª1»Äo ÁÈ ¸É°¦Áº Ê°¸É¦ª¤¦³¤µ21µ¦µÁ¤¦
6) ¦³ªnµ¥Î Êµ°°µµ¦Áº Ê°¸É¦ª¤¦³¤µ275µ¦µÁ¤¦
¦ª¤¹¦³nµÇ·É·´ Ê¦¹ ¦µ·É°Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµªÂ¨³
°´®µ¦·¤¦´¡¥r°ºÉÄ¸ÉIUDÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··ÍÂ¨³Åo Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦Â¦¤

ÁºÉ°Å ´´n °Äµ¦º°Ê  ¦´¡¥r·¸É³º Ê°Å¤n¤¸µ¦Îµ¦»Â¨³®¦º°¤¸ o °¡¦n°ÄÇ¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´°´ÁÈ ¨Ä®o Å¤nµ¤µ¦Äo
µ¥¦´ ¡¥r ·¸É³º°Ê
¦´¡¥r·¸É³º Ê°Á¡ºÉ°µ¦¦³°·µ¦Ä®o Ánµ®¦º°Á¡ºÉ°¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤Åo µ¤·

 IUD Åo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°®»oÂ¨³®¦º °³¦¦¤µ¦¦· ¬´Ã¥¼o °¤¼¦rµ¤®¤µ¥
Äµ¦Á¦µÁ o µÎµÂo Å Â¨³·´ ·µ¤´µ´¸ ÊÂ¨³Á°µ¦°ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³IUDÅo ´ Îµ
Â¨³n¤°Á°µ¦´n°Å¸ ÊÄ®o Ân°¦´rÂ¨o ª
(1) o ´®¦º°ÎµÁµ¹É ¦´¦°ÎµÁµ¼o °Ã¥¼o¤¸°Îµµ¦³Îµµ¦ °¦·¬´Ä°»µn°¦o µ
°µµ¦´Â¨®¦º°¦º°Ê °°µµ¦Ä¦´¦°µ¦n°¦o µ°µµ¦ÂÂ¨¡·¤¡rÁ ¸¥ª °°µµ¦
¸É³º Ê°µ¤¸É°¦´r¦o° °
(2) ¦µ¥µµª·«ª¦¦¤ °°µµ¦¸É³º Ê°
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 µ¦³Á¸¥µ¦Ã°¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³º Ê°Á¦È · ÊÃ¥¦µ«µµ¦´¹o °¥ÎµÄÇÃ¥
¡´µÁo µ®o µ¸ÉÄ¨´¬³¸ÉÎµÄ®o Á o µÄÅo ªµn ¦´¡¥r·¸É³º Ê°°¥¼n¦³®ªnµµ¦¤¸ o °¡·¡µ®¦º°Á°µ¦
··¸ÉÁ¸É¥ª´¸É·¸É³º Ê°°µ¼Á¡·°®¦º ° o °ªµ¤Ä¸Éµ¤µ¦¸ªµ¤Åo ªµn °¦´r°µ¼Á¡·
°·  · Ä ¦´ ¡¥r ·  ¸É ³º °Ê £µ¥®¨´µµ¦Ã°¦¦¤·  ·Í  ´Ê ¸ Ê £µ¥®¨´µµ¦Ã°¦¦¤·  ·Í 
°¦´r³µ¤µ¦Îµ®nµ¥nµ¥Ã°¦´¡¥r·¸É³º Ê°n°ÅÅo Ã¥¦µ«µ o °Îµ´ÄÇ®µÁÈ 
µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤¦¼ÂÁ·¤¸ÉÅo ¦´Ã°¤µµIUDÂ¨³ÁÈ µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤®¤µ¥¸ÉÄo ´ ´
°¥¼n  ³´ Ê

 IUDÅo ÎµÁ·µ¦Ã°Â¨³¦·¬´«¦¸¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´ vSPMw Åo ¦´Ã°··Â¨³®o µ¸ÉÃ¥µ¦

Îµ´µÂ¨®¸ ÊÄ®¤n Novation Agreement) µ¤´µ¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥r·Ã¦µ¦µµ¸
¨´Á¦·Ár ®´ª®· vÃ¦µ¦ª·¨¨n µw Â¨³´µµ¦ÁÈ ¤µ·Ã¦Â¦¤Ã¦µ¦ª·¨¨nµ¸É¤¸°¥¼n´
Áo µ °o µ¡´µ°µµ«ÄÃ¦µ¦ª·¨¨nµ  vÁo µ °ª·¨¨n µ w Â¨³IUD Åo ÎµÁ·µ¦nµÇ Á¡ºÉ°Ä®o
Áo µ °ª·¨¨nµ»¦µ¥Á o µÎµ´µÂ¨®¸ ÊÄ®¤n Novation Agreement) ´¨nµªÁ¦È· ÊÁ¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª
Áªo ÂnÄ¦¸¸É IUD Åo ÎµÁ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °Á¡ºÉ°Ä®o Áo µ °ª·¨¨nµÁ o µÎµ´µÂ¨®¸ ÊÄ®¤n Novation
Agreement)Â¨o ªÂnÁo µ °ª·¨¨nµ¤·Åo Ä®o ªµ¤¥·¥°¤Äµ¦Ã°··Â¨³®o µ¸É´¨nµª®¦º °Å¤nÅo ¨
µ¤Ä´µÂ¨®¸ ÊÄ®¤n Novation Agreement) n°®¦º°ª´³Á¸¥Ã°¦¦¤··Í¦´ ¡¥r·
¸É³º Ê°¹ÉÄ¦¸´¨nµª IUD ³ÎµÁ·µ¦nµÇ Á¡ºÉ°Ä®o Áo µ °ª·¨¨nµ¦µ¥´¨nµªÁ o µÎµ ´ µ
Â¨®¸ÄÊ ®¤n Novation Agreement) Ä®o Â¨o ªÁ¦È Ã¥Å¤n´o µ£µ¥®¨´ ª´³Á¸¥Ã°¦¦¤··Í
¦´¡¥r·¸É³º Ê°
 µ ¦ Ã °   ¦ ¦ ¤ ·  ·Í Ä   ¼n 
´ µ¨³Á¸¥Ã°¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³º Ê°£µ¥Äª´Â¨³Áª¨µµ¤¸Én¼ 
´ µÅo ¨
¦´¡¥r ·¸É³º°Ê
´
 ª´³Á¸¥Ã°¦¦¤··Í¦´¡¥r·¸É³º Ê°Ä®o Ân°¦´r°¦´r³Îµ¦³¦µµ¦´¡¥r·¸É³
º Ê°Ä®o ÂnIUD Á¡ºÉ°ÁÈ µ¦°Âµ¦ µ¥¦´¡¥r·¸É³º Ê°Ä®o Ân°¦´r  Ã¥¸É¦µµ¦´¡¥r·¸É³
º Ê°£µ¥Äo ´µ´¸ Ê Â¨³¦µµ¦´¡¥r·¸Éº Ê°£µ¥Äo ´µº Ê° µ¥´®µ¦· ¤¦´¡¥r  ¦ª¤´Å¤nÁ· 
550,000,000 ®o µ ¦o °¥®o µ · ¨o µ  µ ´Ê ¸ Ê ¼n´ µ¨³³Á¸ ¥µ¦Ã°¦¦¤·  ·Í Ä 
¦´¡¥r·¸É³º Ê°Ã¥¦µ«µ£µ¦³¼¡´ÄÇ®¦º° o °Îµ®Â¨³®¦º°ÁºÉ°Å ÄÇ°´¤¸¨ÁÈ µ¦
Îµ´µ¦Ã°Ä®o Ân°¦´r¦ª¤¹µ¦Îµ°ÎµÎµ··¥¹ ®nª®¦º°··°ºÉÄÄ¨´¬³Ä¨o Á¸¥
´Áªo Ân
o £µ¦³Îµ°¸É¤¸°¥¼n ´ µµ¦°¥»¥µÎµ´ ¤®µ ¹É ³o °Ån°Îµ°´¨nµª´¸
¸É¤¸µ¦³Á¸¥Ã°¦´¡¥r·¸É³º Ê°Ä®o Ân°¦´r

 IUD n¤°Ä°»µnµÇ¸ÉÎµÁÈ o °¤¸¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦Äo  µ¦¦°¦°®¦º °µ¦ÁÈ Áo µ °

¦´¡¥r·¸É³º Ê°¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥µ¦n¤°Á°µ¦®¨´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´··®¦º °¦³Ã¥r
°ºÉÄÄµ¦Äo ¦´¡¥r·¸É³º Ê°Ä®o Ân°¦´rµ¸É¸É°¦´rÎµ®ª´³Á¸¥Ã°
¦¦¤··Í¦´¡¥r·¸É³º Ê°Á¡ºÉ°Ä®o °¦´rÁÈ ¼oÄo ¼o¦°¦°Â¨³ÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³
º Ê°°¥nµ¤¼¦rÂ¨³¼o °µ¤®¤µ¥´Ânª´ ³Á¸¥Ã°¦¦¤··Í¦´¡¥r·¸É³º Ê°ÁÈ o Å

o °¨Îµ´µ¤´µ

 IUD °µ¡·  µ¦µ³Á¸ ¥ Ä®o ¸É ·  ¸É Ä o ÁÈ µÁ·  ¨µ¥®µ°¥¼nÄ ´ ´ £µ¦³Î µ ¥°¤
£µ¦¥¦´¡¥r Á¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Äo ÁÈ µÁ· µÁ·¨¼n³Á¨Å¢¢oµ¦³µÃ¦«´¡r  n°
¦³µ¥Î Êµ¨°µµ¦¼Ã£nµÇÄ®o Ân¸É·¸ÉÁÈ ¸É´ Ê °¦´¡¥r·¸É³º Ê° µ¤¥¦´¡¥r ®¦º °
¥·¥°¤Ä®o °¦´ r  ¼oÁnµ °°¦´r  Â¨³¦· ªµ¦¤¸·· Äo ¸É·¸ÉÄ o ÁÈ  µÁ· ¨µ¥®µµ¤
ª´»¦³r´ ¨nµª o µo 
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 IUDÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³º Ê°Â¨³¦´¡¥r·¸É³º Ê°°¥¼nÄ£µ¡¸É¸Å¤n¤¸µ¦Îµ¦»Â¨³®¦º°
¤¸ o °¡¦n°ÄÇ¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´°´ÁÈ ¨Ä®o Å¤nµ¤µ¦Äo ¦´¡¥r·¸É³º Ê°Á¡ºÉ°µ¦¦³°·µ¦
Ä®o Ánµ®¦º °Á¡ºÉ°¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤Åo µ¤· °¸´ Ê¦´¡¥r·¸É³º Ê°¦µ«µ£µ¦³·¡´ÄÇ
£µ¦³Îµ¥°¤µ¦¦°·· ··Á¦¸ ¥¦o °µ»¨£µ¥°®¦º °£µ¦³°ºÉÄ¦ª¤¹µ¦ÁªºÁªo Ân
°¦´  r ³Åo ¥·¥°¤¨³·· ´¨nµªÁÈ  ¨µ¥¨´¬r °´¬¦ Â¨³®¦º °°µµ¦Îµ°¸É·
°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µÁ¡ºÉ°ÁÈ ¦³´®¸ Ên°Áo µ®¸ Ê °IUD¹É ³¤¸µ¦Ån°µ¦Îµ°´¨nµªn°
µ¦³Á¸¥Ã°¦´¡¥r·¸É³º Ê°Ä®o Ân°¦´r

 ¸É·¸É³º Ê°¤¸µÁºÉ°¤¼n µµµ¦³µ¤µ¦Á o µ°°¸É·¸É³º Ê°Â¨³°µµ¦¸É³º Ê°Åo ¨°Áª¨µÅ¤n
¤¸µ¦· ´ ÊÄÇ

 IUDÅo ¦´Ä°»µÄµ¦ÎµÁ·µ¦ÄÇ¸ÉÎµÁÈ Á¸É¥ª´¦´¡¥r·¸É³º Ê°Â¨³µ¦ÎµÁ··µ¦

Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³Ä°»µ´¨nµªÅo ¦´¤µÃ¥°o ª¥®¤µ¥Â¨³¥´¤¸¨¤¼¦rÃ¥¤·Åo ¼
¥Á¨·Á¡·°®¦º °®¤°µ¥»¦ª¤¹Å¤n¤¸ o °¡·¡µ´®nª¥µ¦µµ¦ÄÇÂn¦³µ¦Ä´ Ê¸Ê IUD
Åo  ·´·  µ¤Â¨³³·´·  µ¤ÁºÉ°Å ®¨´Ár nµ Çµ¤¸É ¦³»Åªo Ä Ä°» µnµ Ç°¥nµ 
¦o ª¤¼¦r Â¨³Å¤nÅo ·´ ·µ¦ÄÇ°´ÁÈ µ¦ n µ º ®¤µ¥nµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´Ä°»µ
´ ÊÇ°´°µÁÈ ¨Ä®o Ä°»µ´¨nµª¤¸ªµ¤Á¸É¥n°µ¦¼Á¡·°®¦º °°µn°Ä®o Á·¨¦³
Äµ¨n°¦´¡¥r·¸É³º Ê°®¦º°n°µ¦·´ ·µ¤´µ °¼n 
´ µ

 IUDÅo ´ Ä®o ¤¸µ¦Á°µ¦³´£´¥¦´¡¥r·¸É³º Ê°°¥nµÁ¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°»o¤¦°¹ªµ¤Á¸É¥

£´¥°´°µ³Á·Ân¦´¡¥r·¸É³º Ê°Â¨³µ¦Á°µ¦³´£´¥¦´¡¥r·¸É³º Ê°´¨nµª¥´¤¸¨Äo ´ ´°¥¼n 
Ã¥¤·Åo ¼ ¥Á¨·®¦º°Á¡·°Ân¦³µ¦Ä

 IUD¤·Åo ¤¸ o °¡·¡µµ®¤µ¥´»¨ÄÇ¸É°¥¼n¦³®ªnµµ¦¡·µ¦µÄ«µ¨®¦º °°¥¼n¦³®ªnµµ¦
Á¦µÁ¡ºÉ°¦³´ o °¡·¡µ®¦º°¤¸Á®»µ¦r o ° ´ Â¥o µ¦¦³¡§··´µ®¦º°¦³Îµµ¦·ªµ¤
¨ÄÇ´»¨£µ¥°¹É¤¸®¦º °°µ³¤¸¨¦³Äµ¨n°µ¦º Ê° µ¥¦´¡¥r·¸É³º Ê°µ¤¸É
Îµ®Ä´µ´¸ Ê®¦º°¤¸¨¦³n°µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤

 IUD ¨³¦´·°nµ£µ¬¸°µ¦nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³nµÄo µn ¥°ºÉÄ°´Á¸É¥ªÁºÉ°´µ¦³Á¸¥
Ã°¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³º Ê°¸ÉÁ·µ¤´µ´¸ ÊÁªo Ânn¼ 
´ µ³Åo ¨´ÁÈ °¥nµ°ºÉ

 °¦´r¦´¦µÂ¨³¥·¥°¤Ä®o Áo µ °ª·¨¨nµÂ¨³Â ¼oÁ o µ¡´ °Ã¦µ¦¡´µ¸É·¸É´Ê °¥¼nÄ
¦· Á ªÄ¨o Á ¸ ¥ ®¦º ° ·  ´ ¸É ·  ¸É  ³º °Ê Äµ¦¨» Á¡·É ¤ Á· ¤ ¦´ Ê ¸É  ŚÁ¡ºÉ ° ÁÈ Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤
vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´w ¦ª¤¹¦· ªµ¦Â¨³¼o¦´Á· °»¨´¨nµª¤¸··Á o µÄo ¦´¡¥r·¸É³º Ê°
Änª¸ÉÁÈ ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦·µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤Án¦³ªnµ¥
Î Êµ v·É°Îµª¥ªµ¤³ªw µ¤·· °»¨´¨nµª¸ÉÎµ®Ä´µ¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥r·
Ã¦µ¦ª·¨¨nµ´µµ¦ÁÈ ¤µ·Ã¦Â¦¤Ã¦µ¦ª·¨¨nµÂ¨³´µÂ¨³®¦º ° o °¼¡´°ºÉÄ¸É
Á¸É¥ª o °Ánµ¸É³Å¤nn°Ä®o Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇÂn°¦´rÂ¨³¦´¡¥r·¸É³º Ê°Â¨³Äµ¨´´
IUD ¦´  ¦µ ¥·  ¥°¤Â¨³¨¸É  ³Î µ Á·  µ¦Ä®o Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´  Ä®o °¦´  r 
¼oÁnµ¦ª¤¹¦· ªµ¦Â¨³¼o¦´Á· °°¦´r®¦º °¼oÁnµ´¨nµª¤¸··Á o µÄo ·É°Îµª¥ªµ¤³ª
Â¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦ª·¨ ¨nµÂ¨³Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´Åo ÁnÁ¸¥ª´ ´Ê ¸ Ê
°¦´rIUD Â¨³®¦º°Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´³¨Á¸É¥ª´nµ°ÂÂ¨³®¦º°nµÄo nµ¥
Äµ¦Îµ¦»¦´¬µn°Å

 IUD ¨´®µ¸É°¦Á¡·É¤Á·¤Îµ®¦´Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ä®o Ân°¦´r°¥nµÁ¡¸¥¡°µ¤¸É®¤µ¥

Îµ®Ã¥°µÎµÁ·µ¦Ã°··µ¦Ánµ¸É°¦Á¡·É¤Á·¤µ¤´µÁnµ´»¨£µ¥°¸É¤¸°¥¼nÄ
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2.

¦µ¥¨³Á°¸¥
´ »´ Ä®o Ân°¦´r ®¦º°Ä®o °¦´rÁnµnª¸É°¦Á¡·É¤Á·¤µIUD Ã¥IUD ³ÎµÁ·µ¦nµ
ÇÁ¡ºÉ°Ä®o » ¨£µ¥°Ä®o ªµ¤¥·¥°¤ÄÁ¦ºÉ°´¨nµªo ª¥

¦» µ¦³Îµ´ °¦n µ´µº°Ê µ¥´®µ¦·¤¦´¡¥r  ¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
®´ª o °

¼o°º Ê
¼o µ¥
¦´¡¥r ·¸É°º Ê

¦µ¥¨³Á°¸¥
¦· ¬´  ®¨´ ¦´ ¡ ¥r ´ µ¦°» Å¥¡µ·  ¥r Î µ ´  Äµ³¦´  ¸ °¦´  r Á ¡ºÉ ° µ¦¨» Ä
°´®µ¦·¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸¡´ ªµ v°¦´r w
¦·¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ v¼o µ¥w®¦º°vIUDw
´®µ¦·¤¦´¡¥r °´Åo ÂnÁ¢°¦r ·Á°¦r  Á¦ºÉ°¤º°Â¨³°»¦r¹É ÎµÁÈ Â¨³¤ª¦Îµ®¦´Äo Äµ¦ÎµÁ·
·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®· vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤w ÁnÁ¸¥¼oÁº Ê°o µ¼oÁÈ °
» £´rÁ¦ºÉ°Äo Å¢¢oµÁÈ o ´ Ê¸ Ê¦µ¥¨³Á°¸¥¦´¡¥r·¸Éº Ê°ÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä´µ

ÁºÉ°Å ´´n °Äµ¦º°Ê  ¼n 
´ µÅo ¤¸µ¦¨µ¤Ä´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r  Â¨³´µ¨¦³Îµµ¦Â¨³
µ¥¦´¡¥r ·¸É°º Ê
ÎµÁ·µ¦³Á¸¥Ã°¦¦¤··Í Ä¦´¡¥r·¸É³º Ê°µ¤´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
°¥nµ¼o °¦o ªÂ¨³¤¸¨¤¼¦rµ¤®¤µ¥Â¨o ª

 ¦´¡¥r·¸Éº Ê°Å¤n¤¸µ¦Îµ¦»Â¨³®¦º°¤¸ o °¡¦n°ÄÇ¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´°´ÁÈ ¨Ä®o Å¤nµ¤µ¦
Äo ¦´¡¥r·¸Éº Ê°Á¡ºÉ°µ¦¦³°·µ¦Ä®o Ánµ®¦º°Á¡ºÉ°¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤Åo µ¤·

 IUD¤·Åo ÎµÁ·µ¦Ä°´ÁÈ µ¦·´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r Â¨³Åo ÎµÁ·µ¦µ¤
o °¨¦³Îµµ¦¸ÉÎµ®Åªo Ä´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦·¤¦´¡¥r¦o ª»¦³µ¦Áªo Ân
µ¦·´µ´¨nµªÅo ¦´µ¦Âo Å ÁÈ ¸É¡°ÄÂn°¦´rÂ¨o ª£µ¥Äo 
´ µ³º Ê°³ µ¥
°´®µ¦·¤¦´¡¥r

 IUD Åo ¦´°»¤´·µ¸É¦³»¤¼oº°®»o Â¨³®¦º °³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Ã¥¼o °¤¼¦r µ¤

®¤µ¥Äµ¦Á¦µÁ o µÎµÂo Å Â¨³·´ ·µ¤´µ´¸Ê Â¨³Á°µ¦°ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °
Í
 µ ¦ Ã °   ¦ ¦ ¤ ·  · Ä   ¼n 
´ µ¨Ä®o ¦¦¤··Í Ä¦´¡¥r·¸Éº Ê°¤¸¨ÁÈ µ¦Ã°°¥nµ¤¼¦r µ¤®¤µ¥Ä´¸¸É
¦´¡¥r ·¸É°º Ê
µ¦Ã°¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É³º Ê°µ¤´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¦È · Ê Ã¥¸É¦µµ
¦´¡¥r·¸É³º Ê°£µ¥Äo 
´ µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦·¤¦´¡¥rÂ¨³¦µµ¦´¡¥r·¸Éº Ê°£µ¥Äo 
´ µ
´¸Ê ¦ª¤´Å¤nÁ·550,000,000 ®o µ¦o °¥®o µ·¨o µ µ Ã¥°¦´r³Îµ¦³¦µµº Ê° µ¥
¦´¡¥r·¸Éº Ê°´ Ê· Ê´¸¸Éµ¦Ã°¦¦¤··Íµ¤´µ´¸ ÊÂ¨³µ¦Ã°¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸É
³º Ê°µ¤´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¦È¤¼¦r

 IUD ¨¦´·°Ä£µ¦³®¸ Ê·nµÄo µn ¥nµÎµ¦»¦´¬µÂ¨³£µ¦³¼¡´ÄÇ¸ÉÁ¸É¥ª´®¦º°
o °¨Îµ´µ¤´µ

Á¸É¥ªÁºÉ°´µ¦Îµ¦»¦´¬µ¦´¡¥r·¸Éº Ê° µ¥¸É¹ÉÁÈ ¼o µ¥Åo n° ¹ Ên°Â¨³¥´o µÎµ¦³
°¥¼n n°ª´³Á¸¥Ã°¦¦¤··Í¦´¡¥r·¸Éº Ê° µ¥
 IUDÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·¸Éº Ê°Â¨³¦´¡¥r·¸Éº Ê°°¥¼Än £µ¡¸É¸Å¤n¤¸µ¦Îµ¦»Â¨³®¦º°
¤¸ o °¡¦n °ÄÇ¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´°´ÁÈ ¨Ä®o Å¤nµ¤µ¦Äo ´ ®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¦³°
·µ¦Ä®o Ánµ®¦º °Á¡ºÉ°¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Åo µ¤·°¸´ Ê¦´¡¥r·¸Éº Ê°¦µ«µ
£µ¦³·¡´ÄÇ£µ¦³¼¡´µ¦¦°·· ··Á¦¸ ¥¦o °µ»¨£µ¥°®¦º °£µ¦³°ºÉÄÁªo 
Ân°¦´r³Åo ¥·¥°¤¨³··´ ¨nµªÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦

 IUDÅo ¦´Ä°»µÄµ¦ÎµÁ·µ¦ÄÇ¸ÉÎµÁÈ Â¨³®¦º °Ä³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª´¦´¡¥r·¸É

º Ê°Â¨³µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³Ä°»µÂ¨³®¦º °Ä³Á¸¥´¨nµªÅo ¦´¤µ
Ã¥°o ª¥®¤µ¥Â¨³¥´¤¸¨¤¼¦r Ã¥¤·Åo ¼ ¥Á¨·Á¡·°®¦º °®¤°µ¥»¦ª¤¹Å¤n¤¸
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¦µ¥¨³Á°¸¥
o °¡·¡µ´®nª¥µ¦µµ¦ÄÇ´ Ê¸Ê IUDÅo ·´ ·µ¤Â¨³³·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ®¨´Ár
nµÇµ¤¸É¦³»Åªo ÄÄ°»µnµÇ°¥nµ¦o ª¤¼¦r Â¨³Å¤nÅo ·´ ·µ¦ÄÇ°´ÁÈ 
µ¦ n µ º ®¤µ¥nµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´Ä°»µ´ ÊÇ°´°µÁÈ ¨Ä®o Ä°»µ´¨nµª¤¸
ªµ¤Á¸É¥n°µ¦¼Á¡·°®¦º °°µn°Ä®o Á·¨¦³Äµ¨n°¦´¡¥r·¸Éº Ê°®¦º °n°µ¦
·´ ·µ¤´µ °¼n 
´ µ

 IUDÅo ´ Ä®o ¤¸µ¦Á°µ¦³´£´¥¦´¡¥r·¸Éº Ê°°¥nµÁ¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°»o¤¦°¹ªµ¤
Á¸É¥£´¥°´°µ³Á·Ân¦´¡¥r·¸Éº Ê°Â¨³µ¦Á°µ¦³´£´¥¦´¡¥r·¸Éº Ê°´¨nµª¥´¤¸ ¨Äo
´´°¥¼n Ã¥¤·Åo ¼ ¥Á¨·®¦º°Á¡·°Ân¦³µ¦Ä

 IUD¤·Åo ¤¸ o °¡·¡µµ®¤µ¥´»¨ÄÇ¸É°¥¼¦n ³®ªnµµ¦¡·µ¦µÄ«µ¨®¦º°°¥¼¦n ³®ªnµ
µ¦Á¦µÁ¡ºÉ°¦³´ o °¡·¡µ®¦º °¤¸Á®»µ¦r o ° ´Â¥o µ¦¦³¡§··´µ®¦º °¦³Îµµ¦
·  ªµ¤¨ÄÇ´ » ¨£µ¥°¹É¤¸® ¦º °°µ³¤¸ ¨¦³Äµ¨n°µ¦º°Ê µ¥
¦´¡¥r·¸Éº Ê°µ¤¸ÉÎµ®Ä´µ´¸Ê ®¦º°¤¸¨¦³n°µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤

 IUD ¨³¦´·°Îµ®¦´¦¦µnµÄo nµ¥nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³£µ¬¸ nµÇ¸ÉÁ· ¹ Ê®¦º °°µ

Á·¤¸ ¹ ÊÁºÉ°µµ¦Ã°¦¦¤··Í Ä¦´¡¥r·¸Éº Ê°µ¤´µ´¸ Ê Áªo Ânn¼ 
´ µ³Åo 
¨´ÁÈ °¥nµ°ºÉ
 £µ¥®¨´µµ¦Ã°¦¦¤··Í Á¦È · ÊIUD ¨ÎµÁ·µ¦ÄÇ¸ÉÎµÁÈ Â¨³¤ª¦Á¡ºÉ°Ä®o
´ ¹µ³Á¸¥¸É Á¸É ¥ ª o ° ´ ¦´ ¡¥r ·  ¸É º °Ê ´ ®n ª ¥µ¦µµ¦¸É Á¸É ¥ ª o ° ¦ª¤¹µ¦
ÎµÁ·µ¦Ã°·· Äµ¦¦´¦³´  Product/Service Warranty ¸ÉÁ¸É¥ª o °´ ¦´¡¥r·¸Éº Ê°
Ä®o Ân°¦´r£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®

 °¦´r¦´¦µÂ¨³¥·¥°¤Ä®o Áo µ °o µ¡´µ°µµ«ÄÃ¦µ¦µµ¸¨´Á¦·Ár
®´ª®· vÁo µ °ª·¨¨n µw Â¨³Â ¼oÁ o µ¡´ °Ã¦µ¦¡´µ¸É·¸É´ Ê°¥¼Än ¦·ÁªÄ¨o Á¸¥®¦º °
·´¸É·¸É³º Ê°Äµ¦¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸ÉŚÁ¡ºÉ°ÁÈ Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤ vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤
®¨´w ¦ª¤¹¦· ªµ¦Â¨³¼o¦´Á· °»¨´¨nµª¤¸··Á o µÄo ¦´¡¥r·¸Éº Ê°Änª¸ÉÁÈ ·É
°Îµª¥ªµ¤³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤Án¦³ªnµ¥Î Êµ v·É
°Îµª¥ªµ¤³ªw µ¤·· °»¨´¨nµª¸ÉÎµ®Ä´µ¦· ®µ¦´µ¦¦´¡¥r·
Ã¦µ¦ª·¨¨nµ´µµ¦ÁÈ ¤µ·Ã¦Â¦¤Ã¦µ¦ª·¨¨nµÂ¨³´µÂ¨³®¦º° o °¼¡´°ºÉÄ
¸ÉÁ¸É¥ª o °Ánµ¸É³Å¤nn°Ä®o Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇÂn°¦´rÂ¨³¦´¡¥r·¸Éº Ê°Â¨³Äµ
¨´ ´ IUD ¦´  ¦µ ¥·  ¥°¤Â¨³¨¸É  ³Î µ Á·  µ¦Ä®o Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´ Ä®o
°¦´r¼oÁnµ¦ª¤¹¦·ªµ¦Â¨³¼o¦´Á· °°¦´r®¦º °¼oÁnµ´¨nµª¤¸··Á o µÄo ·É°Îµª¥
ªµ¤³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦ª·¨¨nµÂ¨³Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´Åo
Án Á¸ ¥ ª´ ´Ê ¸ Ê °¦´  r  IUD Â¨³®¦º ° Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´ ³¨Á¸É ¥ ª´
nµ°ÂÂ¨³®¦º°nµÄo µn ¥Äµ¦Îµ¦»¦´¬µn°Å
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3.

¦» µ¦³Îµ´ °´µÁn µ¦´¡¥r · ¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2)
®´ª o °

¼oÄ®o Án µ
¼oÁn µ
¦´¡¥r ·¸ÉÁn µ

¦³¥³Áª¨µµ¦Án µ

µ¦n °°µ¥»´µÁn µ

¦µ¥¨³Á°¸¥
¦· ¬´  ®¨´  ¦´ ¡ ¥r ´  µ¦°»  Å¥¡µ·  ¥r  Î µ ´  Äµ³¦´  ¸ ° ¦´  r Á ¡ºÉ ° µ¦¨» Ä
°´®µ¦·¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸¡´ ªµ v°¦´r w
¦·¬´«¦¸¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤rÎµ´ v¼oÁn µw®¦º°vSPMw
(1) ¸É·¹É´ Ê°¥¼n¸ÉÎµ¨³°Îµ°ÎµÁ£°³°Îµ´®ª´Á¡¦»¦¸¤¸Áº Ê°¸É¦³¤µ2 Å¦n2 µ32 µ¦µªµ
¹É ¦³°o ª ¥Ã¸É ·  Á¨ ¸É  9866, 9867 Â¨³9868¹É ÁÈ ¸É ´Ê °¦´ ¡ ¥r ·  ¸É Ä o Ä µ¦
¦³°·  µ¦ÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸  ¨´ ³°Î µ ®´ª ®·   vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤w Â¨³
®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹¦³µµ¦¼Ã£nµÇÂ¨³nªª °¸É·´¨nµª¹ÉIUD ÁÈ Áo µ °
¦¦¤··ÍÂ¨³Äo Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤
(2) °µµ¦·É¨¼¦o µ´ Ê®¤¹É Åo ¨¼¦o µÄ¸É·¸É³º Ê°´¨nµª¹É ÁÈ ¸É´ Ê °¦´¡¥r·¸ÉÄo Äµ¦
¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤¹É ¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥
1) °µµ¦A ¹É ÁÈ °µµ¦3´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ª¸Â¨³Á¡rÁ±o µr
Îµª16®o °Áº Ê°¸É¦³¤µ1,711µ¦µÁ¤¦
2) °µµ¦B ¹É ÁÈ °µµ¦3´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ ®o °¡´Ã¦Â¦¤Â¡¼¨ª¸Îµª2®o °
Â¨³¦o µ°µ®µ¦Áº Ê°¸É¦³¤µ76620µ¦µÁ¤¦
3) °µµ¦C ¹É ÁÈ °µµ¦1´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ µ¦r Î ÊµÁº Ê°¸É¦³¤µ5620µ¦µÁ¤¦
4 °µµ¦D ¹É ÁÈ °µµ¦1´ ÊÎµª1®¨´Äo ÁÈ ¦o µ°µ®µ¦Áº Ê°¸É¦³¤µ60µ¦µÁ¤¦
5) ¨µ°¦Îµª1»Äo ÁÈ ¸É°¦Áº Ê°¸É¦ª¤¦³¤µ21µ¦µÁ¤¦
6) ¦³ªnµ¥Î Êµ°°µµ¦Áº Ê°¸É¦ª¤¦³¤µ275µ¦µÁ¤¦
¦ª¤¹¦³nµÇ·É·´ Ê¦¹¦µ·É°Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÂ¨³nªª °°µµ¦´¨nµª
Â¨³°´®µ¦·¤¦´¡¥r°ºÉÄ¸ÉIUDÁÈ ¼o¤¸¦¦¤··ÍÂ¨³Åo Äo Äµ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦Â¦¤
(3) ´®µ¦· ¤¦´¡¥r°´Åo ÂnÁ¢°¦r ·Á°¦r Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r ¹ÉÎµÁÈ Â¨³¤ª¦Îµ®¦´Äo Äµ¦
Î µ Á·  ·  µ¦Ã¦Â¦¤Án  Á¸ ¥ ¼oÁº °Ê o µ¼oÁÈ  °» £´ r Á¦ºÉ ° Äo Å¢¢o µ ÁÈ o ´Ê ¸ Ê
¦µ¥¨³Á°¸¥´®µ¦·¤¦´¡¥rÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä´µ
¦³¤µ2 ¸ 7 Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ´¸ Ê v¦³¥³Áª¨µµ¦Án µ w ´ Ê¸ ÊÁªo Ânn¼ 
´ µ
n µ¥®¹É n µ¥Ä®¦º °´ Ê° n µ¥³¨Äo ··°n °µ¥»
´ µ´¸ Ên°Å°¸µ¤ o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å
°´µ´¸ Ê
°¦´r¤¸·· (Option) Äµ¦n°°µ¥»´µÁnµ°°ÅÃ¥ÎµÁÈ ®´º°°¨nµªÂnn¼ ´µ°¸
n µ¥®¹É°¥nµo °¥6 ® Áº°¨nª®o µn°· Ê»¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµµ¤´µ´¸ ÊÃ¥³¤¸··n°
°µ¥»°°ÅÅo  4 ¸É ¦µª¦µª¨³3 µ¤ ¸  ¹ª´¸É 31 ¦µ¤2576 Ã¥°¦´rµ¤µ¦Äo
··Á¦¸¥Ä®o SPM n°°µ¥»
´ µÁnµÅo ´ Ê¸ Ê®µ¤¸µ¦Äo ··°n °µ¥»
´ µÁnµ´¨nµªSPM ¨¸É³
n°°µ¥»
´ µÁnµ°°Å°¸µ¤¦³¥³Áª¨µ´¨nµª o µo £µ¥Äo ÁºÉ°Å » o °´¸É¦³»Åªo o µ¨nµ¸ Ê
1. SPMÅo ·´ ·µ¤ o °¨°´ÁÈ µ¦³Îµ´µ¤¸É¦³»Åªo Ä´µÁnµ¸ Ê¦ª¤¹¤·Åo ·Îµ¦´¦°
¸ÉÄ®o Åªo Ä´µÁnµ¸ Ê
2. ¦·¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤r Îµ´ vIUDw)Äµ³¼n 
´ µµ¤´µ¨¦³Îµµ¦®¦º°
´µ°ºÉÄ¸ÉÅo ¤¸µ¦Á o µÎµÃ¥IUDÅo ·´ ·µ¤ o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å °´ÁÈ µ¦³Îµ´µ¤¸É
¦³»Åªo µ¤´µ¨¦³Îµµ¦®¦º °´µ°ºÉÄ¸ÉÅo ¤¸µ¦Á o µÎµÃ¥ IUD¦o ª»¦³µ¦
Â¨o ª
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¦µ¥¨³Á°¸¥
3. Ä®o o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å °ºÉÇÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä´µÁnµ´¸ ÊÁªo Ânµ¦Îµª°´¦µnµÁn µ
Îµ®¦´µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµÄ¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¸É°n °ÅÄ®o ÁÈ Åµ¤¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÎµ®
Ä´µ´ Ê¸ Ê o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å nµÇo °ÁÈ Åµ¤®¨´Ár °Îµ´µ¨
n µÁn µÂ¨³µ¦Îµ¦³n µÁn µ ¼oÁnµ¨Îµ¦³nµÁnµ¦´¡¥r·¸É Ánµ Ä®o Ân°¦´rÁÈ ¦µ¥Áº °Ã¥ÂnÁÈ nµÁnµ¸É¨°°µ¥»
Îµ ®¦´  ¦³¥³Áª¨µµ¦Án µ ´µÁnµÂ¨³nµÁnµÂ¦´ Ä¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ) Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥nµÁnµ´n°Å¸ Ê
Än ªÂ¦
n µÁn µ¸É
SPM¨³Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÄÎµª¦ª¤n°¸ ÂnÎµ¦³ÁÈ ¦µ¥Áº°Ã¥¸ÉÎµªnµÁnµ¸É°n ¸ Ä
Ân¨³¸ ÂÅo ´ ¸ Ê
n µÁn µ¸Én°¸  µ
·Ê »ÄÁº°
¦µ¤
¸ ¸É1 (2562)

¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤

17,506,452
(µªnµ³Á¦·É¤ª´¸É20 ´ªµ¤2561
Â¨³· Ê»ª´¸É31 ¦µ¤2562)
¸ ¸É2 (2563)
30,000,000
¸ ¸É3 (2564)
30,000,000
¸ ¸É4 (2565)
33,000,000
¸ ¸É5 (2566)
33,000,000
¸ ¸É6 (2567)
33,000,000
¸ ¸É7 (2568)
36,300,000
¸ ¸É8 (2569)
36,300,000
¸ ¸É9 (2570)
36,300,000
¸ ¸É10 (2571)
39,930,000
¸ ¸É11 (2572)
39,930,000
¸ ¸É12 (2573)
39,930,000
¸ ¸É13 (2574)
43,923,000
¸ ¸É14 (2575)
43,923,000
¸ ¸É15 (2576)
43,923,000
´ Ê¸ Ê¼oÁnµ¨Îµ¦³nµÁnµ£µ¥Ä45ª´´Ânª´ »o µ¥ °Ân¨³Áº°
n µÁn µÂ¦´
Ä¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµSPM ¨Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÁÈ ¦µ¥¸ Ã¥Á¦·É ¤Îµ¦³¦´Ê Â¦Ä¸ ¸É 11
¹¸ ¸É15 Ã¥³o °Îµ¦³£µ¥Ä45 ª´´µª´¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ °µ¦ÁnµÄÂn¨³¸  Ã¥¤¸
ª·¸µ¦Îµª´¸ Ê
nµÁnµÂ¦´ °Ân¨³¸
= 30%x  y y 
Ã¥¸É
=¦µ¥Åo ¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ (¦µ¥Åo nµÁnµ®o °¡´nµ¦· µ¦
Â¨³¦µ¥Åo µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇÅ¤n¦ª¤°Á¸ Ê¥¦´ Â¨³nµ·Å®¤¦³´£´¥»¦·®¥»³´¸ÉÅo ¦´
µ¦· ¬´¦³´£´¥´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ 1¸ µ¤¸É
¦µÄµ¦Á· °¼oÁnµ
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¦µ¥¨³Á°¸¥
= nµÄo nµ¥nµÇ °Á®º°µnµÁnµ¸É¸Éo°Îµ¦³Ä®o Ân°¦´r SRIPANWAµ¤¸ÉÎµ®Ä
´µ Accrual Basis)) Äµ¦¦· ®µ¦¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµ
ÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ 1¸ ¹ÉÅ¤n¦ª¤nµÄo nµ¥°Á¸ Ê¥µ¤¸É¦µÄµ¦Á·
°¼oÁnµ´ÁnnµÄo µn ¥´n°Å¸ Ê
1  o »¦ª¤µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ Ánnµ¦´¬µªµ¤¨°£´¥nµÎµ
ªµ¤³°µÂ¨³o »µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇ
2  nµ Äo nµ ¥¦ª¤Äµ¦¦· ®µ¦µµ¦¦³°·µ¦¦´¡¥r ·¸É ³¨» Á¡·É¤Á·¤ Án nµ Äo nµ¥
µµ¦ µ¥Â¨³µ¦¨µÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¸ÉÎµ¦³Ä®o o ¼ ¦·®µ¦¦´¡¥r· o µ¤¸ 
3  nµ Äo nµ ¥¦ª¤µ¦Î µÁ· µ°ºÉµµ¦¦³°·µ¦¦´ ¡¥r· ¸É ³¨» Á¡·É¤Á· ¤ Án£µ¬¸
Ã¦Á¦º °£µ¬¸ °ºÉÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¸É·Â¨³·É¨¼¦o µnµ¦¦¤Á¸¥¤¦³´£´¥ÄÇnµ°´¸
Â¨³¦ª°£µ¥ÄnµÄo µn ¥Äµ¦¦´¦»£µ¡¨´¬r¸Éµn Äo µn ¥Äµ¦n°¤Îµ¦»
 = nµÁnµ¸Éµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ(Accrual Basis) ´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³
¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸
°¥nµÅ¦È¸µ¦Îµ¦³nµÁnµ¸ÉÂ¨³/®¦º°nµÁnµÂ¦´³o °ÁÈ Åµ¤ o °Îµ® °Árµ®¤µ¥
®¨´¦´¡¥r¸ÉÁ¸É¥ª o °´ Ê¸ Ê¦ª¤¹Ä¦¸¸É´ nª¦³®ªnµnµÁnµ¸ÉÂ¨³nµÁnµÂ¦´Å¤nÁÈ Åµ¤¸ÉÎµ®
Ä®¤µ¥®¨´¦´¡¥r¸ÉÁ¸É¥ª o °°¦´rÂ¨³¼oÁnµ¨³¦nª¤´Âo Å Á¨¸É¥Â¨ o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å
¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦Îµ¦³nµÁnµ¸É Â¨³/®¦º °nµÁnµÂ¦´Ä®o ÁÈ Åµ¤ o °Î µ® °Árµ®¤µ¥
®¨´¦´¡¥r¸ÉÁ¸É¥ª o °n°Å
µ¦Ã°·  ·  µ¦Án µÂ¨³ ¨°°µ¥» °´µ´¸ Ê
µ¦Án µn ª
 ¼oÁnµ³Å¤nÃ°··Â¨³®¦º°®o µ¸É£µ¥Äo 
´ µ´¸ ÊÄ®o Ân» ¨°ºÉÄÃ¥Å¤nÅo ¦´ªµ¤¥·¥°¤
¨nª®o µµ°¦´rÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦
 ¼oÁnµ³Å¤nÎ µÁ·  µ¦Ä®o Ä o ® ¦º °Ä®o Ánµ nª ¦´ ¡¥r · ¸É Ánµ ´ Ê®¤®¦º °µnª ®¦º °Änª ¸É ÁÈ 
µ¦³Îµ´Ân» ¨°ºÉÁ¡ºÉ°Äo Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤Ã¥Å¤nÅo ¦´ªµ¤¥·¥°¤¨nª®o µµ
°¦´rÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦
o °¨Îµ´µ¤´µ  ¼oÁnµ³Äo ¦´¡¥r·¸ÉÁnµÁ¡µ³Á¡ºÉ°µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦Â¦¤ Â¨³Á¡ºÉ°·µ¦°ºÉÄ¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ª o °
®¦º °¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ªÁºÉ °´ · µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤°´ ¤¸nª nÁ¦· ¤· µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤ Án
Ã¦µ¦¡µ·¥rÂ¨³°µµ¦¸É¡´ °µ«´¥ÁÈ o 
 ¨°¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµµ¤´µ´¸ Ê®¦º°¦³¥³Áª¨µµ¦ÁnµÄ¦¸¸É¤¸µ¦n°°µ¥»
´ µ´¸ Ê
°°ÅÂn¨³¦´Ê ¼oÁnµÅo ¦´Ä°»µ¦ª¤¹··Äµ¦Äo ºÉ°µµ¦o µ Â¨³®¦º °Á¦ºÉ °®¤µ¥
µ¦o µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Äµ¦ÎµÁ··µ¦ÄÇ¸ÉÎµÁÈ Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ··µ¦
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³Ä°»µÂ¨³··´ ¨nµªÅo ¦´¤µÃ¥°o ª¥®¤µ¥Â¨³¥´¤¸¨¤¼¦r
Ã¥¤·Åo ¼ ¥Á¨·Á¡·°®¦º°®¤°µ¥»¦ª¤¹Å¤n¤¸ o °¡·¡µ´®nª¥µ¦µµ¦ÄÇÂn¦³µ¦
Ä´ Ê¸ Ê¼oÁnµÅo ·´ ·µ¤Â¨³³Åo ·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ®¨´Árµn Çµ¤¸É¦³»Åªo ÄÄ°»µ
nµÇ°¥nµ¦o ª¤¼¦r Â¨³Å¤nÅo ·´ ·µ¦ÄÇ°´ÁÈ µ¦ n µ º ®¤µ¥nµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °
´Ä°»µ´Ê Ç°´°µÁÈ ¨Ä®o Ä°»µ´¨nµª¤¸ªµ¤Á¸É¥n°µ¦¼Á¡·°®¦º °°µ
´ µ
n°Ä®o Á·¨¦³Äµ¨n°¦´¡¥r·¸ÉÁnµ®¦º°n°µ¦·´ ·µ¤´µ °¼n 
 ¼oÁnµ¤·Åo ¤¸ o °¡·¡µµ®¤µ¥´»¨ÄÇ¸É¤¸®¦º °°µ¤¸¨¦³Äµ¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´
n°µ¦Á o µÎµÂ¨³·´ ·µ¤´µ´¸ Ê ¦ª¤¹µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³Å¤n¤¸Á®»
®¦º ° o ° ´Â¥o µ¦¼¢o°¦o °Â¨³µ¦Á¦¸ ¥¦o °nµÁ¸¥®µ¥µ®¦º °´»¨°ºÉ ¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´
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®o µ¸Éo Á¼ n µ



¦µ¥¨³Á°¸¥
Á¡¸¥Á®»µ¦rÄÇ¸É°µn¨Äµ¨n°ªµ¤µ¤µ¦ °¼oÁnµÄµ¦·´ ·µ¤´µ´
¸ ÊÅo °¥nµ¤¼¦r®¦º°°µn¨¦³Äµ¨´¦´¡¥r·¸ÉÁnµ
¼o Án µ ¨³¦´  ·  °nµ £µ¬¸ Ã ¦Á¦º ° Â¨³¸É ·  £µ¬¸ Î µ ¦»  o ° ¸É °µ¦Â¤r £µ¬¸ Â ¨³
nµ¦¦¤Á¸¥¤°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³nµÄo µn ¥°ºÉÄ Â¨o ªÂn¦¸ Á¸É¥ª´µ¦Ánµ¦´¡¥r·¸ÉÁnµÁªo 
Ânn¼ 
´ µ³Åo ¨´ÁÈ °¥nµ°ºÉ
¨°¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ n°¸É³¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨°ÎµµÄµ¦ª»¤¦· ¬´¼oÁnµ Å¤nªnµÃ¥
µ¦®¦º °µ°o °¤Â¨³Å¤nªµn Ä¦³´¼oº°®»o®¦º °¦³´µ¦´µ¦®¦º °µ¦Ân´ Ê®¦º °°°¼o
¦ª°´¸ Auditor) Ã¥o °ÁÈ ¼o¦ª°´¸¸ÉÅo ¦´ªµ¤Á®È°µÎµ´µ¨
®¦º°µ¦Ân´ Ê®¦º°°°¦³µ¦¦¤µ¦¦¦¤µ¦¼o´ µ¦¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µ °¦·¬´®¦º°
¼o´µ¦ n µ¥µ¦Á·  Financial Manager) ®¦º °¼o´µ¦ n µ¥´¸  Accounting Manager) ®¦º °
¼o´µ¦´ªÉ Å General Manager) ®¦º °¼o´µ¦ n µ¥´¸Â¨³µ¦Á·  Chief Financial Officer)
¹É¦· ®µ¦µÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤®¦º °¼o¦· ®µ¦®¦º °¡´µ¸É¤¸ °°ÎµµÄµ¦ÎµµÁ®¤º°®¦º°
¨o µ¥¨¹´¼o¤¸ÎµÂ®n o µo  °¼oÁnµ ¼oÁnµ³o °ÎµÁ·µ¦Âo Ä®o °¦´r¦µÁÈ ¨µ¥
¨´¬r °´¬¦¨nª®o µ¡¦o °¤¦³»Á®»¨¦³°´ Ê¸ Ê Ä¦¸¸É³¤¸µ¦Ân´ Ê®¦º °Á¨¸É¥Â¨
¼o¦·®µ¦¦´¡¥r·¼oÁnµ³o °Åo ¦´ªµ¤Á®È°µ°¦´r¨ªn ®o µÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦
¼oÁnµ¨ÎµÁ·µ¦ÄÇ¸ÉÎµÁÈ Â¨³¤ª¦Äµ¦®µÂ®¨n´»µµ¦Á·µIUD ®¦º °
»¨°ºÉÄÁ¡ºÉ°Ä®o o Á¼ nµµ¤µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Åo µ¤ª´»¦³rÂ¨³¤¸¦³Ã¥r
¼»°´³ÁÈ ¨Ä®o °¦´rÅo ¦´nµÁnµ¼» Ã¥Å¤n¦³n°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦nµ¥nµÁnµ
°¼oÁnµµ¤¸ÉÎµ®Åªo Ä´µ¸Ê Ã¥Äµ¦Á·nµ¥®¦º °µ¦Îµ¦³ºÁ·¼o£µ¥Äo ªÁ·Îµ¦°
´¨nµª¼oÁnµ³o °ÎµÁ·µ¦Äµµ¦o µ· °µ¦ÎµÁ·»¦· Normal Business)
¼n
´ µ¦´¦µÂ¨³¥·¥°¤Ä®o Áo µ °o µ¡´µ°µµ«ÄÃ¦µ¦µµ¸¨´Á¦·Ár®´ª
®· vÁo µ °ª·¨¨n µw Â¨³Â ¼oÁ o µ¡´ °Ã¦µ¦¡´µ¸É·¸É´ Ê°¥¼nÄ¦· ÁªÄ¨o Á¸¥®¦º °·
´¸É·¸É³º Ê°Äµ¦¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸ÉŚÁ¡ºÉ°ÁÈ Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤ vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´ w 
¦ª¤¹¦·ªµ¦Â¨³¼o¦´Á· °»¨´¨nµª¤¸··Á o µÄo ¦´¡¥r·¸É ÁnµÄnª¸ÉÁÈ ·É°Îµª¥ªµ¤
³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤Án¦³ªnµ¥Î Êµ v·É°Îµª¥ªµ¤
³ªw µ¤·· °»¨´¨nµª¸ÉÎµ®Ä´µ¦· ®µ¦´µ¦¦´¡¥r·Ã¦µ¦ª· ¨ ¨nµ
´µµ¦ÁÈ ¤µ·Ã¦Â¦¤Ã¦µ¦ª·¨¨nµÂ¨³´µÂ¨³®¦º° o °¼¡´°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °Ánµ¸É
³Å¤nn°Ä®o Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇÂn°¦´rÂ¨³¦´¡¥r·¸ÉÁnµÂ¨³Äµ¨´´SPM ¦´¦µ
¥·¥°¤Â¨³¨¸É³ÎµÁ·µ¦Ä®o Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´ Ä®o °¦´r ¼oÁnµ¦ª¤¹¦· ªµ¦
Â¨³¼o¦´Á· °°¦´r®¦º °¼oÁnµ´¨nµª¤¸··Á o µÄo ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦·µ¦
nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦ª·¨¨nµÂ¨³Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´ Åo ÁnÁ¸¥ª´ ´ Ê¸ Ê °¦´r SPM
Â¨³®¦º °Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´³¨Á¸É¥ª´nµ °ÂÂ¨³®¦º °nµ Äo nµ¥Äµ¦
Îµ¦»¦´¬µn°Å
£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ °¦´r¨Ä®o o ¼Ánµ Â¨³¦· ªµ¦ °¼oÁnµ¤¸··Äo µÁ·µ
¦¥rµÁ o µ°°£µ¥ÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤¦ª¤¹µÁ·¨µ¥®µÅ¤nªµn ³¤¸µ¦³Á¸¥Ä®o
ÁÈ £µ¦¥¦´¡¥r®¦º °Å¤nÈµ¤Ã¥¼n
´ µ³¨Á¸É¥ª´nµ°ÂÂ¨³®¦º °nµÄo nµ¥Äµ¦
Îµ¦»¦´¬µn°Å
¼oÁnµ³Å¤nÄ®o o ¥¼ º¤Á·Ân»¨®¦º °Ä®o Á·Îµ¦°¨nª®o µ®¦º °Á·°ºÉÄÄ¨´¬³¨o µ¥¨¹´´
»¨Ä ¹É ¦ª¤¹¦¦¤µ¦Â¨³¡´µ °¼oÁnµ ®¦º°ÁÈ µ¦¦°nµ¥Á·Ä®o Ân¦¦¤µ¦®¦º °
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¦µ¥¨³Á°¸¥
¡´µ °¼oÁnµ¹Én¨Ä®o ¥°Á·¼o¥º¤´ Ê®¤ °¦¦¤µ¦®¦º °¡´µ °¦·¬´¸Éo µ´
¦·¬´¤¸¥°¦ª¤´ ³Ä ³®¹ÉÁ·ªnµ¸ÉÎµ®Áªo ÂnÁÈ Åµ¤ o °¥Áªo ¸É¨´
¼oÁnµ³Å¤nn°¦o µ´Â¨n°Á·¤·É¨¼¦o µÄÇ¸ÉÁÈ Ã¦¦o µ®¨´Â®¦º °ÂÂ¨
°µµ¦¨¦´¡¥r·¸ÉÁnµÁªo Ân³Åo ¦´ªµ¤Á®È°µ°¦´r¨nª®o µÁÈ ¨µ¥¨´¬r
°´¬¦
¼oÁnµ³Å¤nn°®¸ Ê®¦º °£µ¦³¼¡´ÄÇÁ¡·É¤Á·¤¦ª¤¹£µ¦³¼¡´¸ÉÁ¸É¥ª o °´¦´¡¥r· °¼oÁnµ
£µ¦³¼¡´ÄÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °´¦´¡¥r·¸ÉÁnµ¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´Á¡¸¥µ¦Ä®o Ánµnªµ¦Ã°··
µ¦Ánµ®¦º °·· °ºÉÄ¨°µ¦ µ¥Â¨³®¦º °Ä®o Ánµ¦´¡¥r·°ºÉÄ¹É³n¨¦³n°µ¦
ÎµÁ·µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ã¥¤·Åo ¦´ªµ¤¥·¥°¤µ°¦´r¨nª®o µ ÁÈ ¨µ¥¨´ ¬r
°´¬¦®¦º°ÁÈ Åµ¤ o °¥Áªo ¸ÉÎµ®Åªo
¼oÁnµ¨³ÎµÁ·µ¦ÄÁ¡ºÉ°Ä®o Åo ¤µ¹ÉÄ°»µnµÇ®¦º°Á°µ¦ÄÇµ®nª¥µ¦µµ¦
¸ÉÁ¸É¥ª o °¸ÉÎµÁÈ ´µ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Â¨³³·´·µ¤ o °¨Â¨³ÁºÉ°Å Â¨³
o °Îµ®nµÇ´¨nµªÃ¥Á¦n¦´Â¨³³Îµ¦Åªo ¹É Ä°»µnµÇ´¨nµª
¼oÁnµ¨³¦´·°Äµ¦ÎµÁ· µ¦Îµ¦» ¦´¬µÂ¨³n°¤Â¤(Maintenance) ¹É¦ª¤¹µ¦
n°¤Â¤Ä®n (Major Maintenance)) µ¦¦´¦»£µ¡¨´¬r (Renovation)Îµ®¦´¦´¡¥r·¸ÉÁnµ
¨°µ¦´º Ê°´®µÁ¢°¦r ·Á°¦r Á¦ºÉ °¤º°Â¨³°»¦r¹ÉÎµÁÈ Â¨³¤ª¦Îµ®¦´Äo Äµ¦
¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤´ ÊÄ¦¸¸ÉÁÈ µ¦n°¤Â¤¸ÉÁ¨Èo °¥Â¨³µ¦n°¤Â¤¸ÉÎµÁÈ 
n°µ¦Äo ¦³Ã¥rµ¦´¡¥r·¸ÉÁnµ¨°ÎµÁ·µ¦ÄÇ¸ÉÎµÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o ¦´¡¥r·¸ÉÁnµ°¥¼nÄ
£µ¡¸Á¡ºÉ°Ä®o Ã¦µ¦µ¤µ¦Äo ¦³Ã¥rÂ¨³µ¤Îµ¦o ° ° °°¦´rÃ¥nµÄo µn ¥ °¼oÁnµ
Á°
°µ¸Ê ¼oÁnµ³ÎµÁ·µ¦Á· ´¸ °¼oÁnµÃ¥¤¸ÁºÉ°Å µ¦Á·nµ¥¦nª¤´¦³®ªnµ¼n 
´ µ
Ã¥¤¸ª´ » ¦³r Á¡ºÉ°Ä®o ¤¸µ¦ÁÈ  Îµ¦°Á· »Á¡ºÉ °µ¦Îµ ¦» ¦´  ¬µÂ¨³n°¤Â¤Ä®n  (Major
Maintenance) Â¨³¦´¦»£µ¡¨´¬r (Renovation)´¨nµªÃ¥¸Éo Á¼ nµ³o °ÁÈÎµ¦°Á·»
´¨nµªµ¤µ¦µ¦³¥³Áª¨µµ¦Îµ¦°Á·´ Ê¸ ÊÃ¥¤¸ÁºÉ°Å µ¦Á·nµ¥Á·Ä´¸¸ÉÁÈ Åµ¤
µ¦µµ¦Î µ ¦»  ¦´  ¬µÂ¨³n ° ¤Â¤Ä®n  (Major Maintenance) Â¨³µ¦¦´  ¦»  £µ¡¨´ ¬r 
(Renovation)¦³Îµ¸ ¸Éo Á¼ nµÂo Ä®o °¦´r¦µÄÂn¨³¸  °¥nµÅ¦È¸ ¼oÁn µ³o °ÁÈÎµ¦°
Á·»´¨nµª o µo Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ3 ¸ Â¦´µª´¸ÉÎµ´µ´¸ Ê
°¸´ Ê¼oÁnµ³ÎµÁ·µ¦Îµ¦°Á·Á¡ºÉ°µ¦´º Ê°´®µÁ¢°¦r ·Á°¦r  Á¦ºÉ°¤º°Â¨³°»¦rµ¤µ¦µ
¦³¥³Áª¨µµ¦Îµ¦°Á·´ Ê¸ ÊÃ¥¤¸ÁºÉ°Å µ¦Á·nµ¥Á·Ä´¸¸ÉÁÈ Åµ¤µ¦µµ¦Á·nµ¥
¦³Îµ¸ ¸Éo Á¼ nµÂo Ä®o °¦´r¦µÄÂn¨³¸
¼oÁnµ³Å¤n¦³°·µ¦°ºÉÄ¸É°Á®º°µµ¦¦³°·µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³·µ¦¸É
Á¸É ¥ ª o °Â¨³´»Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤¦ª¤¹µ¦¦´ ¦· ®µ¦¸É ¡´°µ«´¥¦³Á£Á¦·Árµ¤
´µ¦·®µ¦´µ¦¦´¡¥r·Ã¦µ¦µµ¸¨´Á¦·Ár®´ª®·
¼oÁnµ³Å¤n¦³µ«nµ¥Á·´ ¨®¦º °nµ¥Á·´ ¨®¦º °¦³µ«nµ¥nµ°ÂÂno ¼ º°®»oÄ
¦¼ÂnµÇÁªo Ân¦¸¸Éo Á¼ nµ¤¸Á·Îµ¦°Á¡¸¥¡°Îµ®¦´µ¦Îµ¦³nµÁnµµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ
´¸ ÊÄÂn¨³¦°¸ 
´ ¸¸É¤¸µ¦¡·µ¦µµ¦nµ¥Á·´ ¨
¼oÁnµ³³Å¤n¨»³Á¸¥®¦º °ª¦ª¤´··»¨°ºÉ®¦º °´´ Ê®¦º °¨»Ä··»¨°ºÉ
Á¡ºÉ°Î µÁ·  µÂ®¦º °¦n ª ¤µ´ · · » ¨°ºÉ  Å¤nªnµ ¦¸ Ä ÇÃ¥¤·Åo ¦´ ªµ¤¥· ¥°¤µ
°¦´r¨ªn ®o µÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦
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µ¦¦³´£´¥

¦µ¥¨³Á°¸¥
 ¼oÁnµ³Å¤nÎµµ¦Âo Å Á¨¸É¥Â¨®¦º °Á¡·É¤Á·¤ o °´´ °¼oÁnµÃ¥Å¤nÅo ¦´ªµ¤¥·¥°¤µ
°¦´r¨ªn ®o µÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦
 Á¤ºÉ°´µ´¸ Ê· Ê»¨®¦º °Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨·´µ´¸ Ê¼oÁnµ³n¤°¦´¡¥r·¸ÉÁnµºÄ®o Ân
°¦´rÄ£µ¡¸É¸ Â¨³Á®¤µ³¤Ânµ¦Äo µµ¤ª´» ¦³rµ¤¸É ¦³»Ä´µ´ ¸ Ê
¦ª¤¹¨³ÎµÁ·µ¦n¤°¦³Îµµ¦Â¨³Ä®o ªµ¤¦n ª¤¤º°¦ª¤´ ÊÎµÁ·µ¦ÄÇµ¤¸É
°¦´r¦o° °Á¡ºÉ°µ¦´¨nµªÁ¡ºÉ°Ä®o °¦´r Â¨³®¦º °»¨¸É°¦´rÎµ®µ¤µ¦
ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ä¨´¬³¸ÉÅo ÎµÁ·µ¦°¥¼nÄ ³¸ÉÎµ´µÅo °¥nµn°ÁºÉ°
´ Ê¸ ÊÃ¥¼oÁnµ³Å¤nÁ¦¸ ¥¦o °nµ°ÂÄÇµ°¦´rÂ¨³®¦º °»¨¸É°¦´rÎµ®¹É
¦ª¤¹µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o °¦´rÂ¨³®¦º °»¨¸É°¦´rÎµ®¤¸··Äµ¦Äo ºÉ°Äo ºÉ°µ
µ¦o µÂ¨³®¦º °Á¦ºÉ °®¤µ¥µ¦o µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤n°ÅÅo µ¤¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®
£µ¥®¨´µ¸É
´ µ´¸ Ê· Ê»¨
´´ ÊÂnª´ Îµ´µ´¸ ÊÂ¨³¨°°µ¥» °´µ´¸ Ê¼oÁnµ³´Ä®o ¤¸µ¦Îµ¦³´ªµ¤Á¸É¥£´¥
´¦·¬´¦³´£´¥¸É°¦´r¥°¤¦´ÄÎµªÁ·µ¦Îµ¦³´£´¥¸ÉÁ¡¸¥¡°µ¤¤µ¦µ °µ¦Îµ
¦³´Ä»¦·¦³Á£Á¸¥ª´®¦º °ÄÎµª¸É°¦´rÎµ®´ Ê¸ Ê¼oÁnµ¨¸É³¦´·°ÄÁ¸ Ê¥
¦³´nµÄo nµ¥®¦º °nµ¦¦¤Á¸¥¤ÄÇ¸ÉÁ· ¹ Ê®¦º°Á¸É¥ªÁºÉ°µµ¦´Ä®o ¤¸µ¦¦³´£´¥Â¨³/®¦º°
µ¦Ã°··µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸ÉÅo ´ Îµ ¹ ÊÂ¨³¤¸¨»o¤¦°°¥¼n ª´¸É °´µ´¸ Ê

4. ¦» µ¦³Îµ´ °¦n µ´µ¨¦³Îµµ¦Îµ®¦´¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2
®´ª o °
¼o¦´´µ

¦µ¥¨³Á°¸¥
¦· ¬´  ®¨´  ¦´ ¡ ¥r ´  µ¦°»  Å¥¡µ·  ¥r  Î µ ´  Äµ³¦´  ¸ °¦´  r Á ¡ºÉ ° µ¦¨» Ä
°´®µ¦·¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸¡´ ªµ v°¦´r w
¦·¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ v¼o µ¥w®¦º°vIUDw

¼oÄ®o ´µ
o °¨Áº °Ê o Á¸É¥ª´   ¼n 
´ µ¨ªnµÄµ¦ÎµÁ·µ¦ÄÇÄÃ¦µ¦¡´µ¸É·¸É´ Ê°¥¼Än ¦·ÁªÄ¨o Á¸¥®¦º°·´
µ¦¡´µÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤
¸É·¸É³º Ê°Äµ¦¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Á¡ºÉ°ÁÈ Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤ vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´w ³¤¸
®¨´
®¨´ µ¦Â¨³ª´ » ¦³r °Ã¦µ¦¸É Å¤nn°Ä®o Á·  ªµ¤ ´ Â¥o µ¨¦³Ã¥r ®¦º °°µ¤¸
¨¦³n°¦µ¥Åo µ» ¦· Äµ¨´¦´ ¡¥r ·¸É ³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸É 2´Ê ¸ Ê IUD®¦º °
¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤r Îµ´ vSPMw µ¤µ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦Â¦¤ÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´
Åo

 Ä¦¸ ¸É IUD Â¨³®¦º °»¨¸ÉÁ¸É ¥ª o °´ IUD ¤¸ªµ¤¦³r³Îµ®nµ¥nµ¥Ã°Ä®o Ánµ
´ Ê®¤®¦º °Ânµnª °¦´¡¥r·¸ÉÄo Äµ¦¦³°»¦·Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´ IUD Â¨³®¦º °
»¨¸ÉÁ¸É¥ª o °´ IUD ¨Â¨³³ÎµÁ·µ¦Ä®o °¦´rÅo ¦´··Äµ¦·Án°(Right of
First Refusal) Äµ¦º Ê°Â¨³®¦º °¦´Ã°¦¦¤··Í Â¨³®¦º °¦´Ã°··¦°¦°Â¨³®¦º °Ánµ
¦´¡¥r·´¨nµª´ Ê µ¤ÁºÉ°Å ¸É³¨´n°Å

o °   ¨   ¦ ³ Î µ  µ ¦  IUD¨³ÎµÁ·µ¦Ä®o ªµ¤nª¥Á®¨º° Â¨³ÎµÁ·µ¦°¥nµÄÇÄµ¦Ã°®¦º °Äµ¦ÎµÄ®o
Á¸É ¥ª´  µ¦Ã°·  µ¦
SPMÅo ¦´Ä°»µnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °Äµ¦¦³°·µ¦nµÇÄ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤
 ¦´ ¡ ¥r ·  ¸É  ³ ¨  » 
¦´Ê ¸É2¦ª¤´ Êµ¦Åo ¦´·· Äµ¦Äo ºÉ°µµ¦o µ Â¨³®¦º °Á¦ºÉ °®¤µ¥µ¦o µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É 2
µ¦Ä®o ·· Äµ¦Äo    IUD¨¥·¥°¤Ä®o °¦´r  ¼oÁnµ¦· ªµ¦ °°¦´rÂ¨³¼oÁnµ ¨¼o µ¼noµ °¦´¡¥r·¸É³
µÁ o µ°°Ã¦µ¦Â¨³
¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É 2¤¸··Äµ¦Äo ¸É·¸ÉÄo ÁÈ µÁ·¨µ¥®µÅ¤nªµn ³¤¸µ¦³Á¸¥Ä®o
µÁ·¨µ¥®µ
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¦µ¥¨³Á°¸¥
ÁÈ £µ¦¥¦´¡¥r®¦º °Å¤nÈµ¤Â¨³IUD¨³Å¤nÎµ®nµ¥nµ¥Ã°¸É·¸ÉÄo ÁÈ µÁ·¨
µ¥®µ´¨nµªÁªo ÂnÅo ¦´ªµ¤¥·¥°¤µ°¦´rÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦

 IUD ¨ÎµÁ·µ¦Å¤nÄ®o Áo µ °¸É·¦³Îµµ¦ÄÇÁ¸É¥ª´Â¨µÁ o µ°°Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤

µµ¸¨´³°Îµ®´ª®· vÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤w ¸É³n¨Ä®o ÁÈ µ¦· ´ Ê®¦º °Â¦Âµ¦Äo
¦³Ã¥r Ä¸É ·Â¨µÁ o µ°°Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ã¥°¦´r³¨Á¸É¥ª´nµ°Â
Â¨³®¦º°nµÄo µn ¥Äµ¦Îµ¦»¦´¬µn°Å
o °   ¨   ¦ ³ Î µ  µ ¦  IUD ¨¸É³·´·µ¤Â¨³ÎµÁ·µ¦Ä®o Áo µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤®¨´·´·µ¤´µ®¦º °
Á¸É¥ª´µ¦Îµ¦» ¦´  ¬µ·É
o °¨Á¸É¥ª´nµ°ÂÂ¨³®¦º°nµÄo µn ¥Äµ¦Îµ¦»¦´¬µ·É°Îµª¥ªµ¤³ªnµÇÄ
°Îµª¥ªµ¤³ªn µÇ
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤¸ÉÄo ¦nª¤´°¥nµÁ¦n¦´
ÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤
o °   ¨   ¦ ³ Î µ  µ ¦  IUD ¨´ ®µ¸É °¦Á¡·É ¤Á· ¤Îµ ®¦´  Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ä®o Â n °¦´  r ° ¥nµ Á¡¸¥ ¡°µ¤¸É
Á ¸É ¥ ª ´  ¸É  °  ¦  Ä 
®¤µ¥Îµ®¨°Áª¨µ
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤
µ¦Ã°·  · ® o µ¸É µ¤  ¨°°µ¥» °´µ´¸ Ê IUD ³Å¤nÃ°··  Â¨³/®¦º °®o µ¸É£µ¥Äo 
´ µ´¸ ÊÄ®o Ân»¨
´µ
°ºÉÄÃ¥Å¤nÅo ¦´ªµ¤¥·¥°¤¨nª®o µµ°¦´rÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦

 ¨°°µ¥» °´µ´¸ Ê °¦´r³Å¤nÃ°·· Â¨³/®¦º °®o µ¸É£µ¥Äo 
´ µ´¸ ÊÄ®o Ân

»¨°ºÉÄÃ¥Å¤nÅo ¦´ªµ¤¥·¥°¤¨nª®o µµ IUD ÁÈ ¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦´ Ê¸ ÊÁªo Ân
(1) Ä¦¸¸É°¦´ro°·´ ·µ¤®¤µ¥Îµ´É ®¦º ° o °´´ °Îµ´µ³¦¦¤µ¦
¨®¦º°®nª¥µ¦µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °
(2) Ä¦¸¸É IUD n µ º ®¦º °Å¤n·´ ·µ¤ o °¨¸É¦³»Åªo Ä´µ´¸ Ê´µ³º Ê°³ µ¥
°´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Â¨³®¦º ° ´ µº °Ê µ¥´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r ®¦º ° ¦¸ ¸É SPM Å¤n · ´·  µ¤
o °¨¸É¦³»Åªo Ä´µÁnµ
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1.8 Â®¨n ¸É¤µ °Á·»
Â®¨nÁ·»¸ÄÉ o Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É 2 ³¤µµµ¦¼o¥º¤Á·ÄªÁ·¼o¦³¥³¥µª
Â¨³/®¦º °¦³¥³´Î
Ê µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r· ¸É ³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É 2Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °
µµµ¦¡µ·¥rÄ¦³Á«Â®n®¹É ®¦º °®¨µ¥Â®n Â¨³°µ¦ª¤¹µ´µ¦Á·°ºÉÄ Ã¥¼oÄ®o o °¼ µÁÈ »¨¸É
Á¸É¥ªÃ¥´´¦´¸ °°¦´rSRIPANWA
´¸
Ê Ê¼o´ µ¦°¦´r SRIPANWA °¥¼n¦³®ªnµµ¦¡·µ¦µÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤ Áº Ê°o µµµ¦¡µ·¥rÂ®n
®¹É Ã¥¤¸ÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o ´¸ Ê
¼oÄ®o o ¼
¼oo ¼
¦´¡¥r ·
ª´»¦³r
ÎµªÁ·¼o
ª´¦Îµ®
n µ¦¦¤Á¸¥¤/
°´¦µ°Á¸¥Ê

µ¦Îµ¦³°Á¸¥Ê
µ¦Á·°Á·¼o
n µ¦¦¤Á¸¥¤µ¦Îµ¦³Á·¼o
¨n ª®o µ
o °Îµ®µµ¦Á·¸ÉµÎ ´

®¨´¦³´

µµ¦¡µ·¥rÂ®n®¹É
¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦·¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸¡´ ªµ vSRIPANWAw
¸¢¦o °rÃ±Á¨ °Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·
Á¡ºÉ°´»µ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r·µIUD
Å¤nÁ·600¨o µµ®¦º°Å¤nÁ·¦o °¥¨³100 °´µ³º Ê°³ µ¥¦´¡¥r·
5¸ ´µª´Á·°Á·¼o
x nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦¦· ®µ¦¦o °¥¨³1 °ªÁ·¼oÎµ¦³ª´Á·°Á·¼o
x °´¦µ°Á¸ Ê¥¸ ¸É1 MLR ¨°´¦µ¸ÉÄ¸ ¸É1
x °´¦µ°Á¸ Ê¥¸ ¸É2  5 MLR ¨°´¦µ¸ÉÄ¸ ¸É2- 5
MLR®¤µ¥¹MLR Á¨¸É¥ °µµ¦¦»Á¡µµ¦·¦Å¥µµ¦¦»Å¥Â¨³µµ¦
Å¥¡µ·¥r
¦µ¥Áº°
Á·°¦´Ê Á¸¥ªª´¸ÉÅo ¤µ¹É ¦´¡¥r·
¦o °¥¨³2.0 °ÎµªÁ·¸ÉÎµ¦³¨nª®o µÄª´Îµ¦³®¸ ÊÄ¦¸¸ÉÁÈ µ¦¦¸Å¢ÂrÅ¥´µ´
µ¦Á·°ºÉ
°o µ°·µÁr¤µ¦µ °¼oÄ®o o ¼ ¹É ¦ª¤¹ÂnÅ¤nÎµ´·Én°Å¸ Ê
1. ¼oo ¼ ³o °°´¦µnªµ¦Ä®o ·ÁºÉ°Á¸¥´¤¼¨nµÅ¤nÁ·¦o °¥¨³35 Ã¥°´¦µnª´¨nµª
ÁÈ °´¦µnª °Á·¼o¦ª¤n°·¦´¡¥r¦ª¤ °°¦´rSRIPANWA
2. ¼oo ¼ ³o °°´¦µnªÁ·¼o°n EBITDA Å¤nÁ·5Ánµ
1. Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·
2. ¸É·¡¦o °¤·É¨¼¦o µ °Ã¦Â¦¤«¦¸¡´ ªµÁ¢2 Habita)
3. µ¦¦³´£´¥ ¦ª¤¹¹µ¤· ªµ¤¦´· °»¨¸Éµ¤Â¨³µ¦®¥»³´µ»¦· Ã¥
¼oÄ®o o Á¼ È ¼o¦´¨¦³Ã¥r

®¤µ¥Á®»: ÁÈ ÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o ¹É °´¦µ°Á¸ Ê¥Â¨³ÁºÉ°Å nµÇ°µ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Åo ¹ Ê°¥¼n´¤·³¦¦¤µ¦ °µµ¦
¡µ·¥ro Ä¼ ®o o ¼
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1.9 ÁºÉ°Å Äµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦
µ¦Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ°¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r¸ Ê³o °Åo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼o
º ° ®nª ¥¦´  r °°¦´  r  SRIPANWA o ª ¥³ÂÁ¸¥ Å¤no ° ¥ªnµ 3 Ä4 °Î µ ªÁ¸¥ ´Ê ®¤ °¼oº °
®nª¥¦´ r ¸ÉÁ o µ¦n ª¤¦³»¤Â¨³¤¸·· °°Á¸¥¨³Â´Ê ¸Ê µ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸·· °°Á¸¥´®¤
Ê
´¨nµª¼o´ µ¦°¦´r³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸ µ¦ °¤·
Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·ÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä®´º°Á·¦³»¤¼oº°
®nª¥¦´r
1.10 ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦· ¬´²Á¸É¥ª´µ¦¨Á o µÎµ¦µ¥µ¦
µ¦¨»Ä·¦´¡¥r É ¸ ³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¼o´µ¦°¦´r Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ªn Åo Á¸¥¹ÉÅ¤nÅo Á o µ¦n ª¤¦³»¤Â¨³Å¤n¤¸
··°°Á¸¥Ä¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´Äªµ¦³¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¨Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª¹ÉÅo Ânµ¥ª¦·· 
°·¦³ÁºÉ°µÁÈ ¦¦¤µ¦ °IUD) Á®Èªnµµ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ÁÈ ÅÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r¸É¸
¸É » °°¦´  r SRIPANWA ÁºÉ ° µÁÈ µ¦ ¥µ¥µ¦¨»Ä®o  °¦´  r SRIPANWA Á·  ÃÄ¦´ ¡ ¥r ·¸É¤¸
»£µ¡¼Â¨³ÁÈ ¦´¡¥r· ¸É¤¸«´ ¥£µ¡Äµ¦Á¡·É¤°´¦µ¨°Ân°®nª¥ Cash Distribution Per Unit ®¦º °DPU)
°¼oº°®nª¥¦´rÃ¥¦³¤µµ¦¨°Ân°®nª¥ Cash Distribution Per Unit ®¦º °DPU) Îµ®¦´nªÁª¨µ
¦³¤µµ¦´Ê Ânª´ ¸É 1¤¦µ¤2562¹  ª´ ¸É 31´ ªµ¤2562¸É  µªnµ ¼oº ° ®nª ¥¦´  r  ³Åo ¦´  ®¨´ µ¸É
°¦´rÁ o µ¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É2¹É¤¸Â®¨nÁ·»¸ÉÄo Äµ¦¨»´¨nµª¤µµµ¦¼o¥º¤Á·
´³Á¡·
Ê
É¤ ¹ ÊÅ¤no°¥Åªnµ0.01µn°®nª¥Á¤ºÉ°Á¸¥´¦³¤µµ¦¨°Ân°®nª¥ Cash Distribution Per
Unit ®¦º °DPU) Îµ ®¦´ nªÁª¨µ¦³¤µµ¦´ Ê Ânª´¸É1 ¤¦µ¤2562¹ª´¸É31´ªµ¤2562¸Éµªnµ¼oº°
®nª¥¦´r³Åo ¦´Ä¦¸¸É°¦´r¤·Åo Îµ Á·µ¦Á o µ¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É2 °¸´¥´
Ê ³ÎµÄ®o
¦µ¥Åo nµÁnµ °°¦´rSRIPANWA ¤¸ªµ¤¤´É Á¡·É¤ ¹ Ênµµ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸¥É  °µ¦´®µ¨¦³Ã¥rµ
°´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Â¨³n ª ¥¨µ¦¡¹É ¡µÂ®¨n ¦µ¥Åo  °°¦´  r SRIPANWA (Asset Diversification) ÁºÉ ° µ
¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1Â¨³¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸
¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥¸ÉÂnµ´Ã¥¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´ Ê Â¦¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´º°¨»¤n ¨¼o µ¦³´
High-end ®¦º °¼o¸É¤¸Îµ¨´º Ê°¼¹Éo °µ¦¡´Ä¡¼¨ª·¨¨nµ¸É¤¸¡º Ê ¸Éªo µ ªµÁ¡ºÉ°ªµ¤ÁÈ nª´ªÎµ ®¦´¦´¡¥r·¸É
°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1¤¸¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥®¨´º°¨»¤n ¨¼o µ¦³´High-end¸É°µ¤¸Îµ¨´º Ê°o °¥ªnµ¨»¤n
¨¼o µ °¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´ Ê Â¦Ã¥Áo ¨»¤n ¨¼o µ µÄ®n°µ·´n°Á¸É¥ª¸É¤µÁÈ ¨»¤n µÂnµ
¦³»¤´¤¤µÁ· ´ª¨·£´r Product Launch) ÁÈ o Â¨³¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É2Ä¦´Ê ¸ Ê¤¸¨»n¤
¨¼o µÁoµ®¤µ¥º°¨¼o µ¦³´High-end ¸É¤¸Îµ¨´º Ê°Â¨³®´ª®·ÁÈ Destination °µ¦¡´n°Îµ®¦´¦» Á¡²
Â¨³´®ª´Ä¨o Á¸¥Ã¥µ¤µ¦Á·µÅo ³ªÁ®¤µ³´µ¦¡´n° °¼¦n ´Â¨³¨»¤n Áoµ®¤µ¥¦°¦´ª°¸´¥´
Ê 
¤¸·¦¦¤Â¨³Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ¦· ÁªÄ¨o Á¸¥°¸¤µ¤µ¥
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µ¦Ä®o Án µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¼o´ µ¦°¦´r Ã¥Å¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ªn Åo Á¸¥¹ÉÅ¤nÅo Á o µ¦n ª¤¦³»¤Â¨³Å¤n¤¸
··°°Á¸¥Ä¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´Äªµ¦³¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¨Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª¹ÉÅo Ânµ¥ª¦·· 
°·¦³ÁºÉ°µÁÈ ¦¦¤µ¦ °SPM) Á®ÈªnµÃ¦¦o µnµÁnµ¸ÉSPM o °Îµ¦³Ân°¦´rSRIPANWA µµ¦Ánµ
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Ä¦´Ê ¸ Ê¤¸ªµ¤ÁÈ ¦¦¤Â¨³¤Á®»¤¨ÁºÉ°µ°¨o °´ªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦´®µÎµÅ¦ °¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 1Â¨³°¥¼nÄ¦¼ Â
°nµÁnµ¸ÉÂ¨³nµÁnµ´Â¦¸É°¨o °´Ã¦¦o µnµÁnµÄµ¦Ánµ¦´ ¡¥r ·¸É°¦´r ¨»¦´ Ê Â¦Â¨³
¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 1 ¸ÉSPM Ánµµ°¦´r SRIPANWA Ä´ »´ °¸´Áº
Ê É°µSPM ÁÈ 
¼oÁnµ®¨´ °¦´¡¥r· ¸É°¦´r¨»¦´Ê Â¦Â¨³¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 1 Â¨³ÁÈ ¼o¦³°µ¦¸É
¤¸¦³µ¦rÂ¨³ªµ¤Á¸É¥ªµÄµ¦¦· ®µ¦Ã¦Â¦¤¤µ¥µªµÂ¨³¥´¤¸¸¤µo µnµÇ¸É¤¸¦³µ¦rÂ¨³¤¸
¦³··£µ¡¡¦o °¤´¤¸
Ê ªµ¤»oÁ¥´¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2ÁÈ °¥nµ¸µ¦Á o µÎµ´µÂn´SPM
Ê
ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 ¹ÁÈ »¦¦¦¤¸ÉÁÈ ÅÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r¸É¸¸É» °°¦´r
SRIPANWA
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2.

ªµ¤¤Á®»¤¨ °µ¦Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r ·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸É¥ªÃ¥

2.1 ª´»¦³r Â¨³ªµ¤ÎµÁÈ Äµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦
ª´ » ¦³r °°¦´ r SRIPANWA º° µ¦¦³¤Á· ¸ÉÅ o  µµ¦Á° µ¥®nª ¥¦´ rÅ º Ê°®¦º ° Ánµ
°´ ®µ¦· ¤ ¦´¡ ¥r ¦´ Ã°¹É °´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Â¨³®¦º ° · ·  µ¦Ánµ °´ ®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Â¨³´ ®µ¨¦³Ã¥r  µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¥µ¦Ä®o ÁnµÂ¨³´µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´µ¦Ä®o Ánµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¨°Îµ µ¦
¦´¦» Á¨¸É¥Â¨¡´µ«´¥£µ¡Â¨³®¦º °Îµ®nµ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥rnµÇ¸É°¦´r SRIPANWA Åo ¨»
®¦º ° ¤¸Å ªo ®¦º ° Îµ Á· µ¦°ºÉ ÄÁ¡ºÉ° ¦³Ã¥r °¦´¡ ¥r · Á¡ºÉ° ¤»n n° Ä®o Á · ¦µ¥Åo Â ¨³¨°ÂÂn °¦´ r
SRIPANWA Â¨³¼oº°®nª¥¦´r
¼o´µ¦°¦´rÅo ¡·µ¦µ¨»Á¡·É¤Á·¤Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É2 Ã¥³¦¦¤µ¦¦· ¬´
°¼o´µ¦°¦´ r Åo ¡·µ¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥ Á¸É¥ª´µ¦Á o µÎµ ¦µ¥µ¦Â¨³¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦´¡¥r·¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É 2 Åo nµµ¦¦ª°o µ®¤µ¥Ä°»µÂ¨³´µnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °¦ª¤´ Êµ¦¦³Á¤·
¤¼¨nµ¦´¡¥r·Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·°·¦³¸ÉÅo ¦´ªµ¤Á®È°µÎµ´µ¨
´ Ê¸ Ê¤¼¨ nµ ¦´¡ ¥r · ¸É ³¨» Á¡·É¤ Á·¤ ¦´ Ê ¸É 2³¤¸¤ ¼¨ nµ Å¤nÁ · 550¨o µ µ¹É Â¤o ª nµ ³¼ ªnµ ¦µµ
¦³Á¤·ÎÉµ» ¸É´ÎµÃ¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·°·¦³Ân³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¼o´µ¦°¦´r ¤¸ªµ¤Á®È
ªnµ¤¼¨nµ¸É³¨»´¨nµªÁÈ ¦µµ¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³µ¤µ¦¥°¤¦´ Åo  ÁºÉ°µ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É
2°¥¼nÄÎµÁ¨Â¨³£µ¡¸É¸ ¦ª¤´ Ê°¥¼nÄÁ n°Á¸É¥ª¸É¤¸«´ ¥£µ¡¤¼¨nµ¦´¡¥r·¤¸ÂªÃo ¤¸É³¤¸¦µµ¼ ¹Ê Â¨³
ÁÈ ¸ÉÄ °´¨»Â¨³¼oÁnµ
2.2

o °¸Â¨³ o °Á¸¥ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r ·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥

2.2.1 o °¸ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r ·
1)

°¦´ r SRIPANWA¤¸··Äµ¦´®µ¨¦³Ã¥r Ä¦´ ¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É2
°¥n µÁÈ¤¸É

µ¦¨» Ä¦´ ¡ ¥r · ¦´ Ê ¸Ê ÁÈ  µ¦¨» ¸É °¦´ r SRIPANWAÁÈ  ¼oº ° ¦¦¤· ·Í Â¨³/®¦º °··
¦°¦°Ä¸É·Â¨³·É¨¼¦o µ¹µ¤µ¦´®µ¨¦³Ã¥rÄ¦´¡¥r·´¨nµªÅo °¥nµÁÈ¤¸É Â¨³¤¼¨nµ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤¥´¤¸Ã°µ¦´´ª¼ ¹ ÊÄ°µÁºÉ°µ°¥¼nÄÎµÁ¨¸É¤¸«´ ¥£µ¡´´
Ê
Ä¦¸ ¸É  °¦´  r SRIPANWAo ° µ¦ µ¥¦´ ¡ ¥r · Á¡ºÉ ° Î µ Î µ Å¦®¦º ° Á¨· °¼oº ° ®nª ¥¦´  r ° µÅo ¦´ 
¨°ÂÁÈ nªnµ¸ÉÁ·µµ¦ µ¥¦´¡¥r· °Á®º°µÁ·´ ¨Åo
2)

¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸«´¥£µ¡Äµ¦Á¦·Á·Ã

Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·Á¡·ÉÁ· Ä®o ¦· µ¦Ä¸ 2560 Â¨³¦· ®µ¦·µ¦Ã¥¨»¤n µ
°·¦³¹É¤¸ªµ¤ÎµµÂ¨³¦³µ¦r Äo µµ¦¦· ®µ¦´µ¦Ã¦Â¦¤®¦¼  ´ª°¥nµÁnÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ
£¼ÁÈÃ¥®¨´µ¸É°¦´rSRIPANWA Á o µ¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2È³Ä®o Ánµ¦´¡¥r· ¸É
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³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ÂnSPM¹ÉÁÈ ¦· ¬´Ä¨»¤n µ°·¦³¹µªnµSPM nµ³Äo ªµ¤ÎµµÂ¨³
¦³µ¦rÁ¡ºÉ°¦· ®µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·Ä®o Á·Ã°¥nµÁ o ¤Â ÈÅo Ä¦³¥³¥µª
3)

¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸£µ¡¸

¦´ ¡ ¥r · ¸É  °¦´  r SRIPANWA ³Á o µ Å¨» Á¡·É ¤ Á· ¤ Ä¦µª¸ Ê ¤¸ £µ¡¸ Â ¨³Ä®¤n Ã¥Á¡·É  Á· 
Ä®o ¦· µ¦Á¤ºÉ°Áº°»¨µ¤¸ 2560 Á¤ºÉ°Á¸¥´°µ¥»µ¤£µ¡µ¦Äo µ useful life) °°µµ¦Ã¦Â¦¤¸É¤¸°µ¥»
¦³¤µ 30 ¸ ¹É ³n¨Ä®o µn Äo nµ¥Äµ¦¦´¦»n°¤Â¤¦´¡¥r· Á®¨nµ¸ Ê¥´°¥¼Än ¦³´ÎÉµ
4)

¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2´Ê °¥¼nÄÎµÁ¨¸É¤¸«´¥£µ¡

Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·´°¥¼
Ê n ·µ¥®µ¥µª¦³¤µ160Á¤¦Ä°ÎµÁ£°³°Îµ®nµ
µ®´ª®·Á¡¸¥15·Ã¨Á¤¦¹É ÁÈ ÎµÁ¨¸ÉÁ¸¥Â¨³µ¤µ¦¤°Á®Èª·ª³Á¨Åo µ»®o °¡´°Á®º°µ
´«¸¥£µ¡¸Éª¥µ¤Â¨o ª¥´°¥¼Än ¨o Â®¨nµ¸É°n Á¸É¥ª´Î
Ê µÁnªÎ Êµªµµµªµª»µÃ¦· ¸¡µ¦r 
³°Îµ²¨²ÎµÄ®o µ¤µ¦¹¼´n°Á¸É¥ªÄ®o ¤µÄo ¦· µ¦Åo n¨Ä®o ¤¼¨nµ¦´¡¥r·¤¸ÂªÃo ¤¼ ¹ ÊÂ¨³ÁÈ ¸É
Ä °´¨»Â¨³¼oÁnµ
5)

µ¦¨» Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê¸É 2Å¤n ¤¸¨¦³n °¼oº°®n ª¥Á·¤Â¨³¦µµ
®n ª¥¦´r

µ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2³Äo Â®¨nÁ·»µÁ·¼oµµ´µ¦Á·Ã¥Å¤n¤¸
µ¦°°Â¨³Á° µ¥®nª¥¦´rÁ¡·É¤Á·¤´´¹
Ê Å¤n¤¸¨¦³n°¼oº°®nª¥Á·¤ °°¦´r SRIPANWA
´Á¦º
Ê É °··°°Á¸¥Äµ¦¦³»¤¼oº°®nª¥ Control Dilution Â¨³¨¦³µ¦µµ °®nª¥¦´r Price
Dilution ´¸
Ê Ê¼oº°®nª¥¦´r°µÅo ¦´¦³Ã¥r°ÂÁ¡·É¤ ¹ Êµµ¦¨»Ä¦´Ê ¸ Ê°¸o ª¥
2.2.2 o °o °¥ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r ·
1)

°´¦µn ª®¸Ê · n °·¦´¡¥r ¦ª¤¼ ¹ Ê

µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦°¦´ r ³Îµµ¦¼o¥º¤Á· µµ´µ¦Á· Îµª550¨o µµÁ¡ºÉ°¨»Ä
·¦´¡¥rÁ¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2n¨Ä®o °´ ¦µnª®¸ Ê·n°·¦´¡¥r¦ª¤Á¡·É¤ ¹ Ê°¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ¦o °¥¨³1182ÁÈ 
¦o °¥¨³23 °o µ°·µ¤¼¨nµµ¤´¸Ä µ¦Á·´°µª´¸É 30´¥µ¥2561 n¨Ä®o ¤¸ªµ¤
Á¸¥É µµ¦¼o¥º¤Á·Á¡·É¤ ¹ Ê
®µ¡·µ¦µµ¤Ã¥µ¥µ¦¼o¥º¤Á· °°¦´r SRIPANWA Â¨³ o °Îµ®Á¦ºÉ °°´¦µnªÄµ¦
¼o¥º¤Á· °°¦´r°¦´r SRIPANWA µ¤µ¦¼o¥º¤Á·Åo Å¤nÁ·°´¦µ¦o °¥¨³35 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r¦ª¤
°°¦´r SRIPANWA
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2)

£µ¦³°Á¸¥Ê ¸ÉÁ¡·É¤ ¹ Ê µµ¦¼o¥¤º µµ´µ¦Á·

µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦°¦´r³Îµµ¦¼o¥º¤Á·µµ´µ¦Á·Îµª550¨o µµ¹É³n¨Ä®o
°¦´r¤¸°Á¸ Ê¥nµ¥Á¡·É¤ ¹ Ê¦³¤µ2459 ¨o µµn°¸ ¹ÉnµÁnµ¸É°¦´rSRIPANWA ³Åo ¦´µ
µ¦Ä®o Ánµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2³Á¡¸¥¡°n°µ¦Îµ¦³°Á¸ Ê¥
2.2.3 o °¸ °µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥
1)

¼oÁn µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸¦³µ¦r Äo µµ¦¦·®µ¦´µ¦Ã¦Â¦¤

´ »´ SPM ÁÈ ¼oÁnµÂ¨³¦· ®µ¦Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ£¼ÁÈ ¹ÉÁÈ Ã¦Â¦¤¦³´®¦¼ ®¦µ¹nµ³Äo ªµ¤
ÎµµÂ¨³¦³µ¦rÄo µµ¦¦· ®µ¦Ã¦Â¦¤Á¡ºÉ°¦o µ¦µ¥Åo Ä®o ÂnÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª
®·Â¨³Îµ¦³nµÁnµÄ®o Ân°¦´rSRIPANWA Åo °µ¸ ÊSPM ¥´¤¸¸¤µ¸ÉÁ¸É¥ªµo µµ¦ µ¥Â¨³
µ¦¨µ¦³Îµ°¥¼n¸É¦³Á«°´§¬®¦´°Á¤¦· µÂ¨³¦´Á¸¥¹¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo ¸É Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤³Åo ¦´
ªµ¤Äµ´n°Á¸É¥ªnµµ·¤µ ¹ Ê
2)

¼o µ¥¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ÁÈ ¼o¦´·°n µÄo nµ¥Äµ¦Åo ¤µ¹É¦´¡¥r ·

IUD ¹ÉÁÈ ¼o µ¥¦´¡¥r ·Ä®o °¦´r SRIPANWA ÁÈ ¼o¦´·°nµ £µ¬¸ °µ¦nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³
nµÄo nµ¥°ºÉÄ°´Á¸É¥ªÁºÉ°´µ¦³Á¸¥Ã°¦¦¤··ÍÂ¨³®¦º °··¦°¦°Ä¦´¡¥r·¸É³º Ê°Â¨³
nµÄo nµ¥°ºÉÄ°´Á¸É¥ªÁºÉ°´µ¦º Ê° µ¥¦´¡¥r· ¸É³º Ê°´®¤
Ê
3)

µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥n ª¥Ä®o µ¦Á¦µÁÈ ÅÃ¥n µ¥

µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´IUD Ä¦´Ê ¸ Êº°ÁÈ µ¦º Ê°¦´¡¥r· µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´´µ¦¦³µµ
Ê
Äo µnµÇ³ÁÈ Å°¥nµn°ÁºÉ°n¨Ä®o µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´Ä¦´Ê ¸ Ê³Äo Áª¨µÂ¨³
¦´ ¡¥µ¦Äµ¦Îµµ¦°µÅo °¥nµ¤¸¦³·· £µ¡®µ°¦´r SRIPANWAÁ¨º°¸É³Îµ¦µ¥µ¦´
»¨£µ¥°°µn¨Ä®o µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦Ä¦´Ê ¸ Êo °¨nµo µ°°Åµµ¦Á¦µ´»¨°ºÉ°¸´°µ³
Ê
o °Á¸¥nµÄo nµ¥Â¨³¦´¡¥µ¦¤µ ¹ Ê

43

¦µ¥µªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

2.2.4 o °o °¥ °µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥
1)

°µÁ·ªµ¤ ´ Â¥o µ¨¦³Ã¥r (Conflict of Interest)

µ¦º Ê°¦´¡¥r·µIUD ¹ÉÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¼o´ µ¦°¦´r°µÎµÄ®o Á· o °´¥Á¦ºÉ ° °
¦µµº Ê° µ¥ o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å nµÇÄµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦®¦º °ÎµÄ®o Å¤nµ¤µ¦Á¦µn°¦°®¦º °Îµ®
ÁºÉ °Å nµÇÅo °¥nµÁÈ¤¸ÉÁ®¤º°´ µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨£µ¥°¹É³n¨¦³n°¨¦³Ã¥r¸É
°¦´rSRIPANWA ª¦³Åo ¦´
°¥nµÅ¦Èµ¤µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2³o °nµµ¦«¹¬µ o °¤¼¨
Â¨³¦ª°Ã¥³¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³³¦¦¤µ¦ °¼o´ µ¦°¦´rÁÈ °¥nµ¸Â¨o ªn°¸É³¤¸¤·Ä®o
Á o µÎµ¦µ¥µ¦
2.3

ªµ¤Á¸É¥ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦Åo ¤µ¹É¦´ ¡¥r · µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥
1)

µÁ o µ°° °Ã¦Â¦¤ÁÈ ¸É··£µ¦³Îµ¥°¤

ÁºÉ°µ¦´¡¥r·Änª¸ÉÁ¸É¥ª o °´Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤¸É°¦´rSRIPANWA ³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
³Å¤n¦ª¤¸É·¸ÉÄo ÁÈ µÁ o µ°°Â¨³Á o µ¼Ãn ¦µ¦Ã¥¦· ¬´¦n ª¤¦³Ã¥rÎµ´ v¦n ª¤¦³Ã¥rw ¹É
ÁÈ  Áo µ °¸É ·  ¸É ¤¸  ¦¦¤·  ·Í  µÁ o µ °°Â¨³Åo ¤¸  µ¦Î µ ´ ¹  o ° ¨Á¦ºÉ ° £µ¦³Î µ ¥°¤ Å¤n¤¸
nµ°Â Ä®o ÂnIUD ¨ª´¸É30¤·» µ¥2558Á¤ºÉ°°¦´rSRIPANWAÁ o µ¨»Ã¥µ¦¦´Ã°¦¦¤··Í
Ä¸É·µIUD £µ¦³Îµ¥°¤¸É¤¸°¥¼nÁ·¤³¥´¤¸°¥¼nÎµ®¦´°¦´r SRIPANWAÃ¥Å¤no°ÎµÁ·µ¦
³Á¸¥£µ¦³Îµ¥°¤¸É·´¨nµªÎµ´µ¸É·¸ÉÁ¸É¥ª o °°¸ ¹É°¦´ rSRIPANWA µ¤µ¦Äo
µÁ o µ°°Â¨³Á o µ¼Ãn ¦µ¦Ã¦Â¦¤Åo ÎµÄ®o °¦´rSRIPANWA Â¨³¼oÁnµo °Äo µÁ o µ°°Â¨³
´¨nµª¦nª¤´»¨°ºÉ¸É ¦nª¤¦³Ã¥rÅo ³Á¸¥£µ¦³Îµ¥°¤Ä®o °¥¼n n°Â¨o ª´´°¦´
Ê
r SRIPANWA
°µ¦³ªµ¤¥»n ¥µÄµ¦Äo µÁ o µ°°Â¨³Åo  Â¨³¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo ªµn »¨°ºÉ´Äo
Ê µÁ o µ°°Â¨³
Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥´¸
Ê Êµ¦n µ´µ³º Ê°³ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¥´¤·Åo ¤¸µ¦¦³» o °¨´IUD
Â¨³¦n ª¤¦³Ã¥r ÄÁ¦ºÉ °£µ¦³®o µ¸ÉÄµ¦n°¤Â¤¼Â¨³®¦º °Îµ ¦» ¦´ ¬µÂ¨³nµÄo nµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¦
´¨nµª
°¥nµÅ¦Èµ¤ IUD Â¨³¦n ª¤¦³Ã¥r¥´¤¸Ã¦µ¦°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸É°¥¼¦n ³®ªnµµ¦¡´µÂ¨³³¡´µ
Ä°µ¹¤¸ªµ¤ÎµÁÈ ¸Éo°¼Â¨¦´¬µµÁ o µ°°´¨nµªÄ®o ¤¸£µ¡¸Â¨³¡¦o °¤Äo µ°¥¼Án ¤°
2)

ªµ¤Á¸É¥¸É¦³ÂÁ·µµ¦ÎµÁ··µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤³Å¤n Á¡¸¥¡°´n µÁn µ¸ÉSPM
o °Îµ¦³Ä®o Ân °¦´r SRIPANWA

µ¦³¤µµ¦µµ¦Á·¦¸µ(¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤Á°µ¦Â5: ¦³¤µµ¦µµ¦Á· °
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤) ¦³ÂÁ· °·¦³ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Å¤nÁ¡¸¥¡°n°µ¦Î µ¦³nµÁnµ¸ÉÄ®o Ân°¦´r 
SRIPANWA ¹¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo ¸ÉSPM ³o °Îµ¦³ÂÁ·µµ¦¦· ®µ¦Ã¦µ¦µµ¸ª·¨¨nµ®´ª®·¤µ
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Îµ¦³nµÁnµnª¸É µÄ®o Ân°¦´r SRIPANWA´¸
Ê Ê®µ¨µ¦ÎµÁ·µ °Ã¦µ¦µµ¸ª·¨¨nµ®´ª®·
Å¤nÁÈ Åµ¤¸ÉSPM µµ¦rÅªo °µn¨Ä®o SPM Å¤nµ¤µ¦Îµ¦³nµÁnµÅo
°¥nµÅ¦Èµ¤¼o´µ¦°¦´r SRIPANWA ¤¸µ¦¦³»¤¦n ª¤´SPM Äµ¦ªµÂ¦³¤µÄ
µ¦¦· ®µ¦Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ°¥nµn°ÁºÉ°¦ª¤¹µ¦n°Á¸É¥ªÄ°ÎµÁ£°³°ÎµÂ¨³
®´ª®·¤¸ÂªÃo ¤¼ ¹ Ê»¸  ¹µµ¦r Åo ªnµÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ-®´ª®·³µ¤µ¦¹¼
´n°Á¸É¥ªÄ®o ¤µÄo ¦· µ¦Á¡·É¤¤µ ¹ ÊÄ°µ n¨Ä®o ¤¸¦µ¥Åo Á¡¸¥¡°¸É³ÎµÅÎµ¦³nµÁnµÄ®o °¦´r
SRIPANWA
3)

ªµ¤Á¸É¥µªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³n µÁn µ °¼oÁn µ

¦µ¥Åo ®¨´¸É°¦´ r SRIPANWA³Åo ¦´¤¸Á¡¸¥nµÁnµ¸Éo ¼Ánµnµ¥Ä®o µ¤´µÁnµ´Ê ¹É¨µ¦
ÎµÁ·µ¸Éµn ¤µ °¼oÁnµ SPM) ¤¸¨ µ»Â¨³¤¸ªn  °¼oº°®»o·¨¹É ®µ¼oÁnµ¤¸¨ µ»Ä°µ
°¥nµn°ÁºÉ°®¦º °¤¸´®µµµ¦Á·È³n¨¦³n°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³nµÁnµ Åo
°¥nµÅ¦Èµ¤¦´¡¥r· ¸ÉSPM ÁnµÂ¨³¦· ®µ¦°¥¼n Åo ÂnÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµnª¸É1Â¨³Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµnª
¸É2ÁÈ Á¡¸¥Ã¦µ¦Á¸¥ª¸É°¥¼
´ Ê n®µnª´ª °Áµ³£¼ÁÈ ¨µ¥» °Â®¨¤¡´ªµ¹µ¤µ¦¤°Á®È
´«¸¥£µ¡ °Áµ³Â¨³³Á¨°´µ¤´ÄÂ360°«µÎµÄ®o ¹¼´n°Á¸É¥ª¸É¤¸¦µ¥Åo ¦³´¨µ¹¼¤µ
Äo ¦· µ¦Â¨³n¨Ä®o «´ ¥£µ¡Äµ¦¦o µ¦µ¥Åo °Ã¦Â¦¤Á¡·É¤¤µ ¹Ê Ä°µ
4)

ªµ¤Á¸É¥µµ¦Äo É ·°Îµª¥ªµ¤³ªn µÇ¦n ª¤´¦³®ªn µÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´
³°Îµ®´ª®·´Ã¦µ¦o µ¡´µ°µµ«Â¨³Ã¦µ¦Ä°µ

ÁºÉ°µ¤¸ o °´µ¸ÉÄ®o ·· Áo µ °ª·¨¨nµÂ¨³Â ¼oÁ o µ¡´ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³o µ¡´µ°µµ«
¦· Áª o µÁ¸¥¸É·¸É³º Ê°¸É°¥¼n¦³®ªnµµ¦¡´µ vÃ¦µ¦ o µÁ¸¥w ¤¸··Á o µÄo ¦´¡¥r·¸É³º Ê°Änª¸É
ÁÈ ·É °Îµª¥ªµ¤³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤Án¦³ªnµ ¥Î Êµ v·É °Îµª¥ªµ¤
³ªw ¹¤¸ªµ¤Á¸É¥ªnµÃ¦µ¦ o µÁ¸¥°µ³Äo ·É°Îµª¥ªµ¤³ª¤µÁ·Ån¨¦³n°
»¦¸ ¥£µ¡Â¨³°µn¨¦³n°°´¦µµ¦Á o µ¡´ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ä°µÅo 
°¥nµÅ¦Èµ¤Ä´µ¦· ®µ¦´µ¦¦´¡¥r·Ã¦µ¦ª·¨¨nµ´µµ¦ÁÈ ¤µ·Ã¦Â¦¤Ã¦µ¦ª·¨
¨nµµ¤µ¦Äo ¦· µ¦·É°Îµª¥ªµ¤³ª °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Åo µ¤·· Ánµ¸É³Å¤nn°Ä®o Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥
ÄÇÂn°¦´rÂ¨³¦´¡¥r·¸É³º Ê°°µ¸ ÊÃ¦µ¦ o µÁ¸¥¤¸·É°Îµª¥ªµ¤³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦
nª¨µ¸É¤¸ µÄ®nªnµÂ¨³Â¥nµ®µµÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤¹¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo n° o µo °¥¸ÉÃ¦µ¦
o µÁ¸¥³¤µÄo ·É°Îµª¥ªµ¤³°ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nµÇ °Ã¦Â¦¤Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥ Â¨³Äµ
¨´´Ã¦µ¦ o µÁ¸¥Åo ¥·¥°¤Â¨³¨¸É³ÎµÁ·µ¦Ä®o °¦´r¼oÁnµ¤¸·· Á o µÄo ·É°Îµª¥ªµ¤
³ªÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦nª¨µnµÇÄÃ¦µ¦ o µÁ¸¥Åo ÁnÁ¸¥ª´
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5)

ªµ¤Á¸É¥Á¸É¥ª´Ä°»µµ¦¦³°·µ¦

Äµ¦¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤¼oÁnµ³o °¤¸Ä¦´°»µ¦³°»¦·Ã¦Â¦¤µ¦³¦ª¤®µÅ¥¹É
o °n°°µ¥»» Ç5¸ ¹¤¸ªµ¤Á¸É¥¸Éo Á¼ nµ°µÅ¤nÅo ¦´µ¦n°°µ¥»Ä°»µ®µ¼oÁnµÅ¤nµ¤µ¦Îµ¦¦´¬µ
»¤´·Ä®o ¦o ªµ¤®¨´ÁrÄµ¦¥ºÉÎµ °Â¨³®µ¼oÁnµÅ¤nÅo ¦´µ¦n°°µ¥»Ä°»µ³¤¸¨¦³
Äµ¨´°¦´r SRIPANWAÅo 
°¥nµÅ¦Èµ¤µ¤´µ¨¦³Îµµ¦IUD¨³ÎµÁ·µ¦Ä®o ªµ¤nª¥Á®¨º°Â¨³ÎµÁ·µ¦ÄÇ
Á¡ºÉ°Ä®o SPM Åo ¦´Ä°»µnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o °Äµ¦¦³°·µ¦nµÇÄ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
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3.

ªµ¤Á®¤µ³¤ °¦µµÂ¨³ÁºÉ°Å °¦µ¥µ¦

3.1 ªµ¤Á®¤µ³¤ °¦µµ
¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Åo ¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤ °¦µµÄµ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
µ o °¤¼¨¸ÉÅo ¦´µ°¦´rSRIPANWAµ¦´¤£µ¬ro ¼ ¦· ®µ¦µ¦Á·¸É¦ª°Â¨³°µÃ¥¼o°´¸
¸ÉÅo ¦´ªµ¤Á®È°µÎµ´µ¨Â¨³ o °¤¼¨µº°É µµ¦³´ªÉ ÅÃ¥ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´ °¸É¦¹¬µµµ¦
Á·°·¦³´°¥¼
Ê n¤¤·µ¸Éªnµ o °¤¼¨nµÇ¸ÉÅo ¦´ ÁÈ  o °¤¼¨¸É¼ o °¤¼¦r¦o ªÂ¨³ÁÈ Åµ¤µµ¦r
µÁ«¦¬·¸ÉÁ· ¹ Ê ³¸É´ Îµ¦µ¥µ´¸ ÁÊ nµ´®µ´
Ê
´¥´¨nµª¤¸ µ¦Á¨¸É¥Â¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´°µ
n¨¦³n°ªµ¤Á®È °¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo
¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo Îµµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ´®¤3ª·
Ê
¸Åo Ân
1) ª·¸¤¨¼ nµµ¤´¸(Book Value Approach)
2) ª·¸·¨¦³ÂÁ·(·µ¦µ¥Åo )Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· °·¦³
3) ª·¸·¨¦³ÂÁ·Ã¥¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ÄÂn¨³ª·¸ÁÈ ´¸ Ê
3.1.1 ª·¸¤¼¨n µµ¤´¸ (Book Value Approach)
Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 o ª¥ª·¸¤¨¼ nµµ¤´¸¸
´ Ê É¦¹¬µµµ¦
Á·°·¦³°o µ°·¤¼¨nµµ¤´¸ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 µ¤Á°µ¦¦» ¦µ¥µ¦¦´¡¥r·Baba Beach
Club Hotel y Beach Front ª´¸É30 ´¥µ¥2561 ¸ÉÅo ¦´µCIRM Ã¥¦»µ¤µ¦µo µ¨nµ
ºÉ°¦´¡¥r
¸É·
°µµ¦
°ºÉÇ
¦ª¤¤¼¨n µµ¤´¸
¸É¤µ: CIRM

¤¼¨n µµ¤´¸
ª´¸É30´¥µ¥2561(µ)
68,333,715
257,491,014
34,736,822
360,561,551

¤¼¨nµµ¤´¸ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ª´¸É30´¥µ¥2561Ánµ´360.56¨o µµ
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3.1.2 ª·¸·¨¦³ÂÁ· ·µ¦µ¥Åo Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´ ¡¥r ·°·¦³
Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµÃ¥ª·¸¸ Ê¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo ¡·µ¦µµ®¤µ¥¦»¦µµ¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· 
Â¨³Á°µ¦¦» ¤¤·µµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´ ¡¥r·  °¼o¦³Á¤·¦µµ¦´ ¡¥r· °·¦³¸ÉÅo ¦´ªµ¤Á®È°µ
Îµ´µ¨2 ¦· ¬´Åo Ân¦· ¬´¥¼ÁÂª¨¼Á°´É Â°rÁ°Á¸ÉÎµ´Â¨³¦· ¬´ÁÈ´¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨Âr
Îµ´
¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·°·¦³´Ê 2¦µ¥Á¨º°Äo ¦µµ¦³Á¤·µ¤ª·¸·µ¦µ¥Åo ÁÈ ª·¸µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¸É
Á®¤µ³¤Äµ¦Äo Á¦¸ ¥Á¸¥´¦µµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ÁºÉ°µ¦´¡¥r·¸É¦³Á¤·ÁÈ ¸É·¡¦o °¤
°µµ¦Ã¦Â¦¤¸Éµ¤µ¦n°Ä®o Á·¦µ¥Åo ¹É Ân°°ÁÈ 2 ª·¸¥°n ¥´¸ Ê
1.

µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2(Asset Level)

¼o ¦³Á¤·  ¦µµ¦´ ¡ ¥r ·°·  ¦³´Ê 2¦µ¥¦³Á¤·  ¤¼¨ nµ ¦´ ¡ ¥r ·Ã¥¡·  µ¦µ¦³ÂÁ·  °· ¦³¸É
Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®·µ¤µ¦¦o µÅo Ã¥¤¸¤¤·µ´¸ Ê
¦³Á£¦´¡¥r ·

¦· ¬´¥¼Á Âª¨¼Á°´ÉÂ°r Á°Á¸ÉÎµ´

¦³¥³Áª¨µ¦³¤µ
µ¦

5 ¸ Ã¥¦ª¤¦³ÂÁ·®¨´nª¦³¥³Áª¨µ¦³¤µ
µ¦

10 ¸ Ã¥¦ª¤¦³ÂÁ·®¨´nª¦³¥³Áª¨µ
¦³¤µµ¦

ª´¸É¦³Á¤·

28 ´¥µ¥ 2561

8 »¨µ¤ 2561

10,440 µ®o °º

11,400 µ®o °º

µ¦¦´nµ®o °¡´

10% Ä¸ ¸É2 Â¨³¦´Á¡·É¤4% Ä¸ ¸É3 - 6

¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¸ ¨³ 3%

°´¦µµ¦Á o µ¡´
Á¨¸É¥ Occupancy
Rate)

¸ ¸É1:65%
¸ ¸É2: 70%
¸ ¸É3 - 6: 80%

¸ ¸É1:65%
¸ ¸É2: 70%
¸ ¸É3: 75%
´ ÊÂn¸¸É4 ÁÈ o Å80%

¦µ¥Åo µnµ°µ®µ¦
Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤

43% °¦µ¥Åo µ®o °¡´

¸ ¸É1: ¦³¤µ43% °¦µ¥Åo ´ Ê®¤
¸ ¸É2: ¦³¤µ44% °¦µ¥Åo ´ Ê®¤
´ ÊÂn¸¸É3: ¦³¤µ45% °¦µ¥Åo ´ Ê®¤

¦µ¥Åo °ºÉ

30% °¦µ¥Åo µ®o °¡´

2% °¦µ¥Åo ´ Ê®¤

24% °¦µ¥Åo ®o°

-

33% °¦µ¥Åo µn °µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤

31% °¦µ¥Åo µn °µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤

¦µ¥Åo
°´¦µnµ®o °Á¨¸É¥
Average daily
rates) ¸ 2562

¦µ¥n µ¥
o »®o ° o »
´Â¦
o »nµ°µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ°ºÉ¤ o »´
Â¦
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¦³Á£¦´¡¥r ·
o »¦µ¥Åo °ºÉÇ
o »´Â¦
nµÄo µn ¥Ä
Á·Áº°¡´µ
Â¨³ª´»· ÊÁ¨º°
Îµ´µ (o »
´Â¦

¦· ¬´¥¼Á Âª¨¼Á°´ÉÂ°r Á°Á¸ÉÎµ´

¦·¬´ÁÈ´ ¡¦°¡Á¡°¸Ê °´¨Âr Îµ´

35% °¦µ¥Åo °ºÉÇ

10% °¦µ¥Åo °ºÉÇ

24.5% °¦µ¥Åo » ·¦ª¤Ä¸ Â¦Â¨³¸ °n Å¦´
Á¡·É¤ ¹ Ê5% »Ç¸

xÂ®o °¡´6.5% °¦µ¥Åo µn ®o °¡´ Â¨³
®¨´µ´ Ê¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¸ ¨³3%
xÂ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤16% °¦µ¥Åo
nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤ Â¨³®¨´µ´¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¸
¨³3%

-

xÂ®o °¡´20% °¦µ¥Åo µn ®o °¡´
xÂ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤22% °¦µ¥Åo
nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
xÂ°ºÉÇ1% °¦µ¥Åo °ºÉÇ

nµÄo µn ¥Äµ¦
¦·®µ¦ÄÁ·Áº°
Â¨³ª´·µ¦

nµÄo µn ¥µµ¦¨µ4.5% °¦µ¥Åo » ·

x n µ¥¦·®µ¦µ´ªÉ Å: 3% °¦µ¥Åo ´ Ê®¤ Â¨³
®¨´µ´ Ê¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¸ ¨³3%
x n µ¥µ¦¨µ2.5% °¥°¦µ¥Åo ´ Ê®¤Â¨³
®¨´µ´ Ê¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¸ ¨³ 3%
x n µ¥n°¤Îµ¦»1% °¥°¦µ¥Åo ´ Ê®¤Â¨³
®¨´µ´ Ê¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¸ ¨³3%

nµÄo µn ¥Äµ¦
ÎµÁ·µ

xnµÄo µn ¥n°¤Â¤°µµ¦1% °¦µ¥Åo » ·
xnµµµ¦¼Ã£nª¨µ1% °¦µ¥Åo » ·

x n µ¥¦·®µ¦µ´ªÉ Å: 6% °¦µ¥Åo ´ Ê®¤
x n µ¥µ¦¨µ5% °¥°¦µ¥Åo ´ Ê®¤
x n µ¥n°¤Îµ¦»4% °¥°¦µ¥Åo ´ Ê®¤

nµÄo µn ¥¸É

xnµ¦³´£´¥0.02% °¤¼¨nµÂÄ®¤n °
°µµ¦Â¨³·É¨¼¦o µ°ºÉÇ
xnµ£µ¬¸Ã¦Á¦º°Â¨³¸É ·0.4% ¦µ¥Åo ®o°¡´
xÁ·Îµ¦°Á¡ºÉ°µ¦¦´¦»°µµ¦ reserve for
replacement): 3.00% °¦µ¥Åo » ·

xnµ¦³´£´¥31,000 µ¸ Â¨³®¨´µ´ Ê¦´
Á¡·É¤ ¹ Ê 1.5%
xnµ£µ¬¸Ã¦Á¦º°12.5% °¦µ¥Åo ®o°¡´Ã¥·
°´¦µnµ®o °¡´¸É2,000 µ Â¨³·£µ¬¸¸É8%
xnµÄo µn ¥´ ÊÎµ¦°Äµ¦n°¤Îµ¦»4% °¦µ¥Åo
´ Ê®¤
xnµÄo µn ¥Äµ¦ µ¥1.5%

nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦
¦·®µ¦

¸ ¸É1 - 2: 3%
¸ ¸É3 ÁÈ o Å3.5%

nµÄo µn ¥°ºÉÇ

¨°Â 
¦¸1 : GOP/TGR < 20%: 5%
¦¸2 : 20% <= GOP/TGR < 30%: 6%
¦¸3 : 30% <= GOP/TGR < 40%: 7%
¦¸4 : 40% <= GOP/TGR: 8%
°´¦µ·¨ °´¦µ¨°Â
°´¦µ¨°Â
7%
Capitalization)
nµ°Âµ¦
¦·®µ¦µ¤´µ
¦·®µ¦ª´¸É22
´¥µ¥2559
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¼o¦³Á¤·Åo ¦´Âo µIUD ªnµÁ¤ºÉ°¦´rÁ o µ¨»
SPM ³ÁÈ ¼oÁnµ®¨´³Å¤n¤¸µ¦o µHotel Chain
¹Å¤n¤¸µn Management fee Â¨³Incentive fee

7%
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¦³Á£¦´¡¥r ·
°´¦µ·¨
Discount Rate)

¦· ¬´¥¼Á Âª¨¼Á°´ÉÂ°r Á°Á¸ÉÎµ´

¦·¬´ÁÈ´ ¡¦°¡Á¡°¸Ê °´¨Âr Îµ´

10%

10%

¦µµ¦³Á¤· °¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· °·¦³´2
Ê ¦µ¥µ¤µ¦¦»Åo ´ µ¦µn°Å¸ Ê
¦µµ¦³Á¤· °¦´¡¥r ·
(¨o µµ)

¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r ·°·¦³

517.04
51300

¦·¬´¥¼ÁÂª¨¼Á°´É Â°rÁ°Á¸É Îµ´
¦·¬´ÁÈ´ ¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨ÂrÎµ´

¤¼¨ nµ ¥»·¦¦¤ °¦´ ¡ ¥r · ¸É³¨» Á¡·É ¤Á·¤¦´ Ê ¸É  2 ¸É  ¦³Á¤·  µ¤µ¦Îµ Á·  µ °
¦´¡¥r · (Asset Level) °¥¼nÄn ª51300 y 51704 ¨o µµ
2.

µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ¦´¡¥r ·µ¤¦³ÂÁ·»·É ¸ °¦´r SRIPANWA Åo ¦´µµ¦Îµ
´µÁn µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 REIT Level)

¼o ¦³Á¤·  ¦µµ¦´ ¡ ¥r ·  °·  ¦³´Ê 2¦µ¥¦³Á¤·  ¤¼¨ n µ ¦´ ¡ ¥r ·  Ã¥¡·  µ¦µn µ Án µ ¸É  °¦´  r 
SRIPANWA ³Åo ¦´µ¤´µÁnµ¦´ ¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É 2 ¦³®ªnµ°¦´ rSRIPANWA Â¨³
SPMÃ¥¤¸¤¤·µ´¸ Ê
¤¤·µ

¦· ¬´¥¼Á Âª¨¼Á°´ÉÂ°r Á°Á¸ÉÎµ´

ª·¸µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ

¦·¬´ÁÈ´ ¡¦°¡Á¡°¸Ê °´¨Âr Îµ´

ª·¸·¨¦³ÂÁ· °¦µ¥Åo °¦´r SRIPANWA
14 ¸ 7 Áº°11 ª´

¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦

20 ´ªµ¤2561 - 31 ¦µ¤2576

¦ª¤nµÁnµ¸É¸É°¦´r
SRIPANWA ³Åo ¦´ (¨o µµ

536.97

536.97

¦ª¤nµÁnµÂ¦´¸É°¦´r
SRIPANWA ³Åo ¦´ (¨o µµ

19.18

13.99

nµÄo µn ¥Äµ¦ µ¥ ¨o µµ

-

12.08

°´¦µ¨°Â
Capitalization)

7.33%

7%

°´¦µ·¨ Discount Rate)

10%

9%
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¦µ¥µªµ¤Á®È
¦µ¥µªµ¤Á®È °¸
°¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

¦µµ¦³Á¤·
¦µµ¦³Á¤· °¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· · °·°·¦³´
¦³´2
Ê 2
Ê ¦µ¥µ¤µ¦¦»
¦µ¥µ¤µ¦¦»ÅoÅo´ µ¦µn
´ µ¦µn°°Å¸
Å¸Ê Ê
¦µµ¦³Á¤·
¦µµ¦³Á¤· °¦´
°¦´¡¡¥r¥r·· 
(¨o(¨oµµµ)
µ)
49629
49629
50900
50900

¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r ·°·¦³
¦³
¦·
¦·¬´¥¼ÁÂª¨¼Á°´É Â°rÁ°Á¸ÉÎµµ´´
¦·
¦·¬´ÁÈ´ ¡¦°¡Á¡°¸ Ê°´¨Âr
ÂrÎÎµµ´´

¤¼¤¼¨¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·
Á¡·É¤É¤Á·
Á·¤¤¦´
¦´Ê Ê ¸¸ÉÉ22¸¸ÉÉ¦³Á¤·
¦³Á¤·µ¤n
µ¤nµµÁnÁnµµ¸¸É É °¦´
°¦´rr SRIPANWA
 SRIPANWA

Åo
Åo¦¦´´(REIT
(REIT Level) °¥¼nÄn ª496.29 y 50900
50900 ¨o¨oµµµ
µ
¬µµµ¦Á·°·°·¦³
¦³
3.1.3
3.1.3 ª·ª·¸¸··¨¦³ÂÁ·
¨¦³ÂÁ· Ã¥¸É ¦¹ ¬µµµ¦Á·
¸¸É É ¦¹¦¹¬µµµ¦Á·
¬µµµ¦Á·°·¦³¦³Á¤·¦µµo ª¥ª·¸··¨¦³ÂÁ·
¨¦³ÂÁ·°·
°·¦³Ã¥Ân
¦³Ã¥Ân°°ÁÈ
°°ÁÈ22ª·ª·¸¥¸¥°n °n¥´
¥´¸¸Ê Ê
1.1.

µ¦¦³Á¤·
µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µµ¤µ¦ÎµÁ·µ
µ °¦´
°¦´¡¡¥r¥r· · ¸¸É É ³¨»
³¨»Á¡·
Á¡·É ¤É ¤Á·Á·¤¤¦´¦´Ê ¸Ê ¸É 2(Asset
É 2(AssetLevel)
Level)

¸¸ÉÉ¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Åo ¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·
¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·°·
°·¦³¸
¦³¸ÉÃÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸
¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´¨´³°Î
³°Îµ®´
µ®´ª ª
®·®·µ¤µ¦¦o
µ¤µ¦¦oµÅo ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 15 ¸ ´Ân
Ê ¸ ¸ 2562
2562 ¹¹¸¸2576µ¤°µ¥»
2576µ¤°µ¥»
´
´ µÁn
µÁnµµ¦´¦´¡¡¥r¥r· · ¸¸ÉÉ³¨»
³¨»Á¡·Á¡·É¤Á·
É¤Á·¤¤
¦´
¦´Ê Ê ¸¸ÉÉ2Â¨³¤¼
2Â¨³¤¼¨nµ¦³ÂÁ·®¨´¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦Â¨o
¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦Â¨oªª··¨o
¨oªª¥o
¥o»»µµ¦Á·
µµ¦Á·Á¨¸
Á¨¸É¥É¥nnªÎ
ªÎÊµ®´
Êµ®´
Weighted
Weighted Average Cost of Capital: WACC)
WACC) Á¡º
Á¡ºÉ°É°ÎÎµµª¤¼
ª¤¼¨¨nnµµ¥»¥»··¦¦¤
¦¦¤ °¦´
°¦´¡¡¥r¥r··¸¸ÉÉ³¨»
³¨»Á¡·Á¡·É¤É¤Á·Á·¤¤¦´¦´Ê ¸Ê É¸É
2Ã¥¤¸
2Ã¥¤¸¤¤·
¤¤·µ´¸ Ê
¦µ¥Åo
¦µ¥Åo
¦µ¥Åo
¦µ¥Åo®¨´ °Ã¦Â¦¤¦³°oª¥¦µ¥Åo
¥¦µ¥Åonµnµ®o®o°°¡´
¡´¦µ¥Åo
¦µ¥Åonµnµ°µ®µ¦Â¨³Á¦º
°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °É °ººÉ¤É¤Â¨³¦µ¥Åo
Â¨³¦µ¥Åonµ¦·
nµ¦·µ¦
µ¦
°º°ºÉÉÇ¤¤·
Ç¤¤·µnµÇÁÈ ´n°Å¸ Ê
2562
2562
°´°´¦µµ¦Á
¦µµ¦Á o µo µ¡´¡´
¦o ¦o°°¥¨³
¥¨³
¦µµ®o
¦µµ®o°°¡´
¡´Á¨¸
Á¨¸É ¥É ¥
µn
µn°°ºº

2563
2563

2564

2565

2566

2567
2567

2568
2568

65%
65%

70%
70%

72%

72%

72%
72%

72%
72%

10,086
10,086

10,590
10,590

11,014

11,454

11,913
11,913

12,389
12,389

1)1)

72%
72%

2569
2569
72%
72%

12,885
12,885 13,400
13,400

2570
2570
72%
72%

2571
2571 2572
2572 2573
2573 2574
2574 2575
2575 2576
2576
72%
72%

72%
72%

72%
72% 72%
72% 72%
72% 72%
72%

14,493 15,073
15,073 15,676
15,676 16,303
16,303 16,955
16,955 17,634
17,634
13,936
13,936 14,493

¦µ¥Åo nµ®o °¡´

¦µ¥Åo nµ®o °¡´¦³°o ª¥®o
¥®o°°¡´
¡´Â¸
Â¸¢¦°r
¢¦°r ¡¼¡¼¨¨ª¸
ª¸¦µªr
¦µªr¢¨°¦r
¢¨°¦r Beachfront
BeachfrontPool
Pool
Suite
Suite Ground Floor) Îµª6®o °®o °°¡´
¡´Â¸
Â¸¢¦°r
¢¦°r¡¼¡¼¨¨ª¸
ª¸ Beachfront
BeachfrontPool
PoolSuite)
Suite)ÎµÎª10
µª10
®o®o°°Â¨³®o °¡´Â¸¢¦°rÁ¡rÁ±o±oµµrr Beachfront
BeachfrontPenthouse)
Penthouse)ÎÎµµª2®o
ª2®o°°¹
¹É¸É¸ÉÉ¦¹ ¦¹ ¬µµµ¦
¬µµµ¦
Á·Á·°·¦³¦³¤µµ¦°´¦µµ¦Á o µ¡´Â¨³¦µµ®o
Â¨³¦µµ®o°°¡´
¡´Á¨¸
Á¨¸¥É ¥É ´´¸¸Ê Ê
-- °´¦µµ¦Á o µ¡´: ¸É¦¹ ¬µµ¦Á·
¬µµ¦Á·°·°·¦³¦³¤µµ¦°´
¦³¦³¤µµ¦°´¦µµ¦Á
¦µµ¦Á o µo µ¡´¡´Ä¸
Ä¸ 2562
 2562ÁnÁnµ´µ´¦o¦o°¥¨³
°¥¨³
65 ¸ 2563 Ánµ´¦o °¥¨³70 Â¨³´
Â¨³´Ân
ÊÂn
Ê ¸ ¸ 2564Án
2564Ánµµ´´¦o¦o°°¥¨³72°o
¥¨³72°oµµ°·°·µ°´
µ°´¦µÁ¦µÁo µo¡´µ¡´Ä³°Î
Ä³°Îµµ
nª¸ 2555 y 2560¹É¤¸ÂªÃo ¤¤¼¼ ¹ Ê(¦µ¥¨³Á°¸
¹ Ê(¦µ¥¨³Á°¸¥¥ÄÁ°µ¦Â1:
ÄÁ°µ¦Â1: o °o °¤¼¤¼¨¨´´ªÉ Å
ªÉ Å°Á«¦¬·
°Á«¦¬· 
51
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Â¨³°»µ®¦¦¤)°µ¸ Ê¼o¦· ®µ¦Ã¦Â¦¤²¥´¤¸Âµ¦¹¼´n°Á¸É¥ªnµµ·Ã¥Á¡µ³
µªÁµ®¨¸°Á¤¦· ´ °´§¬Åo ®ª´Â¨³´n°Á¸É¥ªÂÂ·Á Áª¸¥Ä®o Á o µ¡´¦³¥³¥µªÄnª
ª´¦¦¤µ°¸o ª¥
-

2)

¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥:¸ 2561 ¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥ °Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµy®´ª®·Ánµ´
¦³¤µ8,798 µ¹ÉÁÈ ¸ Â¦¸ÉÁ¦·É ¤Á· ÎµÁ·µ n µ¥¦· ®µ¦ °Ã¦Â¦¤¹Î µ®¦µµ
®o °¡´Â¤¸nª¨Á¡ºÉ°¹¼¨¼o µ Ä¸ 2562 ¼o¦· ®µ¦Ã¦Â¦¤¤¸Â¦´¦µµ®o °¡´ ¹ ÊÁÈ 
¦³¤µ10,086 µÂ¨³¸ 2563 ¦´¦µµÁÈ ¦³¤µ10,509 µÂ¨³´Ân
Ê ¸2564 ÁÈ o 
Åµªnµ³¦´ Á¡·É¤¦o °¥¨³4 n°¸ µ¤nµÁ¨¸É¥ °°´¦µµ¦Á·Ã °nµÄo nµ¥n°ª´ °
´n°Á¸É¥ªÄ´®ª´Á¡¦»¦¸Â¨³¦³ª¸¦¸ ´ r
¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤

¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤ ¦³°o ª¥¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Áo µ¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦¨µª´Â¨³
°µ®µ¦Á¥ÈÂ¨³¦µ¥Åo µµ¦´µ¸É¦¹¬µµ¦Á·°·¦³¦³¤µµ¦¦µ¥Åo µn °µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤Ân
¨³¦³Á£´¸ Ê

3)

-

¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Áo µ : ¦³¤µµ¦¦o °¥¨³18.53 °¦µ¥Åo nµ®o °¡´°o µ°·µnµÁ¨¸É¥Ä¸ 
2561

-

¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦¨µª´ Â¨³°µ®µ¦Á¥È : ¦³¤µµ¦¦o °¥¨³41.74 °¦µ¥Åo nµ®o °¡´
°o µ°·µnµÁ¨¸¥É Ä¸ 2561

-

¦µ¥Åo µµ¦´µ: ¦³¤µµ¦Ä®o Ã¦Â¦¤¤¸µ¦´µÁ¨¸¥É 1 ¦´Ê n°Áº°¦µ¥Åo 500,000
µn°¦´Ê °o µ°·µµ¦´¤£µ¬ro ¼ ¦· ®µ¦ °Ã¦Â¦¤´¸
Ê Ê¦µ¥Åo µµ¦´µ³¦ª¤¹µ¦
´µ¸ÉoµÃ¹ÉÃ¦Â¦¤Åo Îµ´µÁnµo µÃÁÈ Áª¨µ15¸ Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦´µÁ¨¸ Ê¥
µÄ®nµ¤µ¦¦°¦´Â Åo ¦³¤µ300 Ã¥¼o¦· ®µ¦ °Ã¦Â¦¤¦³¤µµ¦ªnµ¦µ¥Åo
µµ¦´µ³¤¸´ nªµo µÃ¦o °¥¨³50 °¦µ¥Åo µµ¦´µ´®¤
Ê
¦µ¥Åo °É º

¦µ¥Åo °ºÉ¦³°o ª¥¦µ¥Åo µnµÁ·µnµÃ¦«´¡rÂ¨³nµ´·¦¦¤Ä®o ¨¼ o µ¹É¦³¤µ
µ¦¦o °¥¨³7.05 °¦µ¥Åo µn ®o °¡´°o µ°·µnµÁ¨¸¥É Ä¸ 2561
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o » µ¥Â¨³¦·µ¦
¦³¤µµ¦ÁÈ ´nªn°¦µ¥Åo °o µ°·µ´nªo »n°¦µ¥Åo ¸ÉÁ· ¹ Ê¦· ÄÃ¦Â¦¤
o » µ¥Â¨³¦·µ¦
o »nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
o »¦µ¥Åo °ºÉ
o »¡´µ
o  »  °ºÉ  Î µ ® ¦´  ¦µ ¥ Å o n µ ®o °¡´ 
(¦³°o ª ¥nµ ´¦¸ nµ Î µÊ nµ Å¢ nµ
°°£·´ µµ¦ complementary)
o » °ºÉ  Î µ ®¦´  ¦µ¥Åo nµ °µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ °ºÉ¤(¦³°o ª¥nµÎµÊ nµÅ¢ °
n ª Î µ °µ®µ¦n µ Án µ o µ Ãn µ o µ
´¦o °Äµ¦´µµ¦ )
o » °ºÉ  Î µ ®¦´  ¦µ¥Åo nµ °µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ°ºÉ¤µo µÃ

¤¤·µ
¦o °¥¨³31.62 °¦µ¥Åo µn °µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
¦o °¥¨³5.71 °¦µ¥Åo °ºÉ
¦´Á¡·É¤ ¹ Ê¦o °¥¨³4n°¸
¦o °¥¨³22 °¦µ¥Åo nµ ®o °¡´ (´Ê Ân¸ 2562 ÁÈ  o ÅÃ¦Â¦¤²³´Ê ®n ª ¥µ
ª»¤µ¦Äo ¡¨´µn¨Ä®o o»¤¸ÂªÃo ¤¨¨µ¸ 2561)
¦o °¥¨³22 °¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤®¨´®´¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ ¤µ
o µ Ã (´Ê Ân¸  2562 ÁÈ  o  Å¼o ¦· ® µ¦Ã¦Â¦¤²µªnµ o ª ¥¦· ¤µµ¦´É º °Ê
ª´»·¸É¤¸¦· ¤µÁ¡·É¤ ¹ Ê³ÎµÄ®o Ã¦Â¦¤²µ¤µ¦Á¦µn°¦°´¼ooµ Suppliers)
Åo ÎµÄ®o Ã¦Â¦¤µ¤µ¦ª»¤o »Ä®o ¨¨µ¸ 2561 Åo )
¦o °¥¨³15 °¦µ¥Åo nµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤µo µÃ(Ã¦Â¦¤³Ân¦µ¥Åo ¦o°¥¨³
15 Ä®o ÂnÁo µ °¦¦¤··ÍoµÃ)

n µÄo nµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ
nµÄo nµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¦³°o ª¥nµÄo nµ¥¸ÉÁ¸É¥ª o °´¡´µÂ¨³nµÄo nµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ
Á¸É¥ª o °¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸ Ê
n µÄo nµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ
¤¤·µ
nµÄo nµ¥¡´µ n µ¥¦· ®µ¦µ´ÉªÅ n µ¥»¨
Á¡·É¤ ¹ Ê¦o °¥¨³4n°¸ µ¤Ã¥µ¥ ° n µ¥¦·®µ¦ °Ã¦Â¦¤
n µ¥ µ¥Â¨³µ¦¨µÂ¨³ n µ¥n°¤Îµ¦»
nµÄo µn ¥°ºÉ(¦³°o ª¥nµ¦¦¤Á¸¥¤µµµ¦ ¦o °¥¨³16.12 °¦µ¥Åo ´ Ê®¤ µ¤nµÁ¨¸É¥¸ 2561 Â¨³Âµ¦ª»¤
nµÁ·  µÅÎµ ´ µÄ®n nµ ¦£.nµ ¹ °¦¤ nµÄo µn ¥ °¼o¦·®µ¦Ã¦Â¦¤²´ ÊÂn¸2562 ÁÈ o Å´¸ Ê
¡´µnµÃ¦Ã¤Ã¦Â¦¤µn°µ°°¢Å¨rÂ¨³ x nµ Äo nµ ¥Äµ¦ µ¥Â¨³µ¦¨µ¤¸ÂªÃo ¤¨¨ÁºÉ °µ¤¸µ¦Îµ
µ¦¨µ¦nª¤´Ã¦Â¦¤°ºÉÄÁ¦º° °«¦¸¡´ ªµ
°°Å¨r)
x nµÄo µn ¥ n µ¥n°¤Îµ¦»¤¸ÂªÃo ¤¨¨µµ¦¨µ¦Äo ¦· µ¦nµn°¤
Îµ¦»µ£µ¥°(outsource)
£µ¬¸¸É·Â¨³·É¨¼¦o µ
¦o °¥¨³ 0.5 °¦µ¥Åo µn ®o °¡´
Á¸ Ê¥¦³´
70,800 µn°¸
nµÄo µn ¥Äµ¦n°¤Â¤Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦´¡¥r·
¦o °¥¨³ 5 °¦µ¥Åo ´ Ê®¤ ´ ÊÂn¸2565 ÁÈ o Å

°´¦µµ¦Á·Ã °¦³ÂÁ·®¨´µn ª¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦(Terminal Growth)
¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Îµ ®Ä®o ¤¸°´ ¦µµ¦Á·Ã °¦³ÂÁ·®¨´µnª¦³¥³Áª¨µ¦³¤µ
µ¦¸É¦o°¥¨³ 2.74 n°¸ µ¤°´¦µµ¦Á·ÃÁ¨¸¥É °¦³ÂÁ·°·¦³ °¦´¡¥r· 14 ¸ ´Ân
Ê ¸2563 y 2576
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°´¦µ·¨¦³ÂÁ· Discount Rate)
¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Äo o»µµ¦Á·Á¨¸É¥nªÎ Êµ®´ Weighted Average Cost of Capital
WACC ÁÈ °´¦µ· ¨Äµ¦Îµª¤¼¨nµ´ »´ °¦³ÂÁ· °·¦³Ã¥Îµªµ¤Ã¦¦o µµ
µ¦Á· °°¦´rSRIPANWA ®¨´Á o µ¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµª
ÁÈ ´¸ Ê
WACC Ke E DE Kd 1T D DE
Ke

o » °nª °¼oº°®nª¥¦´r

Kd

o » °®¸ Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸ Ê¥

T



°´¦µ£µ¬¸ Á·Åo · ·» ¨

E



¤¼¨nµnª °¼oº°®nª¥

D
´¸ Ê

¤¼¨nµ®¸ Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸ Ê¥

o » °nª °¼oº°®nª¥¦´ r Ke ÎµªÅo µ¤µ¦Capital Asset Pricing Model CAPM 
Ke Rfɴ RmyRf
Ã¥¸É
Risk Free Rate (Rf)°o µ °·  µ¨°Â °¡´ ´¦¦´  µ¨°µ¥» 15¸  ¤¸ nµ Ánµ ´ ¦o °¥¨³3.22
o °¤¼¨ª´¸É19¡§«·µ¥2561 ¹É ¤¸ªµ¤°¨o °´¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦15¸ 
Beta (ɴ) nµ´¤¦³··Íªµ¤´¤¡´r ¦³®ªnµµ¦Á¨¸É¥Â¨ °´¸¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
SET Index Â¨³µ¦Á¨¸É¥ °¦µµ®nª¥¦´  r °°¦´  r SRIPANWA ¦³¥³Áª¨µ3¸ Ánµ´
0404 o °¤¼¨µBloombergª´¸É2 ¡§«·µ¥ 2561
Market Risk (Rm)°´¦µ¨°Âµµ¦¨»Ä¨µ®¨´¦´¡¥r²Á¨¸¥É ¥o °®¨´15¸ ¹É °¨o °
´¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦15¸ Ánµ´¦o °¥¨³16.35n°¸
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¦µ¥¨³Á°¸¥ °´ ´¥Â¨³¤¤·µÄµ¦Îµªµ¤µ¦¦»Åo ´ ¸ Ê
´ ´¥¸ÉÄo Äµ¦Îµª
Risk Free Rate (Rf)
Market Return Rm
Beta
o » °nª °¼oº°®»o Ke
o » °®¸ Ê· Kd
´nª °¼oº°®»on°Á·»¦ª¤ We 1
´nª °®¸ Ê·n°Á·»¦ª¤ Wd 1
WACC

¤¤·µ¸ÉÄo
¦o °¥¨³ 3.22
¦o °¥¨³16.35
0404
¦o °¥¨³8.53
¦o °¥¨³4.27
¦o °¥¨³75
¦o °¥¨³25
¦o °¥¨³7.50

®¤µ¥Á®»:1°o µ°·Ã¦¦o µµµ¦Á·Áoµ®¤µ¥ °°¦´rSRIPANWA¸É¦ª¤Á·¼oÁ¡ºÉ°¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2

µ¤¤·µ o µo ³Åo WACC Án µ´¦o °¥¨³7.50¹É³ÎµÅÄo ÁÈ °´¦µ·¨Äµ¦Îµª
¤¼¨nµ´ »´ °¦³ÂÁ·°·¦³Ä°µ¸ÉÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤µµ¸¨´³°Îµ®´ª®·µ¤µ¦¦o µÅo ÁÈ 
¦³¥³Áª¨µ 15 ¸ Â¨³¤¼¨nµ¦³ÂÁ·®¨´¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦
µ o °¤¼¨ Â¨³¤¤·µ¸ÉÎµ® o µo ³µ¤µ¦Îµª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´ ¡¥r ·¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ¸É¦³Á¤·µ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É 2 (Asset Level) Åo
Án µ´560.98 ¨o µµ
2.

µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ¦´¡¥r ·µ¤¦³ÂÁ·»·É ¸ °¦´r SRIPANWAÅo ¦´µµ¦Îµ
´µÁn µ¦´¡¥r · ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2(REIT Level)

¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Åo ¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·»· ¸É°¦´rSRIPANWA ³Åo ¦´µ¤´µ
Ánµ¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 15 ¸ ´Ân
Ê ¸2562 ¹¸ 2576Â¨³¤¼¨nµ¦³ÂÁ·
»·®¨´¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦Â¨o ª·¨o ª¥o »µµ¦Á·Á¨¸¥É nªÎ Êµ®´ Weighted Average Cost of
Capital: WACC) Á¡ºÉ°Îµª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Ã¥¤¸¤¤·µ´¸ Ê
¦µ¥Åo
°¦´ r  SRIPANWA ³Á o µÎµ´µÁnµ¦´ ¡¥r ·´SPM ¹É³ÎµÄ®o SPM ÁÈ ¼oÁnµ®¨´Îµ®¦´ 
¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦³¤µ2¸ 7 Áº°´Ânª´ ¸É¨µ¤Ä´µ
µªnµ³Á o µÎµ´µÄª´¸É20´ªµ¤2561) Ã¥°¦´rSRIPANWA ¤¸·· (Option)Äµ¦n°°µ¥»
´µÁnµ°°ÅÅo 4 ¦µª¦µª¨³3¸  µªnµ¹¦³¤µª´¸É31¦µ¤2576)¦ª¤ÁÈ 14 ¸ 7 Áº°
Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥nµÁnµ´¸ Ê
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x

x

n µÁn µ¸É
¸ ¸É
¸ ¸É1 (2562)
¸ ¸É2 (2563)

n µÁn µ¸É¦µ¥¸  µ
17,506,452
30,000,000

¸ ¸É3 (2564)

30,000,000

¸ ¸É4 (2565)

30,000,000

¸ ¸É5 (2566)

33,000,000

¸ ¸É6 (2567)

33,000,000

¸ ¸É7 (2568)

36,300,000

¸ ¸É8 (2569)

36,300,000

¸ ¸É9 (2570)

36,300,000

¸ ¸É10 (2571)

39,930,000

¸ ¸É11 (2572)

39,930,000

¸ ¸É12 (2573)

39,930,000

¸ ¸É13 (2574)

43,923,000

¸ ¸É14 (2575)

43,923,000

¸ ¸É15 (2576)

43,923,000

n µÁn µÂ¦´
´Ân
Ê ¸¸É11 ¹¸ ¸É15 SPM ¨Îµ¦³nµÁnµÂ¦´Ã¥Îµª´¸ Ê
nµÁnµÂ¦´ °Ân¨³¸ = ¦o °¥¨³30 * (y -)
Ã¥¸É
=¦µ¥Åo ¦ª¤µµ¦¦³°· µ¦ °¦´ ¡ ¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ (¦µ¥Åo nµÁnµ®o °¡´
nµ¦· µ¦Â¨³¦µ¥Åo µµ¦ÎµÁ·µ°ºÉÇÅ¤n¦ª¤°Á¸ Ê¥¦´ [nªÂnÎµÅ¦ o
´ Ê »· µ
nµ°µ®µ¦¦µ¥Åo µn µ´Á¨¸ Ê¥¸ÉÁ· ¹ Êµ¡º Ê¸ÉÄÃ¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³nµ·Å®¤¦³´£´¥ »¦·
®¥»³´¸ÉÅo ¦´µ¦· ¬´¦³´£´¥´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦
¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ µ¤¸É¦µÄµ¦Á· °¼oÁnµ
= nµ Äo nµ¥nµ Ç °Á®º °µnµÁnµ¸É ¸Éo °Î µ¦³Ä®o Ân °¦´  r  SRIPANWAµ¤¸É
Îµ®Ä´µ) Äµ¦¦· ®µ¦¦´¡¥r·¸É°¦´r¨»Á¡·É¤Á·¤´Ânª´ ¸Éo Á¼ nµo °Îµ¦³nµ
ÁnµÂ¦´ÄÂn¨³¸ ¦¦³¥³Áª¨µÁnµ1¸ ¹ÉÅ¤n¦ª¤nµÄo nµ¥°Á¸ Ê¥µ¤¸É¦µÄ
µ¦Á· °¼oÁnµ
 = nµÁnµ¸Éµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ
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n µÄo nµ¥n ªÁ¡·É¤°¦´r SRIPANWA®¨´µÁ o µ¨»Ä¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤
¦´Ê ¸É2
n µÄo nµ¥
n µ¦¦¤Á¸¥¤¦´¸
n µ¦¦¤Á¸¥¤¼o´µ¦°¦´ r
n µ¦¦¤Á¸¥¤ª·µ¸¡
n µÄo nµ¥Äµ¦´¦³»¤¼oº°
®n ª¥¦´ r

¤¤·µ
¦o °¥¨³0.25n°¸ °¤¼¨nµ¦´¡¥r·¸É³¨»¦´Ê ¸É2
¦o °¥¨³0.25n°¸ °¤¼¨nµ¦´¡¥r·¸É³¨»¦´Ê ¸É2
¦³°o ª¥nµ¦¦¤Á¸¥¤¼o¦ª°´¸400,000 µnµ¦¦¤Á¸¥¤¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ
¦´¡¥r·°·¦³300,000 µÂ¨³nµÄo µn ¥°ºÉÇ300,000 µ
413,150 µ

°´¦µµ¦Á·Ã °¦³ÂÁ·®¨´µn ª¦³¥³Áª¨µ¦³¤µµ¦(Terminal Growth)
¸É¦¹ ¬µµµ¦Á· °·¦³Î µ ®Ä®o ¤¸°´ ¦µµ¦Á· Ã °¦³ÂÁ·  » · ® ¨´µnª¦³¥³Áª¨µ
¦³¤µµ¦¸É¦o°¥¨³ 3.06 n°¸ µ¤°´¦µµ¦Á·ÃÁ¨¸É¥ °¦³ÂÁ·»·¸É°¦´rSRIPANWA Åo ¦´
µµ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ14 ¸ ´Ân
Ê ¸2563 y 2576
°´¦µ·¨¦³ÂÁ· Discount Rate)
Level)

¦o °¥¨³7.50 Ánµ´µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2 Asset

µ o °¤¼¨Â¨³¤¤·µ¸ÉÎµ® o µo ³µ¤µ¦Îµª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´ ¡¥r · ¸É³¨»
Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 ¸É¦³Á¤·µ¤¦³ÂÁ·»·É ¸°¦´ r  SRIPANWA Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁn µ
¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 REIT Level) Åo Án µ´572.75 ¨o µµ
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¦» µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤ °¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
ª·¸¦³Á¤·
ª·¸¤¼¨n µµ¤´¸

ª·¸¦³Á¤·¥n °¥

µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r· Asset Level)
¦³Á¤·Ã¥¼o¦³Á¤·
µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤¦³ÂÁ·»·¸É°¦´rSRIPANWA
¦µµ¦´¡¥r ·°·¦³
Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁnµ(REIT Level)
µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦´¡¥r· Asset Level)
¦³Á¤·Ã¥¸É¦¹¬µ
µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµ¤¦³ÂÁ·»·¸É°¦´rSRIPANWA
µµ¦Á·°·¦³
Åo ¦´µµ¦Îµ´µÁnµ(REIT Level)

¤¼¨n µ¥»·¦¦¤ (¨o µµ)
360.56
513.00 y 517.04
496.29 y 509.00
56098
57275

¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³¤¸ªµ¤Á®Èªnµª·¸¤¼¨n µµ¤´¸ ÁÈ ª·¸É ¸Å¤n Á®¤µ³¤ÁºÉ°µ¡·µ¦µ
¤¼¨nµ °¦´¡¥r·Áª¨µÄÁª¨µ®¹ÉÃ¥Å¤nÅo Îµ¹¹ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦o µ¦³ÂÁ·Ä°µ °
¦´¡¥r·´¨nµªÎµ®¦´ª·¸·¨¦³ÂÁ·Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´ ¡¥r ·°·¦³Â¨³¸É¦¹ ¬µµµ¦
Á·°·¦³ÁÈ ª·¸¸ÉÁ®¤µ³¤o ª¥Á®»¨´¸ Ê
ª·¸·¨¦³ÂÁ·Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´ ¡¥r ·°·¦³:¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·°·¦³´2
Ê ¦µ¥
¡·µ¦µ¹ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦o µ¦³ÂÁ· °¦´¡¥r·Ã¥Îµ®¤¤·µ°o µ°·µÂ®¨n o °¤¼¨¸É
Á®¤µ³¤Án¦´¡¥r·¦³Á£Á¸¥ª´Ä¦· ÁªÄ¨o Á¸¥ o °¤¼¨¨µ¦ÎµÁ· µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Ä°¸
Â¨³ o °¤¼¨µµ¦Á·¸ÉÅo ¦´µ¼o´ µ¦°¦´rSRIPANWAÁÈ o 
ª· ¸ ·  ¨¦³ÂÁ·  Ã¥¸É  ¦¹  ¬µµµ¦Á·  °·  ¦³:¸É  ¦¹  ¬µµµ¦Á·  °·  ¦³¡·  µ¦µ¹
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦o µ¦³ÂÁ· °¦´¡¥r·Ã¥ª·Á¦µ³®r¨µ¦ÎµÁ·µÄ°¸ o °¤¼¨°»µ®¦¦¤
o °¤¼¨¸ÉÅo ¦´µ¼o´ µ¦°¦´rSRIPANWA ¦ª¤¹µ¦´¤£µ¬ro ¼ ¦· ®µ¦ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³°¦´r
SRIPANWA Á¡ºÉ°Ä®o ¦µ¹Âµ¦ÎµÁ·µ °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤Â¨³°¦´rSRIPANWAÄ°µ
µµ¦¡·µ¦µ o µo nª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2°¥¼n¦³®ªnµ513.00 y56098
¨o µµ Asset Level) Â¨³°¥¼¦n ³®ªnµ496.29 y 572.75 ¨o µµ(REIT Level)¹É ¦µµÄµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÁ·
550 ¨o µµ°¥¼nÄnª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´¨nµª´´¸
Ê É ¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³¤¸ªµ¤Á®Èªn µ¦µµÄµ¦Á o µÎµ
¦µ¥µ¦Ä¦´Ê ¸Ê ¹ÁÈ ¦µµ¸ÉÁ®¤µ³¤
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µ¦ª·Á¦µ³®r ªµ¤°n °Å®ª °¤¤·µ
¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Åo Îµµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤°n°Å®ªn°µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¤·µ(Sensitivity Analysis)
Á¡ºÉ°ÂÄ®o Á®È¹¨¦³¸É°µÁ·´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2Ã¥µ¦Á¨¸É¥Â¨
¤¤·µ °°´¦µµ¦Á o µ¡´Â¨³¦µµ®o °¡´Á¨¸¥É µ¦¸µ
¨ °µ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤°n°Å®ª³ÁÈ Åµ¤¸ÉÂo µ¨nµ
x

µ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µµ¦Á o µ¡´

Á¨¸É¥Â¨°´¦µ ¤¼¨n µ¥»·¦¦¤¸É¦³Á¤·µ¤µ¦ÎµÁ·µ
¤¼¨n µ¥»·¦¦¤¸É¦³Á¤·µ¤¦³ÂÁ·
Á o µ¡´
°¦´¡¥r ·(Asset Level) (¨o µµ)
»·µµ¦Îµ´µÁn µ(REIT Level)(¨o µµ)
5%
672.16
578.00
0%
560.98
572.75
-5%
467.06
572.75

µµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤°n°Å®ª o µo ®µ°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥Â¨Änª¦o °¥¨³·¨5¹¦o °¥¨³5 µ
¦¸µ³n¨Ä®o ¤¨¼ nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2°¥¼Än nª467.06 y 672.16 ¨o µµ Asset
Level) Â¨³572.75 y 578.00 ¨o µµ REIT Level)
x

µ¦Á¨¸É¥Â¨¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥

Á¨¸É¥Â¨¦µµ
¤¼¨n µ¥»·¦¦¤¸É¦³Á¤·µ¤µ¦ÎµÁ·µ
¤¼¨n µ¥»·¦¦¤¸É¦³Á¤·µ¤¦³ÂÁ·
®o °¡´Á¨¸É¥
°¦´¡¥r ·(Asset Level) (¨o µµ)
»·µµ¦Îµ´µÁn µ(REIT Level)(¨o µµ)
5%
607.33
572.75
0%
560.98
572.75
-5%
514.66
572.75

µµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤°n°Å®ª o µo ®µ¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥Á¨¸É¥Â¨Änª¦o °¥¨³·¨5¹¦o °¥¨³5
µ¦¸ µ³n¨Ä®o ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´ Ê ¸É 2 Asset Level) °¥¼nÄnª514.66 y
607.33 ¨o µµ Â¨³572.75 ¨o µµ(REIT Level)
3.2 ªµ¤Á®¤µ³¤ °ÁºÉ°Å °¦µ¥µ¦
µ¦Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ°¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´ µ¦°¦´r¸ Ê³o °Åo ¦´°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼o
º ° ®nª ¥¦´  r °°¦´  r  SRIPANWA o ª ¥³ÂÁ¸¥ Å¤no ° ¥ªnµ 3 Ä4 °Î µ ªÁ¸¥ ´Ê ®¤ °¼oº °
®nª¥¦´ r ¸ÉÁ o µ¦n ª¤¦³»¤Â¨³¤¸·· °°Á¸¥¨³Â´Ê ¸Ê µ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸·· °°Á¸¥´®¤
Ê
´¨nµª¼o´ µ¦°¦´r³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·
Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·ÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä®´º°Á·¦³»¤¼oº°
®nª¥¦´r ¹ÉÁºÉ°Å ´¨nµª o µo ´ÁÈ
Ê Åµ¤Ár¸ÉÁ¸É¥ª o ° °³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ
®¨´¦´¡¥r¦ª¤¹ÁÈ µ¦¦´¬µ¨¦³Ã¥rÄ®o Âno ¼ º°®nª¥¦´r °°¦´rSRIPANWA
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4.

¦»  ªµ¤Á®È °¸É ¦¹  ¬µµµ¦Á·°· ¦³Á¸É¥ ª´ µ¦Åo ¤ µ¹É  ¦´ ¡ ¥r · °¦´  r Â¨³µ¦Îµ
¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´ r ´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o´µ¦°¦´ r

¸É ¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³¤¸ªµ¤Á®Èªnµµ¦Á o µ¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸ªµ¤¤Á®»¤¨
Ã¥°¦´rSRIPANWA³Åo ¦´¨¦³Ã¥r´ n°Å¸ Ê
x

°¦´r SRIPANWA¤¸· ·Äµ¦´®µ¨¦³Ã¥rÄ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2°¥nµÁÈ¤¸É

x

¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸«´ ¥£µ¡Äµ¦Á¦· Á·Ã

x

¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸£µ¡¸

x

¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2´°¥¼
Ê Än ÎµÁ¨¸É¤¸«´ ¥£µ¡

x

µ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Å¤n¤¸¨¦³n°¼oº°®nª¥Á·¤Â¨³¦µµ®nª¥¦´r

x

¼oÁnµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2¤¸¦³µ¦rÄo µµ¦¦· ®µ¦´µ¦Ã¦Â¦¤

x

¼o µ¥¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2ÁÈ ¼o¦´·°nµÄo nµ¥Äµ¦Åo ¤µ¹É ¦´¡¥r·

x

µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥nª¥Ä®o µ¦Á¦µÁÈ ÅÃ¥nµ¥

Îµ®¦´ªµ¤Á®¤µ³¤ °¦µµnª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2°¥¼n¦³®ªnµ513.00 y
56098¨o µµ Asset Level) Â¨³°¥¼¦n ³®ªnµ496.29 y 572.75 ¨o µµ(REIT Level)¹É ¦µµÄµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦
¸ÉÅ¤nÁ·550 ¨o µµ°¥¼nÄnª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´¨nµª´´¸
Ê É ¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³¤¸ªµ¤Á®Èªn µ¦µµÄµ¦
Á o µÎµ¦µ¥µ¦Ä¦´Ê ¸Ê ¹ÁÈ ¦µµ¸ÉÁ®¤µ³¤
´´ Ê ¸É¦¹ ¬µµµ¦Á· °·¦³¹¤¸ªµ¤Á®È  ªn µ¼oº°®n ª¥¦´ r °°¦´ r  SRIPANWA ª¦
°»¤´·µ¦Á o µ¨»Ä¦´¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2
°¥nµÅ¦Èµ¤µ¦´·Ä¨³ÂÁ¸¥Äµ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµª ¹ Ê°¥¼n´ µ¦´·Änª»¨ °¼oº°
®nª¥¦´r°µ¸ Ê °Â³ÎµÄ®o o ¼ º°®nª¥¦´r«¹ ¬µ o °¤¼¨ÄÁ°µ¦´®¤¸
Ê
ÉÂ¤µ¡¦o °¤´®´º°Á·¦³»¤
¼oº°®nª¥¦´rÁ¡ºÉ°Äo ª·µ¦µÂ¨³»¨¡··Äµ¦´·Ä¨³ÂÁ¸¥¸ÉÁ®¤µ³¤

60

¦µ¥µªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

ªµ¤Á®È¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Á¸É¥ª´µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ª
Ã¥´ °¦´ r ´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´ ¸
Â®¨nÁ·»¸ÉÄo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2³¤µµµ¦¼o¥º¤Á·ªÁ·¼o¦³¥³¥µªÂ¨³/
®¦º °¦³¥³´Î
Ê µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o °µ
µµ¦¡µ·¥rÄ¦³Á«Â®n®¹É®¦º °®¨µ¥Â®nÂ¨³°µ¦ª¤¹µ´µ¦Á·°ºÉÄÃ¥¼oÄ®o o °¼ µÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ª
Ã¥´´¦´¸ °°¦´rSRIPANWA ¹É®µ¼o´ µ¦°¦´r¨¼oÁ· µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸ °
°¦´rSRIPANWA ³º°ªnµµ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµªÁÈ ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´ 
¦´¸Â¨³³o °Åo ¦´³ÂÁ¸¥ o µ¤µ °¼oº°®nª¥¨»¸É¤µ¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
°µ¸ Ê¦µ¥µ¦´¨nµª°µÁ o µ µn ¥ÁÈ µ¦¦³Îµ¸ÉÁÈ µ¦ ´ Â¥o ´¨¦³Ã¥r °°¦´r SRIPANWA
´´¤·
Ê ¸É¦³»¤ °¼oº°®nª¥¦´r³o °Å¤n¤¸Á¸¥´o µÁ·ªn µ1 Ä4 °Îµª®nª¥¦´r¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª
´®¤µ¤¦³µ«¸
Ê
ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦Îµ¦µ¥µ¦´¸
Ê Êµ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸··°°Á¸¥´®¤³Å¤n
Ê
´ ¦ª¤
³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¨»¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥¨»¸É¤¸ªn Åo
Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·³ÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä®´º°Á·¦³»¤¸Én ¹¼oº°®nª¥¨»Á¡ºÉ°¡·µ¦µ
1.

¨´¬³ °¦µ¥µ¦

1.1

ª´Áº°¸ ¸ÉµÎ ¦µ¥µ¦

£µ¥®¨´µ¸ÉÅo ¦´¤·°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r °°¦´r SRIPANWA ÄÁ¦ºÉ °¸ÉÁ¸É¥ª o °Â¨³Å¤n
¤¸Á¸¥´o µ °¼oº°®nª¥¦´rÁ· ªnµ 1 Ä4 °Îµª®nª¥¦´r¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤Â¨³¼
Ê
n 
´ µÅo
·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ´´n°¸ÉÎµ®Åªo Ä´µ¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦¼o¥º¤Á· °°¦´r SRIPANWA Á¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª
1.2

¨´¬³´ÉªÅ °¦µ¥µ¦

Â®¨nÁ·»¸ÉÄo Äµ¦¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2³¤µµµ¦¼o¥º¤Á·£µ¥ÄªÁ·¼o¦³¥³
¥µªÂ¨³/®¦º °¦³¥³´Î
Ê µª¦ª¤Å¤nÁ·¤¼¨nµ¨» °¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´Ê ¸É2Â¨³nµÄo nµ¥°ºÉÄ¸É
Á¸É¥ª o °µµµ¦¡µ·¥rÄ¦³Á«Â®n®¹É®¦º °®¨µ¥Â®nÂ¨³°µ¦ª¤¹µ´µ¦Á·°ºÉÄÃ¥¼oÄ®o o °¼ µÁÈ 
»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸ °°¦´rSRIPANWA ¹É®µ¼o´µ¦°¦´r¨¼oÁ·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´
´¦´¸ °°¦´rSRIPANWA ³º°ªnµµ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµªÁÈ ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °¦´r´»¨¸ÉÁ¸É¥ª
Ã¥´´¦´¸
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1.3

¼n¦¸É ¸Á¸É¥ª o °Â¨³¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
¦¸É Á¸ È µ¦¦³Îµ¸É ´Â¥o ´¦³Ã¥r °¦´r
¼oÄ®o o ¼ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸Ã¥°µÁÈ ¦· ¬´®¨´¦´¡¥r µµ¦¡µ·¥rµ´µ¦Á·Â¨³®¦º °¦· ¬´
¦³´£´¥¹ÉÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸µ¤®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o °Ã¥°µ³¦ª¤¹µµ¦
Å¥¡µ·¥rÎµ´ ¤®µ  vSCBw
¼oo ¼ ¦· ¬´®¨´¦´¡¥r´ µ¦°»Å¥¡µ·¥rÎµ´ vSCBAMw Äµ³¦´¸°¦´r SRIPANWA

1.4

µ °¦µ¥µ¦

µ¦¼o¥º¤Á·Îµª¦ª¤Å¤nÁ·550 ¨o µµ ¤¸ µ¦µ¥µ¦¦o °¥¨³16.48 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r» · °°¦´r
SRIPANWAµ¤µ¦Á·°µ· Ê»  ª´¸É 30 ´¥µ¥ 2561 ¹É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Îµª µ °¦µ¥µ¦¸É
Á¸É¥ªÃ¥´´¸ Ê
µ °¦µ¥µ¦ =

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦ x 100
=
·¦´¡¥r» · °°¦´r

550,000,000x 100 = ¦o °¥¨³1648
3,336,854,166

µ¦Îµ»¦¦¦¤´¨nµªÁÈ µ¦Îµ»¦¦¦¤¦³®ªnµ¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¼o´ µ¦°¦´rÂ¨³¦´
¸ ¸É ¤¸ µ °¦µ¥µ¦´Ê Ân  20 ¨o µ µ®¦º ° Á·  ªn µ ¦o °¥¨³3 °¤¼¨ n µ ·  ¦´ ¡ ¥r » · °°¦´  r
SRIPANWA
´´°¦´
Ê
r SRIPANWA¹¤¸®o µ¸Éo°Á· Á¥µ¦Á«µ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµªn°¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n
¦³Á«Å¥Â¨³³o °Åo ¦´¡·µ¦µ°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°®nª¥¦´r °°¦´r SRIPANWAÃ¥³o °Åo ¦´
³ÂÁ¸¥ o µ¤µ °¼oº°®nª¥¨»¸É¤µ¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
°µ¸ Ê ¦µ¥µ¦´ ¨nµ ª°µÁ o µ n µ ¥ÁÈ  µ¦¦³Î µ ¸É Á È µ¦ ´ Â¥o  ´  ¨¦³Ã¥r °°¦´  r
SRIPANWA´´¤·
Ê ¸É¦³»¤ °¼oº°®nª¥¦´r³o °Å¤n¤¸Á¸¥´o µÁ·ªnµ1 Ä4 °Îµª®nª¥¦´r¸É
Îµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤µ¤¦³µ«¸
Ê
ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦Îµ¦µ¥µ¦´¸
Ê Êµ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸· ·°°Á¸¥´®¤
Ê
³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¨»¸É ¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤· Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¼oº°®nª¥
¨»¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ °¸É¤¸µ¦ °¤·³ÁÈ Åµ¤¸É¦³»Ä®´º°Á·¦³»¤¸Én ¹¼oº°®nª¥¨»Á¡ºÉ°
¡·µ¦µ
1.5

¦» µ¦³Îµ´ °ÁºÉ°Å Â¨³ o °Îµ®µ¦¼o¥º¤Á·

¼o´ µ¦°¦´rSRIPANWA °¥¼n¦³®ªnµµ¦¡·µ¦µÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o µµµ¦¡µ·¥rÂ®n®¹É ¸É
¤·Åo ÁÈ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸ Ã¥¤¸ÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o  µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥Äªµ¤Á®È¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·
°·¦³Á¸É¥ª´µ¦Åo ¤µ¹É¦´¡¥r· °¦´r  Â¨³µ¦¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °°¦´r´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´
¼o´ µ¦°¦´r o °1.8 Â®¨n¸É¤µ °Á·» ´¸
Ê Ê¼o´ µ¦°¦´r¥´ ¤·Åo ¦´ÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o µ»¨¸É
Á¸É¥ªÃ¥´¦´¸
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2.

ªµ¤¤Á®»¤¨ °¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´

2.1

ª´»¦³r Â¨³ªµ¤ÎµÁÈ Äµ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦

°¦´r SRIPANWAo °µ¦¼o¥º¤Á·Á¡ºÉ°¨»Ä¦´¡¥r·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2 Â¨³´®µ¨¦³Ã¥r
Ã¥µ¦Ä®o Ánµ¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É2Á¡ºÉ°¤»n n°Ä®o Á·¦µ¥Åo Â¨³¨°ÂÂn°¦´r SRIPANWAÂ¨³
¼oº°®nª¥¦´rÄµ¦¸ Ê°¦´rSRIPANWA °µ³¼o¥º¤Á·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸´¸
Ê Ê¼o´ µ¦°¦´r
SRIPANWA ¥´¤·Åo ¦´ÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸
2.2

o °¸Â¨³ o °o °¥ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´ ¸
o °¸ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸
1)

µ¦Á¦µ o °¨Á o µÎµ¦µ¥µ¦ÁÈ Å°¥n µ¦µ¦ºÉ

®µ°¦´rSRIPANWA ¼o¥º¤Á·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸Ã¥¸É¦´¸³ÁÈ ¼o¦³Îµµ¦Äµ³
°¦´r SRIPANWA³ÎµÄ®o µ¦Á¦µÁ o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸¥°n ¤ÁÈ Å°¥nµ¦µ¦ºÉ Â¨³
n¨Ä®o Á·¨¦³Ã¥r´ ´°
Ê
n µ¥
o °o °¥ °µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸
1)

Á· o °´¥µµ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸

µ¦¼o¥º¤Á·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸°µÎµÄ®o Á· o °´¥ªnµ¼o´ µ¦°¦´rSRIPANWA Å¤n
µ¤µ¦Á¦µn°¦°°´¦µ°Á¸¥Ê Â¨³ÁºÉ °Å µ¦¼o¥º¤Á· Åo °¥nµÁÈ¤¸ÉÁ®¤º°´µ¦¼o¥º¤Á· µ»¨
£µ¥°´¸
Ê Ê¼o´ µ¦°¦´rÅo ¦´ÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Áº Ê°o µµµ¦¡µ·¥rÂ®n®¹É¸É¤·Åo ÁÈ »¨¸É
Á¸É¥ªÃ¥´¦´¸¤µÁ¦¸ ¥Á¸¥®µ°¦´rSRIPANWA³Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµªÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Á·µ
»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´¦´¸³o °Å¤no°¥ÅªnµÁºÉ°Å µ¦¼o¥º¤Á·µ»¨£µ¥°
°µ¸Ê µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª³o °nµµ¦«¹¬µ o °¤¼¨Â¨³°µÃ¥¼o´µ¦°¦´r
SRIPANWA Â¨³³¦¦¤µ¦ °¼o´ µ¦°¦´rÁÈ °¥nµ¸n°¸É³¤¸¤·Ä®o Á o µÎµ¦µ¥µ¦
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2.3

ªµ¤Á¸É¥n °µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´ ¸
1)

ªµ¤Á¸É¥n °µ¦ ´Â¥o µ¨¦³Ã¥r

¦´¸¤¸®o µ¸Éª»¤¼Â¨¦ª°µ¦¦· ®µ¦°¦´rµ¦¼o¥º¤Á·µ¦n°£µ¦³¼¡´ÄÇÂn¦´¡¥r·
°°¦´r SRIPANWAÂ¨³ÎµÁ··µ¦nµÇ °°¦´r SRIPANWAÄ®o ÁÈ Åµ¤¸ÉÎµ®Ä´µ
n°´¦´
Ê r  Â¨³®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o °®µ¼o´µ¦°¦´r¨¼oÁ·µ»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸ °
°¦´rSRIPANWAÂ¨³Ä°µ¤¸¦³ÁÈ ´ Â¥o ¦³®ªnµ°¦´r SRIPANWAÂ¨³Áo µ®¸ Ê¦´¸°µÅ¤n¤¸
ªµ¤ÁÈ ¨µÄµ¦Á¦µ¦³®ªnµ°¦´rSRIPANWA ´Áo µ®¸ ÊÅo
°¥nµÅ¦Èµ¤¦´¸³o °·´ ·®o µ¸Éoª¥ªµ¤»¦· ¦³¤´¦³ª´Á¥¸É¥¼o¤¸ª·µ¸¡Á¡ºÉ°¦³Ã¥r¸É¸¸É»
°¼oº°®nª¥¦´rÃ¥¦ª¤Á¡ºÉ°Ä®o ÁÈ Åµ¤´µn°´¦´
Ê  rÂ¨³®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o °´´¹
Ê ¤¸ªµ¤Á¸¥É 
ÎÉµn°µ¦ ´ Â¥o µ¨¦³Ã¥r
3.

ªµ¤Á®¤µ³¤ °ÁºÉ°Å °¦µ¥µ¦

µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °¦´r´ »¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸³o °Åo ¦´¤·°»¤´ ·µ¸É¦³»¤¼oº°
®nª¥¦´roª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ¤·Á¸¥ o µ¤µ¹É ·ÁÈ ÎµªÁ·ªnµ¹É®¹É °®nª¥¦´r®¤
´Ê
°¼oº°
®nª¥¦´r¸ÉÁ o µ¦n ª¤¦³»¤Â¨³¤¸·· °°Á¸¥¨³ÂÂ¨³®µÄ¦¸¸É°¦´r  SRIPANWA ³¼o¥º¤Á·µ
»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸ ¹É¦µ¥µ¦¸ Ê°µÁ o µ nµ¥ÁÈ µ¦¦³Îµ¸ÉÁÈ µ¦ ´ Â¥o µ¨¦³Ã¥r °°¦´r 
SRIPANWA ´¦´ ¸  ´´Ê ¤·¸É¦³»¤ °¼oº°®nª¥¦´ r ³o °Å¤n¤¸Á¸¥´ o µÁ· ªnµ 1Ä4 °Î µª
®nª¥¦´r¸ÉÎµ®nµ¥Åo Â¨o ª´®¤´
Ê
¸
Ê Êµ¦´³ÂÁ¸¥ °¼o¸É¤¸··°°Á¸¥´®¤´
Ê
¨nµª¼o´ µ¦°¦´r
³Å¤n´ ¦ª¤³ÂÁ¸¥ °¼oº°®nª¥¦´r¸É¤¸ªn Åo Á¸¥ÁÈ ¡·Á«¬´¦´¸
ÁºÉ°Å ´¨nµª o µo ´ÁÈ
Ê Åµ¤¦³µ«Îµ´µ¨¸É¦27/2557 Á¦ºÉ °®¨´Ár¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦
¦³Îµ¸ÉÁÈ µ¦ ´ Â¥o ´¦³Ã¥r °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r Â¨³ÁÈ Åµ¤®¨´ÁrÂ¨³ÁºÉ°Å Ä
µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸¦ª¤¹ÁÈ µ¦¦´¬µ¨¦³Ã¥rÄ®o Âno ¼ º°®nª¥¦´r °°¦´rSRIPANWA

64

¦µ¥µªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

4.

¦» ªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Á¸É¥ª´µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °¦´ r ´
»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´ ¸

¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo Îµµ¦¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤Á¸É¥ª´µ¦¼o¥¤º Á·Ã¥µ¦Ä®o ®¨´¦³´Îµ®¦´
µ¦¨»Ä¦´¡¥r· ¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É 2Ã¥°µÁÈ µ¦Á o µÎµ¦µ¥µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¦´¸Â¨³¤¸
ªµ¤Á®Èªnµµ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµª¤¸ªµ¤¤Á®»¤¨®µÁºÉ°Å Äµ¦¼o¥º¤Á· ¦ª¤¹°´¦µ°Á¸ Ê¥µ¦Îµ¦³º
Á·o Â¨³°Á¸ Ê¥Â¨³µ¦Ä®o ®¨´¦³´¸ÉÁ¸É¥ª o °´µ¦¼o¥¤º Á· ÁÈ Åµ¤µµ¦o µ·Â¨³Å¤nÎµÄ®o °¦´r
SRIPANWA Á¸¥¦³Ã¥rÂ¨³Å¤no°¥Åªnµ´ÁºÉ°Å µ¦¼o¥¤º ¸ÉÅo ¦´µµµ¦¡µ·¥r°ºÉ (µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥ o °
1.5 ¦»µ¦³Îµ´ °ÁºÉ°Å Â¨³ o °Îµ®µ¦¼o¥º¤Á·)
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¦· ¬´ÁÁ°¦r ·¨¨¸É°¦r °Á¦Â°ÈÅªÁ°¦¸É Á°¦r ª·Á ¦³Á«Å¥ Îµ´Äµ³¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³
°¦´¦°ªnµÅo ¡·µ¦µÂ¨³ª·Á¦µ³®r o °¤¼¨nµÇÂ¨³Ä®o ªµ¤Á®È°¥nµ¦°°Â¨³Á¸É¥¦¦¤µ¤¤µ¦µÁ¥¸É¥
¼o¦³°µ¦ª·µ¸¡¸É¡¹ ¦³ÎµÃ¥Îµ¹¹¨¦³Ã¥r °¼oº°®nª¥¦´rÁÈ Îµ´
´¸
Ê ÊÄµ¦Ä®o ªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³ o µo Åo ¡·µ¦µÃ¥°µ«´¥ o °¤¼¨Â¨³Á°µ¦¸ÉÁ¥Â¡¦n
n°µµ¦´ªÉ Å o °¤¼¨µµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³µµ¦r°» µ®¦¦¤¦ª¤¹ o °¤¼¨Â¨³Á°µ¦nµÇ¸ÉÅo ¦´µµ
¦· ¬´²¦ª¤¹µ¦´¤£µ¬r o ¼ ¦· ®µ¦ °¦· ¬´²¹É¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³Å¤n°µ¦´¦°ªµ¤¼o °®¦º °ªµ¤
´Ê n
¤¼¦r¦o ª ° o °¤¼¨¸É¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo ¦´°µ¸ Êªµ¤Á®È °¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo °¥¼
¤¤·µ °£µ¡Á«¦¬·Â¨³ o °¤¼¨¸ÉÁ· ¹ Ê ³´Îµ¦µ¥µÁnµ´´
Ê ´µ¦Á¨¸
Ê
É¥Â¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´ 
°´ ´¥´¨nµª°µn¨¦³n°ªµ¤Á®È °¸É¦¹¬µµµ¦Á·°·¦³Åo

o ª¥ªµ¤Áµ¦¡°¥nµ¼
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Á°µ¦Â1 o °¤¼¨´ÉªÅ °Á«¦¬·Â¨³°»µ®¦¦¤
1.

¨·£´r ¤ª¨¦ª¤£µ¥Ä¦³Á«
¨·£´r ¤ª¨¦ª¤£µ¥Ä¦³Á«
12,000.00

8.0%
3.9% 4.4% 4.2%

8,000.00
6,000.00

4.0%
2.0%

4,000.00

0.0%

2,000.00
-

6.0%

¦o °¥¨³n°¸

¡´¨o µµ

10,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
(F) (F)
¨·£´r¤ª¨¦ª¤£µ¥Ä¦³Á« ¡´¨o µµ

-2.0%

°´¦µµ¦Á·Ã °¨·£´r¤ª¨¦ª¤£µ¥Ä¦³Á«

¸É¤µµµ¦Â®n¦³Á«Å¥ª´¸É30 »¨µ¤2561

Á«¦¬·Å¥ÄÅ¦¤µ¸É° °¸  2561 ¥µ¥´ª¦o °¥¨³46Á¸¥´µ¦ ¥µ¥´ª¦o °¥¨³4.9ÄÅ¦¤µn°
®o µÂ¨³Á¤ºÉ°¦´¨ °§¼µ¨°°Â¨o ªÁ«¦¬·Å¥ÄÅ¦¤µ¸É° °¸  2561 ¥µ¥´ª¦o °¥¨³1.0µÅ¦¤µ
Â¦ °¸ 2561ÄÅ¦¤µ¸É°¸ 2561¤¸µ¦ ¥µ¥´ª °®¨µ¥£µnªÅo Ân¤¼¨nµµ¦n°°·o µ¹É ¥µ¥´ª¦o °¥
¨³12.3 µ¦¦· Ã ££µÁ°Â¨³µ¦¨» ¦ª¤ ¥µ¥´ª ¦o °¥¨³4.5 Â¨³¦o °¥¨³ 3.6 µ¤¨Îµ ´ ¦ª¤Å¹  £µ
µ¦Á¬¦¨´¤µ ¥µ¥´ª¦o °¥¨³10.4 °´¦µÁ·Á¢o°´ªÉ ÅÁ¨¸¥É ¦o °¥¨³13Á¦n ¹ Êµ¦o °¥¨³06ÄÅ¦¤µÂ¦¸ 2561
Â¨³´¸Á·³¡´Á·»¨¦o °¥¨³52 °GDP¨¨µ¦o °¥¨³116 °GDP ÄÅ¦¤µÂ¦¸ 2561´¸
Ê ÊÎµ´µ
³¦¦¤µ¦¡´µµ¦Á«¦¬·Â¨³´¤Â®nµ· vNESDBw µµ¦rªnµÁ«¦¬·Å¥Ä¸  1 ³Á·ÃÄ
¦o °¥¨³4.2¹¦o °¥¨³4.7Ã¥¤¸´´¥´»¸ÉµÎ ´´n°Å¸ Ê
1)
2)
3)
4)

µ¦ ¥µ¥´ª °Á«¦¬·Ã¨¹É ³n¨Ä®o µ¦n°°Â¨³£µµ¦¨·Îµ´Ç ¥µ¥´ªÄÁr¸
Â¦ ´ Á¨º°É µµ¦Äo nµ¥£µ¦´µ¨Â¨³µ¦¨»£µ¦´¥´¤¸ÂªÃo ¤¸É³°¥¼Än Ár¸Â¨³Á¦n ¹ Ê
µ¦¢º Ê ´ª¸É´ Á¤µ ¹ Ê °µ¦¨»£µÁ°
µ¦¦´´ª¸ ¹ Ê °µ¦µ¥Åo Ä¦³Á«¦¬·

NESDBµªnµ¤¼¨nµµ¦n°°·o µ³ ¥µ¥´ª¦o °¥¨³100µ¦¦· Ã££µÁ°Â¨³µ¦¨»¦ª¤ ¥µ¥´ª
¦o °¥¨³41Â¨³¦o °¥¨³44µ¤¨Îµ´°´¦µÁ·Á¢o°´ªÉ ÅÁ¨¸¥É °¥¼Än nª¦o °¥¨³09y14Â¨³´¸Á·³¡´Á·»¨¦o °¥
¨³8.4 °GDP ¸É¤µÎµ´µ³¦¦¤µ¦¡´µµ¦Á«¦¬·Â¨³´¤Â®nµ·ª´¸É20 ·®µ¤2561
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2.

°´¦µÁ·Á¢o °

¦o °¥¨³

°´¦µÁ·Á¢o °
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5

3.3

3.8
3
2.2

1.9

0.2

0.7

0.9

0.9

1.1

1.4

1.8

2.0

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F
-0.9

¸É¤µ: °»µ¦Á·¦³®ªnµ¦³Á«(IMF) ª´¸É30 »¨µ¤2561

°´¦µÁ·Á¢o°´ªÉ ÅÄÅ¦¤µ¸É° °¸ 2561°¥¼n¸ÉÁ¨¸É¥13 Á¦n  ¹ Êµ¦o °¥¨³06ÄÅ¦¤µÂ¦ °¸ 2561
µ¤µ¦ ¥µ¥´ª °´®¤ª°µ®µ¦Â¨³Á¦º
Ê
É °ºÉ¤Å¤n¤¸Â°¨°±°¨rÂ¨³®¤ª¸É¤·Än°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤Ã¥°´¦µÁ·Á¢o°
¡º Êµ°¥¼n ¸ÉÁ¨¸¥É ¦o °¥¨³08Á¸¥´¦o °¥¨³06ÄÅ¦¤µÂ¦ °¸ 2561Ä¸ 2561¤¸µ¦µµ¦rªµn °´¦µÁ·Á¢o°
´ÉªÅÄ¸  2561 ³°¥¼nÄnª¦o °¥¨³07y17¦´ ´ª¼ ¹Ê µ¦o °¥¨³07Ä¸  2560µ¤µ¦¢º Ê´ª °°»r
£µ¥Ä¦³Á«Â¨³ÂªÃo ¤o »µ¦µµÎ Êµ¤´·Ä¨µÃ¨¸É¤¸·«µÁ¡·É¤ ¹ Ê
2566

°»µ¦Á·¦³®ªnµ¦³Á«µµ¦r ªnµ°´¦µÁ·Á¢o°´ªÉ Å³°¥¼nÄnª¦o °¥¨³09 y20´Ân
Ê ¸2562y
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°´¦µ°Á¸¥Ê Ã¥µ¥

¦o °¥¨³n°¸

3.

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

3.25
2.75

°´¦µ°Á¸ Ê¥Ã¥µ¥
2.75

2.25

2.00

2.00

1.25

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1.50

1.50

1.50

1.50

2558

2559

2560

Q2-2561

¸É¤µµµ¦Â®n¦³Á«Å¥

ÄÅ¦¤µ¸É°¸  2561°´¦µ°Á¸ Ê¥Ã¥µ¥¥´¼Îµ®¸É¦o°¥¨³15n°¸  ´ª®¨´µ¸É¼¦´¨¨
´Ân
Ê ¸2554ÁºÉ°µÃ¥µ¥µ¦Á·¸Én°¨µ¥Ä¦³´´ »´ ¤¸ªn nª¥´»µ¦ ¥µ¥´ª °Á«¦¬·Â¨³
Á°º °Ê Ä®o °´ ¦µÁ·  Á¢o ° ´Éª Å¨´ Á o µ ¼nÁ oµ ®¤µ¥Åo °o µ °·  ¹  ¨µ¦¦³» ¤ ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¦Á·   v³
¦¦¤µ¦²w Á¤ºÉ°ª´¸É19´¥µ¥2561³¦¦¤µ¦²¤¸¤·Ä®o °´¦µ°Á¸ Ê¥Ã¥µ¥Åªo ¸É¦o°¥¨³15n°¸ Ã¥³
¦¦¤µ¦²¦³Á¤·ªnµÁ«¦¬·Å¥¤¸ÂªÃo ¤ ¥µ¥´ªÅo °n ÁºÉ°ÁÈ ¨¤µµÂ¦nµ£µnµ¦³Á«Â¨³°»r
Ä¦³Á«¸É¥°¥¦´´ª¸ ¹ Ê ¸É¤µµµ¦Â®n¦³Á«Å¥ª´¸É19 ´¥µ¥2561 

69

¦µ¥µªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

4.

°»µ®¦¦¤n °Á¸É¥ª

4,000

100%
80%

3,000
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2,000

40%

1,000
0

20%
¤ ¡ ¤¸ Á¤¥ ¡ ¤·¥   ¥  ¡¥  ¤ ¡ ¤¸ Á¤¥ ¡ ¤·¥ 

Îµª´n°Á¸É¥ªnµ¦³Á«¸ÉÁ·µÁ o µ¦³Á«Å¥ ¡´ 

0%

°´¦µµ¦Á o µ¡´ °µ¡´Â¦¤ ¦o °¥¨³

¸É¤µµµ¦Â®n¦³Á«Å¥

ÄÅ¦¤µ¸É 2 ¸ 2561 µ¦n°Á¸É¥ª ¥µ¥´ª¸ÄÁº°»£¼¤·£µ³o °µÎµª´n°Á¸É¥ªnµµ·Â¨³
´n°Á¸É¥ªÅ¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹ Êµ¤Ã¥µ¥nÁ¦· ¤µ¦n°Á¸É¥ªÄ´®ª´Á¤º°¦° °£µ¦´Îµ®¦´´n°Á¸É¥ªnµµ·
Á·Ã¸n°ÁºÉ°Ã¥Á¡µ³´n°Á¸É¥ª¸³o °µ¥°°¸É¡´ Â¨³¦´¨nª®o µµ¦· ¬´´ª¦r ¸°µ¸ Ê
´n°Á¸É¥ªµ·°ºÉÇÁ·Ãn°ÁºÉ°°µ·¦´Á¸¥Â¨³°·Á¸¥nª®¹ÉÁ·µµ¦Á· Áo µ·¦µ®¨µ¥¦³Á«
¤µÅ¥Á¡·É¤ ¹ Ê ¸É¤µµµ¦Â®n¦³Á«Å¥
µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n¦³Á«Å¥´Áo
Ê µ®¤µ¥¦µ¥Åo £µn°Á¸É¥ªÅ¥¸ 2562Åªo ¸É341¨o µ¨o µµ®¦º °Á¡·É¤ ¹ Ê
¦o °¥¨³10ÂnÁÈ ¨µnµ¦³Á«229¨o µ¨o µµÂ¨³¨µÄ¦³Á«ªµÁoµ®¤µ¥¦µ¥Åo 112¨o µ¨o µµ
°¸´Åo
Ê Áo
´ Ê µÎµª´n°Á¸É¥ªnµµ·Ä¸ 2562Åªo ¸É409¨o µ¼ªnµÁoµ®¤µ¥¸ ¸ Ê¸ÉÅªo
´ Ê ¦³¤µ37¨o µ
Â¨³´n°Á¸É¥ªµªÅ¥169¨o µÁ·Ãµµ¸ 2561¹Éµªnµ³· ¸É160¨o µ ¸É¤µµ¦n°Á¸É¥ªÂ®n
¦³Á«Å¥Â¨³www.prachachat.net/tourism/news-185736ª´¸É5¦µ¤2561
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°»µ®¦¦¤µ¦n °Á¸É¥ªÄ³°ÎµÂ¨³®´ª®·

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00

Îµª´n °Á¸É¥ªÂ¨³µ¦Äo nµ¥Ä³°ÎµÂ¨³®´ª®·
6,309.66
6.57
5,846.19 5,927.98
5,505.35 5,557.95
6.16
5.92
4,968.87
5.70
5.38
5.01
3,567.21 3,687.34
3,259.36 3,353.67 3,501.49
2,724.48
3.94

4.42

4.66

4.84

2555
2556
2557
Îµª¼o¤µn°Á¸É¥ª ³°Îµ

2558

4.98

5.90

6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00

µn °

Îµª¼o¤µn °Á¸É¥ª ¨o µ

5.

2,000.00

2559
2560
Îµª¼o¤µn°Á¸É¥ª ®´ª®·

¸É¤µ¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ

Îµª¼o¤µn°Á¸É¥ªÄ³°Îµ¸ 2560¤¸Îµª657¨o µÁ¡·¤É ¹ Êµ¸ 2559Îµª 0.41 ¨o µ®¦º °·ÁÈ 
¦o °¥¨³6.75 ¹É µ¦Á·Ã °´n°Á¸¥É ª³°ÎµÄ°¸Á¨¸¥É ´Ân
Ê  ¸  2555¹2560¦o °¥¨³5.58Änª °µ¦Äo
nµ¥ °´n°Á¸É¥ªn°Ä¸ 2560¤¸Îµª368734µn°Á¡·É¤ ¹ Êµ¸ 2559Îµª120.13 µ®¦º °·ÁÈ 
¦o °¥¨³3.37Ã¥¤¸µ¦Á·Ã °µ¦Äo nµ¥n°Ä°¸Á¨¸¥É ´Ân
Ê ¸2555¹¸ 2560¦o °¥¨³ 6.24
Îµª¼o¤µn°Á¸É¥ªÄ®´ª®·¸  2560¤¸Îµª590¨o µÁ¡·É¤ ¹ Êµ¸  2559Îµª 0.92 ¨o µ®¦º °·
ÁÈ ¦o °¥¨³18.38 ¹É µ¦Á·Ã °´n°Á¸É¥ª®´ª®·Ä°¸Á¨¸¥É ´Ân
Ê ¸2555¹2560¦o °¥¨³8.41Änª °µ¦
Äo µn ¥ °´n°Á¸É¥ªn°Ä¸ 2560¤¸Îµª630966µn°Á¡·É¤ ¹ Êµ¸ 2559Îµª381.68 µ®¦º °·
ÁÈ ¦o °¥¨³6.44Ã¥¤¸µ¦Á·Ã °µ¦Äo µn ¥n°Ä°¸Á¨¸¥É ´Ân
Ê ¸2555¹¸ 2560¦o °¥¨³ 489
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6.

»¦·Ã¦Â¦¤¸É¡´

50.00
45.00
40.00
35.00

4,121

4,142

4,011

4,079

4,187

4,616

4,393

30.00
25.00
20.00

15.00

14.46

14.58

14.15

15.94

19.23

26.55

22.35

4,809

24.81

5,142

29.92

5,238

6,000

5,404

5,000

32.53

35.59
28.54

4,000
3,000
2,000

10.00

1,000

5.00

-

0.00
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

Îµª´n°Á¸É¥ª ¨o µ

2557

2558

2559

2560

¥

nµÄo nµ¥Á¨¸É¥n°n°ª´ µ

¸É¤µ: ¦¤µ¦n°Á¸É¥ª, ¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µª´¸É30 »¨µ¤2561

»¦·Ã¦Â¦¤¸É¡´ ¤¸µ¦ ¥µ¥´ªÄÁr¼ °¨o °´ÎµªÂ¨³¦µ¥¦´µ´n°Á¸É¥ªnµ¦³Á«¹É Åo ¦´
´ ´¥´»µµ¦¦´´ª °£µª³Á«¦¬·Ä¦³Á«¸ÉÁÈ Â®¨no µ °´n°Á¸É¥ªµªnµ¦³Á«Â¨³
µ¦ ¥µ¥´ª °µ¦n°Á¸É¥ªÄ¦³Á«µ¦µ¢o µ´ÁÅo ªµn Îµª´n°Á¸É¥ªnµµ·¸ÉÁ o µ¤µn°Á¸É¥ªÄ
Å¥¤¸ Î µ ªÁ¡·É ¤ ¹Ê °¥nµn° ÁºÉ ° ´Ê Ân¸  25522559 ¥Áªo  ¸ 2557 ¸É Á ·  Á®» µ¦r  ªµ¤Å¤nµµ¦Á¤º°
°¨o °´nµÄo nµ¥Á¨¸É¥n°n°ª´¸ÉÁ¡·É¤ ¹ Ê°¥nµn°ÁºÉ°ÁnÁ¸¥ª´°¥nµÅ¦Èµ¤¼o ¦³°µ¦»¦·Ã¦Â¦¤¸É
¡´Á®ÈªnµÂ¤o £µª³µ¦n°Á¸É¥ª³¸°n ÁºÉ°Ânµ¦Â n ´ °»¦·¸É¡´ Â¦¤¦»Â¦ ¹ ÊÄ»£¼¤·£µn¨ÎµÄ®o Á·µ¦
Â n ´ o µ¦µµ¸ÉÎµÄ®o ¦µ¥Åo Â¨³ÎµÅ¦ °»¦·¨¨°¸´¨¼
Ê o µµ¤µ¦Á¨º°Äo ¦· µ¦°ºÉÅo ¤µ¹ÎµÄ®o ¦³¥³Áª¨µ
µ¦°¸É¡´ ¨nª®o µ´¨ÁÈ
Ê
Å¤n¹1 Áº°¹É¦³n°µ¦¦· ®µ¦´µ¦¤µ ¹ Ê»¦·®¨µ¥¦µ¥¹¦´¨¥»rÃ¥
Áo ¨¼o µ¨»¤n ¦³»¤´¤¤µ MICE) ¤µ ¹ ÊÁ¡¦µ³µ¤µ¦Îµ¦µ¥Åo ¸ªnµÂ¨³¦· ®µ¦´µ¦Åo nµ¥ ¹ Ê ¸É¤µµµ¦
Â®n¦³Á«Å¥ 
¸ 2561 «¼¥rª·¥´ ·¦µªnµ¤¼¨nµ¨µ»¦·Ã¦Â¦¤nµ³°¥¼n ¸É600,000 y615,000 ¨o µµ ¥µ¥´ª¦o °¥¨³
45 y71¨o µµµ¸ 2560¹É ¤¸¤¨¼ nµ574,000 ¨o µµ
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7.

°»µ®¦¦¤Ã¦Â¦¤ÄÁ ¡ºÊ ¸É³°ÎµÂ¨³®´ª®·
°´¦µµ¦Á o µ¡´ ³°ÎµÂ¨³®´ª®·

80.00%
70.00%
54.62%

60.00%
50.00%

63.62%

59.95%

60.84%

54.47%

40.00%

68.87%

70.67%

71.93%

65.70%

67.31%

69.03%

45.37%

30.00%

2555

2556
2557
Á¡¦»¦¸ ³°Îµ

2558
2559
¦³ª¸¦¸ ´ r ®´ª®·

2560

¸É¤µ¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ

°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥ Îµ®¦´Ã¦Â¦¤Ä³°ÎµÂ¨³®´ª®·Á·Ã ¹ Ê°¥nµn°ÁºÉ°Ä·«µÁ¸¥ª´ Ã¥´Ân
Ê ¸
2555¹2560nµÁ¨¸É¥ °µ¦Á·ÃÁnµ´¦o °¥¨³5.66Â¨³8.76µ¤¨Îµ´Ä¸ 2560 °´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥Ä
³°Î µ Ánµ ´ ¦o °¥¨³71.93 Á¡·É ¤ ¹Ê µ¸ 2559 ¦o °¥¨³1.26 Â¨³Ä®´ª ®·  Ánµ´ ¦o °¥¨³69.03 Á¡·É ¤ ¹Ê µ¸ 2559 
¦o °¥¨³1.72
n µÄo nµ¥Á¨¸É¥n °n °ª´
3,000
2,000

2,037
1,572

2,003
1,386

2,187
1,620

2,228
1,765

2,267
1,808

2,333
1,877

2,521
2,002

2555

2556

2557

2558

2,624
2,078

2,690
2,086

1,000
0
2552

2553

2554

Á¡¦»¦¸

2559

2560

¦³ª¸¦¸ ´ r

¸É¤µ¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ

¸ 2560 nµÄo nµ¥ °´n°Á¸¥É ªÄ´®ª´Á¡¦»¦¸ Â¨³¦³ª¸¦¸ ´ rÁnµ´2,086 Â¨³2,690 µn°
n°ª´µ¤¨Îµ´¹É ¦´Á¡·¤É ¹ ÊÁ¨¸¥É ¦o °¥¨³4´Ân
Ê ¸2552y2560
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¸É¡´ Â¦¤ ³°Îµ
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8,969

6,668
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9,157
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7,329
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299
150
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®o °¡´ ³°Îµ

13,000
11,000

9,327

286

151

11,896

204

9,000
7,000

®o °

Îµª¸É¡´ Â®n )

°»µµ¡´Â¦¤ ³°Îµ®´ª®·

5,000
3,000

2017
®o °¡´ ®´ª®·

¸É¤µ¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ

Ä¸ 2560Îµªµ¡´Â¦¤ÄÁ ¡º Ê¸É ³°ÎµÂ¨³®´ª®·¤¸Îµª204Â¨³410Â®nµ¤¨Îµ´Ã¥´°
Ê
¡º Ê¸É¤¸Îµªµ¡´Â¦¤Á¡·É¤ ¹ Ên° o µ´Áµnª5¸ n°®o µÎµ®¦´¡º Ê¸É³°ÎµÁ¡·É¤ ¹ Ê54Â®n®¦º °·ÁÈ 
¦o °¥¨³3600Â¨³Á ¡º Ê¸É®ª´ ®·Á¡·É¤ ¹ Ê111Â®n®¦º °·ÁÈ ¦o °¥¨³3712 °Îµª®o °¡´´®¤Ä¸
Ê
2560 °
Á ¡º Ê¸É³°ÎµÁnµ´7,329®o °Á¡·É¤ ¹ Êµ¸ 2559Ánµ´742®¦º °·ÁÈ ¦o °¥¨³1126Â¨³ÄÁ ¡º Ê¸É®ª´ ®·¤¸
Îµª®o °¡´Ánµ´11,896®o °Á¡·É¤ ¹ Êµ¸ 2559Ánµ´2,569®o °®¦º °·ÁÈ ¦o °¥¨³2754
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Á°µ¦Â2 o °¤¼¨Ã¥¦»  °¦´ r Á¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r
Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ªµ
1.

¦³ª´·ªµ¤ÁÈ ¤µÂ¨³ o °¤¼¨Ã¥´ÉªÅ

°¦´rSRIPANWA´´Ê ¹ Êµ¤¡¦³¦µ´´·¦´rÁ¡ºÉ°µ¦Â¨£µ¡°»¦ª¤°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁÈ 
°¦´rÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦ÎµÁ·»¦¦¦¤Ä¨µ»µ¤¸É³¦¦¤µ¦¨¦³µ«Îµ®Ã¥¤¸ª´ »¦³r
Äµ¦°°®¨´¦´¡¥r¦³Á£®nª¥¦´r °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r REIT) Á¡ºÉ°Á° µ¥n°¦³µ
Â¨³Îµ®nª¥¦´r´ ¨nµªÁ o µ³Á¸¥ÁÈ ®¨´¦´¡¥r³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r ¹É°¦´rÎµÁ·¸ÉÅo µµ¦
Á° µ¥®nª¥¦´rÅ¨»Ä¦´¡¥r·®¨´ °°¦´r°¦´rÃ¥¼o´µ¦°¦´r³Îµ¦´¡¥r·®¨´Å
´®µ¨¦³Ã¥r Å¤nªnµ³ÁÈ µ¦Ä®o ÁnµÄ®o Ánµnªµ¦Ä®o Äo ¡º Ê¸É¸É¤¸µ¦Á¦¸ ¥ÁÈnµ°ÂÂ¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦¸É
Á¸É¥ª o °´µ¦Ánµ®¦º °Ä®o Äo ¡º Ê¸É
´¸
Ê Ê°¦´rSRIPANWA ¦´Ã°¦´¡¥r·¸ÉÄo Äµ¦¦³°·µ¦µ°»¦ª¤SPWPF ¹É¦³°o ª¥
¦´¡¥r·¸É¨»¦´Ê Â¦º°Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµnª¸É1Îµª¦ª¤´·
Ê Ê45®o °¡´ Ã¥¦´Ã°¦¦¤··ÍÂ¨³
®¦º °·· ¦°¦°Ä¸É·°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Â¨³´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r ¸ÉÄo Äµ¦Îµ Á·µ£µ¥Äo ®´º°¦´ ¦°µ¦Îµ
¦³Ã¥r 3 Îµª16´¦ª¤ÁÈ ¡º Ê¸É¦³¤µ21Å¦n 2µ55µ¦µªµÂ¨³Ä¦´¡¥r·¸É¨»Á¡·É¤Á·¤
¦´Ê ¸É1¹É¦³°o ª¥Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµnª¸É2Îµª30®o °¡´Â¨³o µ¡´Âª·¨¨nµX291®¨´Ã¥¦´
Ã°¦¦¤··ÍÂ¨³®¦º °··¦°¦°Ä¸É· °¦´¡¥r·¸É¨»Á¡·É¤Á·¤¦´Ê ¸É1µCIR ¹ÉÁÈ Áo µ °¦¦¤··Í
Â¨³®¦º °··¦°¦°£µ¥Äo ®´º°¦´¦°µ¦Îµ ¦³Ã¥r 3 Îµª2´¦ª¤ÁÈ ¡º Ê¸É¦³¤µ6Å¦n0
µ506µ¦µªµ
2.

¼o°º ®n ª¥¦µ¥Ä®n ª´¸É25¡§¬£µ¤2561
¨Îµ´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

¼oº°®n ª¥
Îµ´µ¦³´´¤
¦·¬´ µ°·¦³Á¦·ÁrÎµ´
¦·¬´ µ°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ ¤®µ
¦·¬´ ·¡¥¦³´¸ª·Îµ´ ¤®µ
¦·¬´ Å¥«¦¸¦³´£´¥Îµ´ ¤®µ
µÁ¸¥r ¨«¦µr
¦·¬´ Á¤º°Å¥¦³´£´¥Îµ´ ¤®µ
µª ¦nª¤»
µª¨´¦r ¸¦³¦µr
µ¥»·¥´ ·ªµ»·
µ»¦µr »··¦µr
µ¥¡¨ ´«¨µ¦´¬r
¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥
¦ª¤

¸É¤µwww.settrade.com
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Îµª®n ª¥
69,814,415
56,895,457
27,906,352
9,086,300
2,809,269
2,000,000
1,858,400
1,541,300
1,500,000
1,450,640
1,400,000
1,400,000
101,401,867
279,064,000

¦o °¥¨³
25.02
20.39
10.00
3.26
1.01
0.72
0.67
0.55
0.54
0.52
0.50
0.50
36.34
100.00

¦µ¥µªµ¤Á®È °¸É¦¹ ¬µµµ¦Á·°·¦³

3.

¼o´µ¦°¦´r
3.1

o °¤¼¨´ÉªÅ
ºÉ°
¸É°¥¼n
Á¨ ³Á¸¥¦·¬´
Ã¦«´¡r
Ã¦µ¦
ÁªÈÅr

¦·¬´µ°·¦³¦¸Â¤ÁÁ¤rÎµ´ vCIRMw
Á¨ ¸É2922155156°µµ¦µ°·¦³µªÁª°¦r 2´ Ê4Á¡¦»¦¸´
Ä®¤nÂ ªµ³· Á ®o ª¥ ªµ¦»Á¡¤®µ¦10310
0105559070318
02-308-2022
02-308-2033
www.cireit.com

¸É¤µ: CIRM

3.2

¦µ¥ºÉ°¦¦¤µ¦¦·¬´
¨Îµ´
1
2
3

¦µ¥ºÉ°¦¦¤µ¦
µ¥ª¦··°·¦³
µ¥Å¦¤´É ¨´r¸
µª·Å¨°·¼¨

ÎµÂ®n 
¦³µ¦¦¤µ¦(¼o¤¸°Îµµ¨µ¤
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦(¦¦¤µ¦¤¸°Îµµ¨µ¤)

¸É¤µ: CIRM

3.3

¦µ¥ºÉ°¼o¦·®µ¦
¨Îµ´
1
2
3
4

¦µ¥ºÉ°¼o¦· ®µ¦
µµª´¦r Á¡È·¦·µª¦ª«r
µµª»¤µª¦»
µµªª´Á¡È¦³°´¦r
µ¥¦µ¦»Îµ¦»

ÎµÂ®n 
¼o´ µ¦¦·®µ¦·¦´¡¥r
¼o´ µ¦ n µ¥¡´µ»¦·Â¨³´¨»´¤¡´r
¼o´ µ¦ n µ¥µ¦Á·Â¨³»¦µ¦
¼o´ µ¦ n µ¥Îµ´¼Â¨µ¦·´ ·

¸É¤µCIRM

4.

¨µ¦ÎµÁ·µÄ°¸ °¦´¡¥r · °°¦´r SRIPANWA
4.1

Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤«¦¸¡´ªµn ª¸É1
¦µ¥µ¦

2559

®o °¡´¡¼¨ª·¨¨n µ
Îµª®o °¡´ (¥¼·
°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥ (¦o °¥¨³
¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥(µn°º)
®o °¡´¡¼¨ª¸
Îµª®o °¡´ (¥¼·
°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥ (¦o °¥¨³
¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥(µn°º)
¸É¤µ: CIRM
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¥2561

38
52%
23,965

38
63%
21,665

38
65%
22,137

7
66%
13,685

7
79%
12,229

7
74%
12,495
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4.2

Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤«¦¸¡´ªµn ª¸É2 Â¨³o µ¡´µ°µµ«X29
¦µ¥µ¦
®o °¡´Á¡r Á±µr
Îµª®o °¡´ (¥¼·
°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥ (¦o °¥¨³
¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥(µn°º)
®o °¡´¡¼¨ª¸
Îµª®o °¡´ (¥¼·
°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥ (¦o °¥¨³
¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥(µn°º)
o µ¡´µ°µµ«X29
Îµª®o °¡´ (¥¼·
°´¦µµ¦Á o µ¡´Á¨¸É¥ (¦o °¥¨³
¦µµ®o °¡´Á¨¸É¥(µn°º)

2559

2560

¥2561

10
32%
16,600

10
56%
16,212

10
62%
15,619

20
47%
10,604

20
70%
10,212

20
77%
10,137

1
15%
71,605

1
40%
81,104

¸É¤µ: CIRM

5.

µ³µµ¦Á· °°¦´r SRIPANWA

¦µ¥µ¸É Â ¦³°o ª ¥Âµ³µµ¦Á·  Â¨³Î µ Å¦ µ» 31 ´ ªµ¤2559 Â¨³31
´ªµ¤2560 ¸ÉÅo ¦´µ¦¦ª°Ã¥¼o°´¸¦´°»µÂ¨³30´¥µ¥2561 ¸ÉÅo ¦´µ¦°µÃ¥
¼o°´¸¦´°»µ
Âµ³µµ¦Á·
(®n ª¥ : ¨o µµ
·¦´¡¥r
Á·¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
µ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
Á· µµµ¦
¨¼®¸ ÊnµÁnµ
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥
µ¦Ánµ¦°´´¸
nµÄo nµ¥°ºÉ¦°µ¦´´¸
·¦´¡¥r°ºÉ
¦ª¤·¦´ ¡¥r
®¸Ê ·
nµÄo nµ¥o µnµ¥
Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª
¦ª¤®¸Ê ·

31 59

¦o °¥¨³n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

¦o °¥¨³n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

31 60

Á¨¸É¥Â¨
Îµª

%

30 ¥61

¦o °¥¨³n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

3,445.04

95.64%

3,482.00

94.85%

36.96

1.07%

3,571.74

94.30%

33.56
107.99
14.86

0.93%
3.00%
0.41%

30.40
144.37
13.58

0.83%
3.93%
0.37%

(3.16)
36.38
(1.28)

(9.41%)
33.69%
(8.63%)

42.98
159.22
12.62

1.13%
4.20%
0.33%

0.46
3,601.91

0.01%
0.00%
100.00%

0.76
0.00
3,671.12

0.02%
0.00%
100.00%

0.31
0.00
69.21

67.25%
N/A
1.92%

1.25
0.02
3,787.82

0.03%
0.00%
100.00%

1.84
446.42
448.26

0.05%
12.39%
12.44%

8.34
447.08
455.41

0.23%
12.18%
12.41%

6.50
0.66
7.16

354.20%
0.15%
1.60%

3.37
447.59
450.96

0.09%
11.82%
11.91%

3,156.80
3,156.80

87.64%
87.64%

3,097.72
3,097.72

84.38%
84.38%

(59.08)
(59.08)

(1.87%)
(1.87%)

3,097.72
3,097.72

81.78%
81.78%

6.91

0.19%

128.04

3.49%

121.13

1753.29%

249.19

6.58%

·¦´¡¥r »·
»³Á¸¥
»¸ÉÅo ¦´µ¼oº°
®nª¥¦´r
ÎµÅ¦³¤
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(®n ª¥ : ¨o µµ

31 59

nªÎÉµªnµ¤¼¨nµ®nª¥¦´r

(10.05)
3,153.66
3,601.91

¦o °¥¨³n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

¦o °¥¨³n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

31 60

(0.28%)
87.56%
100.00%

(10.05)
3,215.71
3,671.12

31 59

¦o °¥¨³n °
¦µ¥Åo

Á¨¸É¥Â¨
Îµª

(0.27%)
87.59%
100.00%

%

62.05
69.21

1.97%
1.92%

30 ¥61

(10.05)
3,336.85
3,787.82

·¦´¡¥r »·
®¸Ê ·Â¨³·¦´¡¥r »·
®¤µ¥Á®» ÄnªÅ¦¤µ¸É1 ¸ 2560 Åo ¤¸µ¦¨»¸ÉÅo ¦´µ¼oº°®nª¥¦´rµÁ·¤ 3,156.8 ¨o µµ ®nª¥¦´rÎµª279,064,000 ®nª¥
¤¼¨nµ®nª¥¨³11.3121 µ ÁÈ 3,097.7 ¨o µµ Îµª279,064,000 ®nª¥¤¼¨nµ®nª¥¨³11.1004 µ

¦o °¥¨³n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

(0.27%)
88.09%
100.00%

ÎµÅ¦ µ»
(®n ª¥ ¨o µµ

31 60

¦o °¥¨³n °
¦µ¥Åo

30 ¥61

¦o °¥¨³n °
¦µ¥Åo

¦µ¥Åo µµ¦¨»
¦µ¥Åo nµÁnµ
¦µ¥Åo °Á¸ Ê¥
¦ª¤¦µ¥Åo

8.52
0.19
8.71

97.79%
2.21%
100.00%

277.99
0.16
278.15

99.94%
0.06%
100.00%

207.68
0.17
207.85

99.92%
0.08%
100.00%

0.32
0.34
0.10
0.40
0.61
0.04
1.80
6.91

3.64%
3.90%
1.10%
4.59%
6.96%
0.49%
20.68%
79.32%

8.74
8.74
1.27
0.61
19.99
3.06
42.39
235.76

3.14%
3.14%
0.46%
0.22%
7.19%
1.10%
15.24%
84.76%

6.60
6.60
0.94
0.66
14.90
2.33
32.03
175.82

3.17%
3.17%
0.45%
0.32%
7.17%
1.12%
15.41%
84.59%

0.00%

2.97

1.07%

89.74

43.18%

0.00%

2.97

1.07%

89.74

43.18%

79.32%

238.73

85.83%

265.56

127.77%

n µÄo nµ¥
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦´µ¦°¦´r
nµ¦¦¤Á¸¥¤¦´¸Â¨³¼oÁÈ¦´¬µ¦´¡¥r·
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¥³Á¸¥
nµ¦¦¤Á¸¥¤ª·µ¸¡
°Á¸ Ê¥nµ¥
nµÄo nµ¥°ºÉ
¦ª¤n µÄo nµ¥
¦µ¥Åo µµ¦¨»»·
¦µ¥µ¦ÎµÅ¦»·µÁ·¨»
¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ µ» »·¸É¥´ Å¤nÁ· ¹ ÊµÁ·
¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦ª¤¦µ¥µ¦ÎµÅ¦»·É Á¸ · ¹ Ê Â¨³¸É¥´Å¤n
Á· ¹ Ê µÁ·¨»
µ¦Á¡·É¤ ¹ Ê Ä·¦´ ¡¥r »·µµ¦
ÎµÁ·µ

6.91

µ¦ª·Á¦µ³®r µ³µµ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ
·¦´¡¥r 
ª´¸É 31´ªµ¤2560°¦´r¤¸· ¦´¡¥r¦ª¤Îµª3,671¨o µµÁ¡·É¤ ¹ Êµ¸ n°Îµª69¨o µ
µ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 1.92 Ã¥¤¸¦µ¥µ¦Îµ´´¸ Ê Åo Ân Á·¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ Îµª 3,482
¨o µµÁ¡·É¤ ¹ ÊÎµª37¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³1.07Á¤ºÉ°Á¸¥´Á·¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
ª´¸É 31´ªµ¤2559Ã¥Á·¨»Ä°´®µ¦·¤¦´¡¥rµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Á· ¹ Êµµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
´ÎµÃ¥¼o¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· °·¦³o ª¥ª·¸¡·µ¦µµ¦µ¥Åo  Income Approach) Â¨³¨¼®¸ Êµ¦o µÂ¨³¨¼®¸ Ê°ºÉ
Îµª144¨o µµÁ¡·É¤ ¹ Ê36¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³33.69ÁÈ ¨¼®¸ Êµµ¦ÁnµÎµª68¨o µµ¹É ¥´Å¤n¹
Îµ®Îµ¦³ Â¨³¦µ¥Åo µn Ánµ¸¥É ´ Å¤nÁ¦¸¥ÁÈÎµ¦³ Îµª 76 ¨o µµ ¹É ÁÈ ¦µ¥Åo µn Ánµ¸ÁÉ ·µµ¦´¹´¸
µ¤ª·¸Áo ¦¨°°µ¥»
´ µ
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30´¥µ¥2561°¦´rSRIPANWA ¤¸· ¦´¡¥r¦ª¤3,787.82¨o µµÃ¥·¦´¡¥r®¨´¦³°o ª¥Á·
¨»Ä°´®µ¦·¤¦´¡¥r3,572¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³94.30 °·¦´¡¥r¦ª¤
®¸Ê ·
ª´¸É31´ªµ¤2560°¦´r¤¸®¸ Ê·¦ª¤Îµª455¨o µµÁ¡·É¤ ¹ Ê7¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³1.6Ã¥
¤¸¦µ¥µ¦Îµ´º°nµÄo nµ¥o µnµ¥8¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³1.83 °®¸ Ê·¦ª¤¹É ÁÈ nµÄo nµ¥ °°¦´r¸É¤¸
Îµ®Îµ¦³ÄÁº°¤¦µ¤ 2561 Â¨³Á·¼o¥¤º ¦³¥³¥µª»·µnµ¦¦¤Á¸¥¤´µÁ·¼o¦°´´¸ Îµª 447
¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³98.17 °®¸ Ê·¦ª¤¹É Á·µµ¼o¥¤º ¦³¥³¥µªµµµ¦¡µ·¥rÂ®n®¹É
 30 ´¥µ¥ 2561 °¦´r SRIPANWA ¤¸®¸ Ê·¦ª¤´·
Ê Ê 450.96 ¨o µµ ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 11.91 °
·¦´¡¥r¦ª¤ ¹É ¦³°o ª¥Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª Îµª 447.59 ¨o µµ ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 11.82 °·¦´¡¥r¦ª¤ Â¨³
nµÄo µn ¥o µnµ¥Îµª3.37¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³0.09 °·¦´¡¥r¦ª¤
·¦´¡¥r »·
ª´¸É31´ªµ¤2560°¦´r¤¸¦´¡¥r· »·Îµª3,215¨o µµÁ¡·É¤ ¹ Êµª´¸É31´ªµ¤2559
Îµª62¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³1.97Â¨³¤¸· ¦´¡¥r» ·°n ®nª¥Ánµ´11.5232µÁ¡·É¤ ¹ Êµª´¸É31´ªµ¤
2559¸É¤¸· ¦´¡¥r» ·°n ®nª¥Ánµ´11.3008
30 ´¥µ¥2561 °¦´r SRIPANWA ¤¸· ¦´¡¥r» ·Îµª3,336.85 ¨o µµ¦³°o ª¥»
³Á¸¥Â¨³»¸ÉÅo ¦´µ¼oº°®nª¥¦´rÎµª 3,097.72 ¨o µµ Â¨³ÎµÅ¦³¤Îµª 249.19 ¨o µµ Ã¥
¤¼¨nµ·¦´¡¥r» ·Á¡·É¤ ¹ Êµ31 ´ªµ¤2560 Îµª121.14 ¨o µµ
¨µ¦ÎµÁ·µ
Ä¸  2560°¦´r¤¸¦µ¥Åo µµ¦¨»´·
Ê ÊÎµª278.15¨o µµÁ¡·É¤ ¹ Êµ¸ n°ÁÈ Îµª269.44
¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³3093.63ÁºÉ°µÄ¸  2559°¦´r¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦ª¤Îµª26ª´´¸
Ê Ê¦µ¥Åo µµ¦
¨»´·
Ê Ê¦³°o ª¥¦µ¥Åo µn ÁnµÎµª 277.99 ¨o µµ ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 99.94 °¦µ¥Åo µµ¦¨» ¦µ¥Åo
°Á¸ Ê¥Îµª 0.16 ¨o µµ Â¨³¤¸µn Äo µn ¥Îµª 42 ¨o µµ Ã¥nµÄo µn ¥nªÄ®nÁ·µnµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦
´µ¦°¦´rÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¦´¸Â¨³¼oÁÈ¦´¬µ¦´¡¥r·  Îµª 17 ¨o µµ ÎµÄ®o ¤¦¸ µ¥Åo µµ¦¨»»·
 ¸  2560 ÁÈ Îµª 235 ¨o µµ Á¡·É¤ ¹ Êµ¸ n° 228 ¨o µµ ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 3,312.39 Â¨³¤¸µ¦Á¡·É¤ ¹ ÊÄ
·¦´¡¥r» ·µµ¦ÎµÁ·µÎµª238¨o µµÁ¡·¤É µ¸ n°ÁÈ Îµª231¨o µµ·ÁÈ ¦o °¥¨³3355.41
´¸
Ê Ê °¦´r¤¸¦µ¥µ¦ÎµÅ¦»·¸É¥´ Å¤nÁ· ¹ Ê¦· µµ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r Îµª 3 ¨o µµ Á¤ºÉ°Á¸¥´
¤¼¨nµÁ·¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  31 ´ªµ¤ 2559 ÎµÄ®o Ä¸  2560 °¦´r¤Á¸ ·¨»Ä
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ánµ´Îµª3,482¨o µµ
Îµ®¦´ª· Ê»ª´¸É 30 ´¥µ¥ 2561 °¦´r SRIPANWA ¤¸¦µ¥Åo ¦ª¤Îµª 207.85 ¨o µµ Ã¥¤¸
¦µ¥Åo ®¨´¤µµµnµÁnµÎµª 207.68 ¨o µµ ·ÁÈ ¦o °¥¨³ 99.92 °¦µ¥Åo ¦ª¤ Â¨³¤¸µn Äo nµ¥¦ª¤ 32.03
¨o µµÃ¥nµÄo nµ¥®¨´Åo Ân o »µµ¦Á·Îµª 14.90 ¨o µµnµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦´µ¦°¦´r Îµª
6.60 ¨o µµÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤¦´¸Â¨³¼oÁÈ¦´¬µ¦´¡¥r· Îµª6.60 ¨o µµn¨Ä®o ¤¸ÎµÅ¦µµ¦¨»»·
Îµª175.82 ¨o µµ
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Á°µ¦Â3: o °¤¼¨Ã¥¦»  °¦· ¬´«¦¸ ¡´ªµÂ¤ÁÁ¤r Îµ´
1.

¦³ª´·ªµ¤ÁÈ ¤µÂ¨³ o °¤¼¨Ã¥´ÉªÅ

¦· ¬´«¦¸ ¡´ ªµÂ¤ÁÁ¤r Îµ´ vSPMw ´´Ê ¹ ÊÁ¤ºÉ°ª´¸É18¦µ¤¡«2556ÎµÁ·»¦·®¨´µ¦
¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤Ã¥¤¸CID ¹ÉÁÈ ¼oº°®»oÄ®n´°¥¼
Ê n¸É2922/196 ´Ê 10 °µµ¦µ°·¦³µªÁª°¦r 2
Á¡¦»¦¸´ Ä®¤nÂ ªµ³· Á ®o ª¥ ªµ¦» Á¡¤®µ¦ª´¸É 31´ªµ¤2560SPM ¤¸» ³Á¸¥Â¨³»
³Á¸¥Îµ¦³Â¨o ª30 ¨o µµ¦³°o ª¥®»oÎµª3,000,000®»o¦µµ®»o¨³10 µ
2.

¼o°º ®»o¦µ¥Ä®n ª´¸É27Á¤¬µ¥2561
¨Îµ´
ºÉ°
1
¦·¬´µ°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´(¤®µ)
2
»ª¦··°·¦³
3
»·ª´r°·¦³
¦ª¤

Îµª®»o
2,999,998
1
1
3,000,000

¦o °¥¨³
100.0
0.0
0.0
100.0

¸É¤µ: CIRM

3.

³¦¦¤µ¦¤·»µ¥2561
¨Îµ´
1
2
3
4

ºÉ°µ¤»¨
»¦µr°·¦³
»ª¦··°·¦³
»·ª´r°·¦³
»¸¦µ£¦r«¦¸Á¦·ª«r

ÎµÂ®n 
¦¦¤µ¦¦·¬´
¦¦¤µ¦¦·¬´
¦¦¤µ¦¦·¬´
¦¦¤µ¦¦·¬´

¸É¤µCIRM

4.

µ³µµ¦Á·

¦µ¥µ¸É Â ¦³°o ª ¥Âµ³µµ¦Á·  Â¨³Î µ Å¦ µ» 31 ´ ªµ¤2559 Â¨³31
´ªµ¤2560 ¸ÉÅo ¦´µ¦¦ª°Ã¥¼o°´¸¦´°»µ
Âµ³µµ¦Á·
(®n ª¥¨o µµ

31 58

% n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

31 59

% n °
·¦´¡¥r ¦ª¤

31 60

% n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

·¦´¡¥r
·¦´¡¥r ®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

56.21

27.97%

16.59

8.75%

30.49

14.78%

¨¼®¸ Êµ¦o µÂ¨³¨¼®¸ Ê°ºÉ

47.32

23.54%

73.43

38.72%

77.15

37.41%

·o µÁ®¨º°

21.05

10.47%

27.69

14.60%

28.32

13.73%

6.40

3.18%

7.39

3.90%

8.33

4.04%

130.98

65.17%

125.09

65.97%

144.29

69.97%

·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤·¦´¡¥r ®¤»Áª¸¥
·¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
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(®n ª¥¨o µµ
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦³Á¸¥µ¦Ánµ¦°
´´¸

31 58

% n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

31 59

% n °
·¦´¡¥r ¦ª¤

31 60

% n °
·¦´¡¥r
¦ª¤

8.08

4.02%

7.43

3.92%

6.79

3.29%

nµÁnµnµ¥¨nª®o µ

18.45

9.18%

5.64

8.25%

13.23

6.42%

°µµ¦Â¨³°»¦r

42.28

21.04%

40.38

21.30%

40.55

19.66%

1.20

0.60%

1.08

0.57%

1.37

0.66%

70.01
200.99

34.83%
100.00%

64.53
189.62

34.03%
100.00%

61.94
206.23

30.03%
100.00%

Áo µ®¸ ÊnµÁnµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °´

42.28

21.04%

42.23

22.27%

68.32

33.13%

nµÁnµo µnµ¥

47.13

23.45%

68.06

35.89%

101.99

49.45%

Áo µ®¸ Êµ¦o µÂ¨³Áo µ®¸ Ê°ºÉ
nª °Áo µ®¸ ÊÁnµº Ê°¸É¹Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä®¹É¸
Á·¤´Îµ¦´nµ®o °¡´µ¨¼o µ

79.64

39.62%

107.56

56.73%

101.55

49.24%

3.40

1.69%

3.27

1.72%

1.33

0.64%

58.12

28.92%

45.82

24.16%

56.32

27.31%

®¸ Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ

12.77

6.35%

15.94

8.41%

14.13

6.85%

243.34

121.07%

282.88

149.19%

343.64

166.63%

4.81

2.39%

1.54

0.81%

0.21

0.10%

2.79

1.39%

3.68

1.94%

1.98

0.96%

7.60
250.94

3.78%
124.85%

5.22
288.10

2.75%
151.94%

2.19
345.83

1.06%
167.69%

30.00

14.93%

30.00

15.82%

30.00

14.55%

µ»³¤
¦ª¤n ª °¼oº°®»o

(79.95)
(49.95)

(39.78%)
(24.85%)

(128.48)
(98.48)

(67.76%)
(51.94%)

(169.60)
(139.60)

(82.24%)
(67.69%)

¦ª¤®¸Ê ·Â¨³n ª °¼oº°®»o

200.99

100.00%

189.62

100.00%

206.23

100.00%

·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤·¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
¦ª¤·¦´¡¥r
®¸Ê ·
®¸Ê ·®¤»Áª¸¥

¦ª¤®¸Ê ·®¤»Áª¸¥
®¸Ê ·Å¤n ®¤»Áª¸¥
Áo µ®¸ ÊÁnµº Ê° »·µnª¸É¹
Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
Îµ¦°¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª °
¡´µ
¦ª¤®¸Ê ·Å¤n ®¤»Áª¸¥
¦ª¤®¸Ê ·
n ª °¼oº°®»o
»Á¦º°®»o
»³Á¸¥°°Îµ®nµ¥Â¨³Îµ¦³
ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨o ª®»oµ¤´3,000,000
®»o¤¼¨nµ®»o¨³10 µ
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ÎµÅ¦ µ»
(®n ª¥ ¨o µµ

Îµ®¦´¸ ·Ê »
ª´¸É 31 ´ªµ¤
2558

% n °
¦µ¥Åo

Îµ®¦´¸ ·Ê »
ª´¸É 31 ´ªµ¤
2559

% n °
¦µ¥Åo

Îµ®¦´¸ ·Ê »
ª´¸É 31 ´ªµ¤
2560

% n °
¦µ¥Åo

¦µ¥Åo
¦µ¥Åo µµ¦¦³°·µ¦
Ã¦Â¦¤

432.68

87.55%

432.92

84.61%

541.52

86.69%

¦µ¥Åo µn ¦·®µ¦´µ¦

48.76

9.87%

65.95

12.89%

59.83

9.58%

¦µ¥Åo °ºÉ

12.77

2.58%

12.82

2.51%

23.33

3.73%

494.21 100.00%

511.69 100.00%

624.68

100.00%

433.88 87.79%
3.97%
19.60
73.65 14.90%
527.13 106.66%

448.36 87.62%
4.07%
20.83
90.89 17.76%
560.08 109.46%

560.00
19.86
85.77
665.62

89.65%
3.18%
13.73%
106.55%

(32.92)

(6.66%)

(48.39)

(9.46%)

(40.94)

(6.55%)

0.15

0.03%

0.15

0.03%

0.17

0.03%

(33.07)

(6.69%)

(48.54)

(9.49%)

(41.11)

(6.58%)

¦ª¤¦µ¥Åo
n µÄo nµ¥
o »µµ¦¦³°·µ¦
nµÄo µn ¥Äµ¦ µ¥
nµÄo µn ¥Äµ¦¦·®µ¦
¦ª¤n µÄo nµ¥
ÎµÅ¦ µ» n °n µÄo nµ¥
µµ¦Á·
nµÄo µn ¥µµ¦Á·
ÎµÅ¦ µ» »·Îµ®¦´¸

µ¦ª·Á¦µ³®r µ³µµ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´«¦¸¡´ªµÂ¤ÁÁ¤r Îµ´
µ³µµ¦Á·
·¦´¡¥r
31 ´ªµ¤2560 SPM ¤¸·¦´ ¡¥r ¦ª¤ÁÈ Îµª´Ê · Ê206.23 ¨o µµÃ¥®¨´ÁÈ ¨¼®¸ Êµ¦o µÂ¨³
¨¼®¸ Ê°ºÉÎµª77.15¨o µµ °µµ¦Â¨³°»¦rÎµª40.55¨o µµÁ·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Îµª
30.49¨o µµÂ¨³·o µÁ®¨º°Îµª28.32¨o µµ
®µÁ¦¸ ¥Á¸¥¦³®ªnµ¸ 2559Â¨³¸ 2560¡ªnµ¤¸Îµª·¦´¡¥r¦ª¤Á¡·É¤ ¹ Ê16.61¨o µµ®¦º °¦o °¥¨³
8.76¦µ¥µ¦®¨´¦³°o ª¥Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹ Ê 13.90¨o µµ¨¼®¸ Êµ¦o µÂ¨³¨¼®¸°Ê ºÉ
Á¡·É¤ ¹ Ê 3.72¨o µµÂ¨³nµÁnµnµ¥¨nª®o µ¨¨2.41¨o µµ
®¸Ê ·
31 ´ªµ¤2560 SPM ¤¸®¸ Ê·¦ª¤ÁÈ Îµª´·
Ê Ê345.83 ¨o µµ ®¦º °¦o °¥¨³167.69 °·¦´¡¥r¦ª¤
¦µ¥µ¦®¨´¦³°o ª¥nµÁnµo µnµ¥Îµª101.99¨o µµ Áo µ®¸ Êµ¦o µÂ¨³Áo µ®¸ Ê°ºÉÎµª101.55¨o µµ
Áo µ®¸ ÊnµÁnµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °´Îµª68.32 ¨o µµ Â¨³Á·¤´Îµ¦´nµ®o °¡´µ¨¼o µÎµª56.32¨o µµ
®µÁ¦¸ ¥ Á¸ ¥ ¦³®ªnµ ¸  2559Â¨³¸  2560¡ªn µ ¤¸ Î µ ª®¸ Ê ·  Á¡·É ¤ ¹Ê 57.73¨o µ µ¦µ¥µ¦®¨´
¦³°o ª¥nµÁnµo µnµ¥Á¡·É¤ ¹ Ê 33.93¨o µµÂ¨³Áo µ®¸ ÊnµÁnµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °´Á¡·É¤ ¹ Ê26.09¨o µµ
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n ª °¼o°º ®»o
31 ´ªµ¤2560SPM ¤¸nª °¼oº°®»o µ» ÁÈ Îµª´·
Ê Ê139.60 ¨o µµ¦³°o ª¥»
³Á¸¥Îµª30.00 ¨o µµÂ¨³ µ»³¤Îµª 169.60¨o µµ¹É¨¨µ¸ 2559Îµª41.12¨o µ
µ
¨µ¦ÎµÁ·µ
Îµ®¦´ª1¸ · Ê»ª´¸É31 ´ªµ¤2560SPM ¤¸¦µ¥Åo ·
´ Ê Ê624.68 ¨o µµ¹ÉÁ¡·É¤ ¹ Êµ¸ 2559¦o °¥
¨³22.08®¦º °112.99¨o µµ¦³°o ª¥¦µ¥Åo µµ¦¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµÎµª 541.52¨o µµ
¦µ¥Åo µn ¦· ®µ¦´µ¦Îµª59.83¨o µµÂ¨³¦µ¥Åo °ºÉ23.33¨o µµ
°¥nµÅ¦Èµ¤nµÄo nµ¥Îµ®¦´ª1¸ · Ê»ª´¸É31´ªµ¤2560SPM ¤¸nµÄo nµ¥´·
Ê Ê665.62¨o µµ
¹ÉÁ¡·É¤ ¹ Êµ¸  2559Á¡¸¥¦o °¥¨³18.84®¦º °105.54¨o µµ¦³°o ª¥o »µµ¦¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤
Îµª560¨o µµnµÄo nµ¥Äµ¦ µ¥Îµª1986¨o µµÂ¨³nµÄo nµ¥Äµ¦¦· ®µ¦Îµª85.77¨o µµ
n¨Ä®o ¨µ¦ÎµÁ·µ °SPM ¤¸ µ»»·¨¨¦o °¥¨³ 6.58®¦º °41.11¨o µµ
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Á°µ¦Â4: o °¤¼¨Ã¥¦»  ° ¦· ¬´¦n ª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤r Îµ´
1.

¦³ª´·ªµ¤ÁÈ ¤µÂ¨³ o °¤¼¨Ã¥´ÉªÅ

¦· ¬´¦nª¤°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´ vIUDw ´´Ê ¹ ÊÁ¤ºÉ°ª´¸É25¡§¬£µ¤¡«2558ÎµÁ·»¦·®¨´µ¦
¦³°·µ¦Ã¦Â¦¤Ã¥¤¸CID ¹ÉÁÈ ¼oº°®»oÄ®n´°¥¼
Ê n¸É2922/196 ´Ê 10 °µµ¦µ°·¦³µªÁª°¦r 2
Á¡¦»¦¸´ Ä®¤nÂ ªµ³· Á ®o ª¥ ªµ¦»Á¡¤®µ¦´¸
Ê Êª´¸É 31´ªµ¤2560IUD ¤¸» ³Á¸¥Â¨³
»³Á¸¥Îµ¦³Â¨o ª360 ¨o µµ¦³°o ª¥®»oÎµª3,600,000®»o¦µµ®»o¨³100 µ
2.

¦µ¥ºÉ°¼o°º ®»o¦µ¥Ä®n ª´¸É21Á¤¬µ¥2561
¨Îµ´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ºÉ°
¦·¬´µ°·¦³¸Áª¨È°Á¤rÎµ´(¤®µ)
¦·¬´®¡´¡·¨¼ Îµ´(¤®µ)
¦·¬´Å°.¸.¸°·Á°¦r Á´É Â¨Îµ´(¤®µ)
»¦µr°·¦³
»·ª´r°·¦³
»ª¦·°·¦³
»°¦¡¦¦°¦»¦´·¨»
»»Á¸¥¦·Ãª´µ
»»ª¦¦µ°µ¦¸¨»
»·¥µ£¦r´¥µª¦Á¸¥¦
¦ª¤

Îµª®»o
1,799,996
900,000
899,997
1
1
1
1
1
1
1
3,600,000

¦o °¥¨³

¸É¤µ: CIRM

3.

¦µ¥ºÉ°³¦¦¤µ¦31´ªµ¤2560
¨Îµ´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ºÉ°µ¤»¨

ÎµÂ®n 
¦³µ¦¦¤µ¦
¦°¦³µ¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦»o´ µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦

»»Á¸¥¦·Ãª´µ
»¦µr°·¦³
»·ª´r°·¦³
»»´¥Ãª´µ
»ª¦··°·¦³
»°¦¡¦¦°¦»¦´·¨»
»¥»µ»ªµ¦´rÁ¦·
»¸¦µ£¦r«¦¸Á¦·ª«r
»ª¸¸¥ª·· ¦µ»¨
»·¡µ£¦rÃª´µ
»»ª¦¦µ°µ¦¸¨»
»«·¦·ª¦¦ª«r°¦·¥³ª¸
»·¥µ£¦r´¥µª¦Á¸¥¦
»¦¤·µ¦´Á¨¨r¤¸Á¸¥¦

¸É¤µCIRM
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50.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100

¦µ¥µªµ¤Á®È
¦µ¥µªµ¤Á®È
 °¸°¸
É¦¹É¦¹¬µµµ¦Á·
¬µµµ¦Á·°·°·¦³¦³

Á°µ¦Â
Á°µ¦Â55¦³¤µµ¦µµ¦Á·
¦³¤µµ¦µµ¦Á· °Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤
°Ã¦µ¦Ã¦Â¦¤
2563
®n ª®n
¥ ¨oª¥
µ¨o µ 25622562 2563
µµ
1 1
2 2
¦µ¥Åo
¦µ¥Åo
®o °¡´®o°¡´

2564
2564
33

2565
2565
44

2566
2566
55

2567
2567
66

2568
7

2569
2569
88

2570
2570
99

2571
2571
1010

2572
2572
1111

2573
2573 25742574 25752575 25762576
12 12
13 13 14 14 15 15

43.07
43.07 48.84
48.84 52.10
52.10

54.18
54.18

56.35
56.35

58.77
58.77

60.95

63.39
63.39

65.92
65.92

68.75
68.75

71.30
71.30 74.15
74.15 77.12
77.12 80.4380.43 83.4183.41

31.96
31.96 35.67
35.67 37.89
37.89

39.41
39.41

40.98
40.98

42.72
42.72

44.33

46.10
46.10

47.94
47.94

49.97
49.97

51.86
51.86 53.93
53.93 56.09
56.09 58.4658.46 60.6660.66

3.67
3.67

3.82
3.82

3.97
3.97

4.14
4.14

4.30

4.47
4.47

4.65
4.65

4.85
4.85

78.07
78.07 87.96
87.96 93.66
93.66

97.41
97.41

101.31
101.31

105.63
105.63

109.57

- -

--

--

--

-

--

--

--

10.11
10.11 11.28
11.28 11.98
11.98

12.46
12.46

12.96
12.96

13.51
13.51

14.02

14.58
14.58

15.16
15.16

15.80
15.80

0.21
0.21

0.22
0.22

0.23
0.23

0.24
0.24

0.25

0.26
0.26

0.27
0.27

0.28
0.28

¦ª¤o¦ª¤o
»»µ¥ µ¥ 10.28
10.28 11.48
11.48 12.19
12.19
o »o»
¡´¡´
µµ
®o °¡´®o°¡´
3.353.35 3.483.48 3.62
3.62

12.68
12.68

13.18
13.18

13.74
13.74

14.26

14.83
14.83

15.42
15.42

16.08
16.08

3.76
3.76

3.91
3.91

4.07
4.07

4.23

4.40
4.40

4.58
4.58

4.76
4.76

4.95
4.95

5.155.15

5.365.36 5.575.57

9.829.82 10.2210.22 10.6210.62

°µ®µ¦Â¨³
°µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ °º
Á¦ºÉ¤É °ºÉ¤
°ºÉÇ °ºÉÇ
¦ª¤¦µ¥Åo
¦ª¤¦µ¥Åo

3.043.04

3.443.44

5.03
5.03

5.235.23

5.445.44 5.675.67

5.88 5.88

113.96
113.96 118.51
118.51 123.57
123.57 128.19
128.19 133.31
133.31 138.65
138.65 144.56
144.56 149.96
149.96

o »o»µ¥ µ¥
®o °¡´®o°¡´
°µ®µ¦Â¨³
°µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ °º
Á¦ºÉ¤É °ºÉ¤
°ºÉÇ °ºÉÇ

°µ®µ¦Â¨³
°µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ °º
Á¦ºÉ¤É °ºÉ¤
°ºÉÇ °ºÉÇ
¦ª¤o¦ª¤o
»»
¡´¡´
µµ
o »oµ¦
»µ¦
°ºÉ °ºÉ
®o °¡´®o°¡´
°µ®µ¦Â¨³
°µ®µ¦Â¨³
Á¦ºÉ °º
Á¦ºÉ¤É °ºÉ¤
°ºÉÇ °ºÉÇ
¦ª¤o¦ª¤o
»»
µ¦°º
µ¦°º
É É
ÎµÅ¦Îµ´ Ê Å¦o ´ Ê o 
µµ¦
µµ¦
ÎµÁ·Îµµ
Á·µ
n µÄonµn µÄo¥ nµ¥
¡´¡´
µµ
n µ¥¦·n µ®¥¦·
µ¦µ
®µ¦µ
´ªÉ Å´ªÉ Å
n µ¥»n µ¨
¥»¨
n µ¥ n µ¥
µ¥Â¨³
µ¥Â¨³
µ¦¨µ
µ¦¨µ
n µ¥ µ¥Â¨³
n µ¥ µ¥Â¨³
µ¦¨µ
µ¦¨µ
n µ¥n°n µ¤Î
¥n°µ¦»¤Î
 µ¦»
¦ª¤n¦ª¤n
µÄo µn µÄo¥nµ¥
¡´¡´
µµ
n µÄonµn µÄo¥°ºÉnµ¥°ºÉ

- -

0.170.17

- -

0.200.20

- -

- -

- -

- -

-

-

16.40
16.40 17.05
17.05 17.73
17.73 18.4918.49 19.1819.18
0.29
0.29

0.300.30

0.310.31 0.320.32

0.34 0.34

16.68
16.68 17.35
17.35 18.04
18.04 18.8118.81 19.5219.52

5.79 5.79

6.136.13

6.386.38

6.64
6.64

6.90
6.90

7.18
7.18

7.46
7.46

7.76

8.07
8.07

8.40
8.40

8.73
8.73

9.08
9.08

9.449.44

- -

- -

- -

--

--

--

-

--

--

--

- -

- -

9.869.86 10.25
10.25

10.66
10.66

11.09
11.09

11.53
11.53

12.00

12.48
12.48

12.97
12.97

13.49
13.49

14.03
14.03 14.60
14.60 15.18
15.18 15.7915.79 16.4216.42

9.489.48 10.74
10.74 11.46
11.46

11.92
11.92

12.40
12.40

12.93
12.93

13.41

13.95
13.95

14.50
14.50

15.12
15.12

15.69
15.69 16.31
16.31 16.97
16.97 17.6917.69 18.3518.35
11.10
11.10 11.54
11.54 12.00
12.00 12.5112.51 12.9812.98

9.489.48

- -

- -

-

-

6.826.82

7.637.63

8.11
8.11

8.43
8.43

8.77
8.77

9.14
9.14

9.49

9.87
9.87

10.26
10.26

10.70
10.70

- -

- -

- -

--

--

--

-

--

--

--

16.30
16.30 18.37
18.37 19.57
19.57

20.35
20.35

21.17
21.17

22.07
22.07

22.89

23.81
23.81

24.76
24.76

25.82
25.82

26.78
26.78 27.86
27.86 28.97
28.97 30.2130.21 31.3331.33

42.01
42.01 48.25
48.25 51.65
51.65

53.71
53.71

55.86
55.86

58.28
58.28

60.42

62.84
62.84

65.35
65.35

68.18
68.18

70.68
70.68 73.51
73.51 76.45
76.45 79.7679.76 82.6982.69

- -

- -

- -

- -

-

-

2.052.05

2.132.13

2.22
2.22

2.31
2.31

2.40
2.40

2.50
2.50

2.60

2.70
2.70

2.81
2.81

2.92
2.92

3.04
3.04

3.163.16

3.283.28 3.423.42

3.55 3.55

0.960.96

1.001.00

1.04
1.04

1.08
1.08

1.12
1.12

1.17
1.17

1.21

1.26
1.26

1.31
1.31

1.36
1.36

1.42
1.42

1.481.48

1.531.53 1.601.60

1.66 1.66

2.002.00

2.082.08

2.16
2.16

2.25
2.25

2.34
2.34

2.43
2.43

2.53

2.63
2.63

2.74
2.74

2.85
2.85

2.96
2.96

3.083.08

3.203.20 3.333.33

3.46 3.46

0.910.91

0.950.95

0.99
0.99

1.03
1.03

1.07
1.07

1.11
1.11

1.16

1.20
1.20

1.25
1.25

1.30
1.30

1.35
1.35

1.411.41

1.461.46 1.521.52

1.58 1.58

5.925.92

6.166.16

6.41
6.41

6.66
6.66

6.93
6.93

7.21
7.21

7.50

7.80
7.80

8.11
8.11

8.43
8.43

8.77
8.77

9.129.12

9.499.49 9.869.86 10.2610.26
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¦µ¥µªµ¤Á®È
¦µ¥µªµ¤Á®È
 °¸°¸
É¦¹É¦¹¬µµµ¦Á·
¬µµµ¦Á·°·°·¦³¦³
®n ª®n
¥ ¨oª¥
µ¨o µ 25622562
µµ
1 1
n µ¥¦·n µ®¥¦·
µ¦µ
®µ¦µ
5.625.62
´ªÉ Å´ªÉ Å
n µ¥»n µ¨
¥»¨
n µ¥ n µ¥
1.501.50
µ¥Â¨³
µ¥Â¨³
µ¦¨µ
µ¦¨µ
n µ¥ µ¥Â¨³
n µ¥ µ¥Â¨³
2.342.34
µ¦¨µ
µ¦¨µ
n µ¥n°n µ¤Î
¥n°µ¦»¤Î
 µ¦» 3.123.12
¦ª¤n¦ª¤n
µÄo µn µÄo¥nµ¥
12.58
12.58
°ºÉ °ºÉ
£µ¬¸£µ¬¸
¸É·Â¨³
¸É·Â¨³
0.220.22
·É¨¼·É¦o
¨¼µ¦o µ
nµÁ¸nÊ¥¦³´
µÁ¸ Ê¥¦³´
  0.070.07
ÎµÅ¦n
Îµ°Å¦n
 °
°Á¸
°Á¸
¥Ê n µ¥
¥Ê n µ¥
£µ¬¸£µ¬¸
n µÁºnÉ °µ¤ÁºÉ°¤ 23.22
23.22
Â¨³nÂ¨³n
µ´µ´
Îµ®nÎµ®n
¥ µ¥
nµÄonµn Äo¥Äµ¦
nµ¥Äµ¦
n°¤Â¤Â¨³
n°¤Â¤Â¨³
- Îµ¦»Î¦´µ¦»¬µ
¦´¬µ
¦´¡¥r¦´·¡¥r·
¦³ÂÁ·
¦³ÂÁ·

°·¦³°·°
¦³ °
23.22
23.22
¦´¡¦´
¥r ¡·¥r ·

2563
2563
2 2

2564
2564
33

2565
2565
44

2566
2566
55

2567
2567
66

2568
7

2569
2569
88

2570
2570
99

2571
2571
1010

2572
2572
1111

2573
2573 25742574 25752575 25762576
12 12
13 13 14 14 15 15

6.336.33

6.74
6.74

7.01
7.01

7.29
7.29

7.60
7.60

7.89

8.20
8.20

8.53
8.53

8.89
8.89

9.23
9.23

9.609.60

9.989.98 10.4110.41 10.7910.79

1.691.69

1.80
1.80

1.87
1.87

1.95
1.95

2.03
2.03

2.10

2.19
2.19

2.28
2.28

2.37
2.37

2.46
2.46

2.562.56

2.662.66 2.782.78

2.88 2.88

2.642.64

2.81
2.81

2.92
2.92

3.04
3.04

3.17
3.17

3.29

3.42
3.42

3.56
3.56

3.71
3.71

3.85
3.85

4.004.00

4.164.16 4.344.34

4.50 4.50

3.523.52

3.75
3.75

3.90
3.90

4.05
4.05

4.23
4.23

4.38

4.56
4.56

4.74
4.74

4.94
4.94

5.13
5.13

5.335.33

5.555.55 5.785.78

6.00 6.00

14.18
14.18 15.10
15.10

15.70
15.70

16.33
16.33

17.03
17.03

17.66

18.37
18.37

19.10
19.10

19.92
19.92

20.66
20.66 21.49
21.49 22.35
22.35 23.3023.30 24.1724.17

0.240.24

0.26
0.26

0.27
0.27

0.28
0.28

0.29
0.29

0.30

0.32
0.32

0.33
0.33

0.34
0.34

0.36
0.36

0.370.37

0.390.39 0.400.40

0.42 0.42

0.070.07

0.07
0.07

0.07
0.07

0.07
0.07

0.07
0.07

0.07

0.07
0.07

0.07
0.07

0.07
0.07

0.07
0.07

0.070.07

0.070.07 0.070.07

0.07 0.07

27.59
27.59 29.81
29.81

31.01
31.01

32.25
32.25

33.68
33.68

34.89

36.29
36.29

37.74
37.74

39.41
39.41

- -

4.87
4.87

5.07
5.07

5.28
5.28

5.48

5.70
5.70

5.93
5.93

6.18
6.18

27.59
27.59 29.81
29.81

26.14
26.14

27.19
27.19

28.40
28.40

29.41

30.59
30.59

31.82
31.82

33.23
33.23

- -
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40.83
40.83 42.46
42.46 44.16
44.16 46.1246.12 47.7747.77

6.41
6.41

6.676.67

6.936.93 7.237.23

7.50 7.50

34.42
34.42 35.80
35.80 37.23
37.23 38.8938.89 40.2740.27

เอกสารแนบ 7

รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
(ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
(ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก)

เอกสารแนบ 7

Á°µ¦Â 8
ª·¸µ¦¨³Á¸¥µ¦Á o µ¦³»¤Â¨³µ¦¤°´³
Äµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼o°º ®n ª¥¦´r ¦´Ê ¸É1/2561
°¦´r Á¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦·¤¦´¡¥r Ã¦Â¦¤«¦¸¡´ªµ(SRIPANWA)
ª´¸É 14 ´ªµ¤2561 Áª¨µ14.00  Á¦·É¤¨³Á¸¥Áª¨µ13.00) ÁÈ o Å
®o °Á«·¦·Ã¦Â¦¤Â¤¦·°°¦» Á¡²
Á¨ ¸É2 » »¤ª·°¥57 Â ª¨°´Á®º°Á ª´µ¦» Á¡¤®µ¦
__________________________
1.

µ¦¨³Á¸¥
¼oº°®nª ¥¦´ r ®¦º °¼o¦´¤°´³µ¤µ¦¨³Á¸ ¥Â¨³¥ºÉ Á°µ¦®¦º °®¨´µÁ¡ºÉ°µ¦¦ª°
µ¸É¦³»¤n°Áª¨µÅo Ân
´ Ê Áª¨µ13.00 °ª´¸É14 ´ªµ¤2561
¼o º ° ®n ª¥¦´  r ®¦º ° ¼o ¦´  ¤°´  ³¦»  µÎ µ Â¢°¦r ¤µ¦¨³Á¸ ¥ ¤µÁ¡ºÉ ° ¦³°µ¦
¨³Á¸¥Îµ®¦´ Á o µ¦³»¤¼o°º ®n ª¥¦´ r ®¦º°Îµ¤µ¡¦o °¤´®´º°¤°´³o ª¥(¦¸¸É¤¸µ¦
¤°´³)

2.

µ¦Á o µ¦³»¤o ª¥Á°
¦¸»¨¦¦¤µ
-

Ä®o Â´¦¦³Î µ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Î µ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º° Á· µ´¦· ¸É ¥´Å¤n
®¤°µ¥» °¼oº°®nª¥¦´r Á¡ºÉ°¨³Á¸¥n°Á¦·É ¤¦³»¤

¦¸··»¨
-

¦¸ · · »  ¨¸É  ³Á¸ ¥ Ä¦³Á«Å¥Ä®o Â Îµ Áµ®´ º° ¦´  ¦°· · » ¨¹É °°Ã¥
®nª¥µ¦µµ¦ °µ¥»Å¤nÁ·3Áº°´µª´¸É°°®´º° ¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °Ã¥¼o¤¸
°Îµµ¨µ¤¼¡´··» ¨´¡¦o
Ê °¤¦³´¦µÎµ´ °··» ¨ o µ¤¸

-

¦¸··»¨¸É³Á¸¥Än µ¦³Á«Ä®o ÂÎµÁµ®´º°¦´¦°µ¦ÁÈ ··» ¨¹É °°Ã¥
®nª¥¦µµ¦¸É¤¸°Îµµ °¦³Á«¸É··» ¨´´
Ê °¥¼
Ê n °µ¥»Å¤nÁ·1 ¸ ´ µª´¸É°°®´º° ¡¦o °¤
¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °Ã¥¼o¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´··»¨´¡¦o
Ê °¤¦³´¦µÎµ´ °··
»¨ o µ¤¸

-

Îµ®¦´··» ¨¸É³Á¸¥Änµ¦³Á«Á°µ¦Ä¸É¤·Åo ¤¸o´ÁÈ £µ¬µ°´§¬³o °´Îµ
ÎµÂ¨ÁÈ £µ¬µ°´§¬Â¤µ¡¦o °¤´o ª¥Â¨³Ä®o o ¤¼ ¸°Îµµ¨µ¤¼¡´··» ¨´¨µ¤¦´
Ê
¦°
ªµ¤¼o ° °ÎµÂ¨¡¦o °¤¦³´¦µÎµ´ °··» ¨ o µ¤¸

-

¼o¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´··»¨µ¤®´º°¦´¦°··»¨o °Â´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °
´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°Á·µ´¦· ¸É¥´ Å¤n®¤°µ¥»Á¡ºÉ°¨³Á¸¥n°Á¦·É ¤¦³»¤
Á°µ¦Â8 ®o µ1

Á°µ¦Â 8
3.

µ¦¤°´³
-

¼oº°®nª¥¦´r¸É¤°´³³o °¤°´³Ä®o o ¦¼ ´¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁ o µ¦n ª¤¦³»¤Â¨³°°
Á¸¥¨³Âµ¤Â®´º°¤°´³Â Îµ®¦´¼oº°®nª¥¦´rª´É Å ®¦º °®´º°¤°
´  ³Â  Îµ®¦´ ¼oº °®nª¥¦´ r ¸É ¦µÄ³Á¸ ¥ÁÈ ¼o¨»nµ¦³Á«Â¨³Ân´Ê Ä®o 
Custodian Ä¦³Á«Å¥ÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®nª¥¦´r ¸ÉÂ¤µ¡¦o °¤¸ ÊÁnµ´
Ê

-

Á¡ºÉ ° ªµ¤³ª¦ªÁ¦È ª Äµ¦¨³Á¸ ¥ ¼o´ µ¦°¦´  r Ä¦n °ªµ¤¦n ª ¤¤º ° µn µ ¼oº °
®nª¥¦´rÄµ¦´n®´º°¤°´³Â¨³Á°µ¦®¦º °®¨´µ¦³°(¹ÉÅo ¦° o °¤¼¨Â¨³¨
¨µ¥¤º ° ºÉ ° ¦o ª)¨nª ®o µ Ã¥´ n  ¹  v¼o ´  µ¦°¦´  r °¦´  r Á¡ºÉ °µ¦¨»  Ä
°´®µ¦·¤¦´¡¥r Ã¦Â¦¤«¦¸¡´ªµwÁ¨ ¸É2922/198 ´10
Ê °µµ¦µ°·¦³µªÁª°¦r 2 Á¡¦»¦¸
´Ä®¤nÂ ªµ³· Á ®o ª¥ ªµ¦» Á¡¤®µ¦10310 £µ¥Äª´¸É11 ´ªµ¤2561 ®¦º °
µ¸É´ ¦³»¤¼oº°®nª¥¦´rn°Á¦·É ¤µ¦¦³»¤

-

®´ º ° ¤°´ ³o ° ¦° o ° ¤¼¨ Â¨³¨¨µ¥¤º ° ºÉ ° Ä®o ¦o ª¡¦o °¤·  °µ¦Â¤r 20µ
®µ¤¸µ¦Âo Å ®¦º ° ¸¨ o °ªµ¤¸ÉµÎ ´¼o¤°´³o °¨µ¤Îµ´Åªo » Â®n

Á°µ¦¸Éo°Äo ¦³°µ¦¤°´³




¦¸o ¤¼ °´³ÁÈ »¨¦¦¤µ
-

®´º°¤°´³µ¤Â¸ÉÂ¤µ¡¦o °¤¸ Ê ¡¦o °¤´Ê ¦° o °ªµ¤¼ o °¦o ªÂ¨³¨
¨µ¥¤º°ºÉ°¼o¤°´³Â¨³¼o¦´¤°´³¡¦o °¤·°µ¦Â¤r 20µ

-

ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°Á·µ¸É¥´ Å¤n®¤°µ¥»
°¼o¤°´³Â¨³¼o¦´¤°´³¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °

-

¼o¦´¤°´³Ã¦Â´¦¦³Î µ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Î µ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°
Á·µ´¦· ¸É¥´ Å¤n®¤°µ¥» °¼o¦´¤°´³Á¡ºÉ°¨³Á¸¥n°Á¦·É ¤¦³»¤

¦¸o ¤¼ °´³ÁÈ ··»¨
-

®´º°¤°´³µ¤Â¸ÉÂ¤µ¡¦o °¤¸ Ê ¡¦o °¤´Ê ¦° o °ªµ¤¼ o °¦o ªÂ¨³¨
¨µ¥¤º°ºÉ°¼o¤°´³Â¨³¼o¦´¤°´³¼o¤°´³o °¨µ¤Ã¥¼o¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´
··» ¨´¡¦o
Ê °¤¦³´¦µÎµ´ °··» ¨ o µ¤¸ ¡¦o °¤·°µ¦Â¤r 20µ

-

¦¸o ¤¼ °´³ÁÈ ··» ¨¸É³Á¸¥Ä¦³Á«Å¥Ä®o Â


ÎµÁµ®´º°¦´¦°··»¨¹É°°Ã¥¦³¦ª¡µ· ¥r  °µ¥»Å¤nÁ·3Áº°´µ
ª´¸É°°®´º° ¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °Ã¥¼o¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´··» ¨
´¡¦o
Ê °¤¦³´¦µÎµ´ °··» ¨ o µ¤¸

Á°µ¦Â8 ®o µ2

Á°µ¦Â 8
ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°Á·µ¸É¥´ Å¤n
®¤°µ¥» °¼o¤¸ °Î µµ¨µ¤¼¡´ · · »¨´Ê Â¨³¼o¦´ ¤°´ ³ ¡¦o °¤¨µ¤
¦´¦°ÎµÁµ¼o °
-

¦¸o ¤¼ °´³ÁÈ ·· » ¨¸É³Á¸¥Änµ¦³Á«Ä®o Â


ÎµÁµ®´º°¦´¦°µ¦ÁÈ ··» ¨¹É°°Ã¥®n ª¥¦µµ¦¸É¤¸°Îµµ °¦³Á«¸É
··»¨´´
Ê °¥¼
Ê n °µ¥»Å¤nÁ·1 ¸ ´ µª´¸É°°®´º° ¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ
¼o °Ã¥¼o¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´··»¨´¡¦o
Ê °¤¦³´¦µÎµ´ °··»¨
o µ¤¸
ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º ° ®´º°Á·µ¸É¥´ Å¤n
®¤°µ¥» °¼o¤¸ °Î µµ¨µ¤¼¡´ · · »¨´Ê Â¨³¼o¦´ ¤°´ ³¡¦o °¤¨µ¤
¦´¦°ÎµÁµ¼o °

-

Îµ®¦´··» ¨¸É³Á¸¥Änµ¦³Á«Á°µ¦Ä¸É¤·Åo ¤¸o´ÁÈ £µ¬µ°´§¬³o °
´ÎµÎµÂ¨ÁÈ £µ¬µ°´§¬Â¤µ¡¦o °¤´o ª¥Â¨³Ä®o o ¤¼ ¸°Îµ µ¨µ¤¼¡´··» ¨´Ê
¨µ¤¦´¦°ªµ¤¼o ° °ÎµÂ¨¡¦o °¤¦³´¦µÎµ´ °··» ¨ o µ¤¸

-

¼o¦´¤°´³Ã¦Â´¦¦³Î µ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Î µ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°
Á·µ´¦· ¸É¥´ Å¤n®¤°µ¥» °¼o¦´¤°´³ Á¡ºÉ°¨³Á¸¥n°Á¦·É ¤¦³»¤

¦¸o ¼ °º ®n ª¥¦´r É ¸ ¦µÄ³Á¸¥ÁÈ ¼o¨»n µ¦³Á«Â¨³Ân ´Ê Ä®o Custodian Ä¦³Á«
Å¥ÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®n ª¥¦´r (Îµ®¦´¦¸Äo ®´º°¤°´³Â )
Ä®o ÂÁ°µ¦Á¡·É¤Á·¤´¸ Ê
(1)

®´º°¤°°Îµµµ¼oº°®nª¥¦´r ¸É¦µÄ³Á¸¥ÁÈ ¼o¨»nµ¦³Á«Ä®o Custodian Ä
¦³Á«Å¥¸ÉÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®nª¥¦´rÁÈ ¼oÎµÁ·µ¦¨µ¤Ä®´º°¤°´³Â

(2)

®´º°¥º¥´ªnµ¼o¨µ¤Ä®´º°¤°´³ÂÅo ¦´°»µÄ®o ¦³°»¦·Custodian

Á°µ¦Â8 ®o µ3

Á°µ¦Â9
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®´º°¤°´³
PROXY

· °µ¦Â¤r 20µ
(Duty Stamp Baht 20)

(1)

Á ¸¥¸É



Written at

ª´¸É

Áº°

¡«

Date

Month

Year

o µ¡Áo µ

´µ·

I/We

°¥¼noµÁ¨ ¸É



Reside at

Îµ¨Â ª

Road

°ÎµÁ£°Á 

 ´®ª´

Amphur/Khet

Nationality



Province

Tambol/Khwaeng

¦®´Å¦¬¸¥r
Postal Code

(2) ÁÈ ¼oº°®nª¥¦´r °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ(SRIPANWA) Ã¥º°®nª¥¦´rÎµª´·
Ê Ê¦ª¤
being a trust unitholder of Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) holding the total amount of

Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅo Ánµ´

Á¸¥

and having the right to vote equal to


(3)

units,

votes as follows:

°¤°´³Ä®o

°µ¥»

Hereby appoint



®nª¥

Îµ¨Â ª

Road

Tambol/Khwaeng

Province

Postal Code

´®ª´

¸ °¥¼noµÁ¨ ¸É

age

years, reside at

°ÎµÁ£°Á 
Amphur/Khet

¦®´Å¦¬¸¥r



®¦º °¦´¸
or the Trustee, namely

(3.1)

Road

´®ª´
Province

µ·¡µ¡¦¦£´¦ª·¦¤
Mrs.Tipaphan Puttarawigorm

-

¦» Á¡¤®µ¦

°µ¥»
age



43
43

Îµ¨Â ª

Tambol/Khwaeng

¦®´Å¦¬¸¥r

Bangkok

Postal Code

¸ °¥¼noµÁ¨ ¸É°¥¦³°µ
°¤¡¨

years, reside at

Chomphon

19/27 Soi Song Saard

°ÎµÁ£°Á 

Amphur/Khet

10900



10900

»´ ¦

Chatuchak

®¦º °
or

(3.2)

µµª°¦°r´¥



®´¥¦µ¬¦r

Road

´®ª´
Province

Ms.Aon-anong Chaithong
Hathairat

¦» Á¡¤®µ¦
Bangkok

°µ¥»
age





40

¸ °¥¼noµÁ¨ ¸É

years, reside at

521/398

Îµ¨Â ª

µ¤ªµ³ª´

°ÎµÁ£°Á 

¨°µ¤ªµ

Tambol/Khwaeng

Samwatawantok

Amphur/Khet

Klongsamwa

¦®´Å¦¬¸¥r

Postal Code

10510
10510



®¹É ÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼oÂ ° o µ¡Áo µÁ¡ºÉ°Á o µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ o µ¡Áo µÄµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É 1/2561 °¦´r
Á¡ºÉ ° µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Ã ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ Äª´¸É 14 ´ªµ¤2561 Áª¨µ 14.00  Á¦·É ¤ ¨³Á¸ ¥ Áª¨µ13.00  ÁÈ o Å®o °Á«·¦·
Ã¦Â¦¤Â¤¦· °°¦» Á¡²Á¨ ¸É2 » ¤» ª·°¥57 Â ª¨°´Á®º°Á ª´µ¦» Á¡¤®µ¦®¦º °¸É³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°ºÉo ª¥
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2018 of Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust on 14
December 2018 at 14.00 hrs. (registration starts at 13.00 hrs.) at Benjasiri Room, Marriot Bangkok Hotel, No. 2 Sukhumvit Road Soi 57, Klongtan Nuea Subdistrict, Watana District, Bangkok or any
adjournment at any date, time and place thereof.
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o µ¡Áo µ °¤°´³Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³ÂÂ o µ¡Áo µÄµ¦¦³»¤¦´Ê ¸ Ê´¸ Ê

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1)

ªµ¦³¸É 1 ¡·µ¦µÂ¨³¦´ ¦µ¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®n ª¥¦´ r ¦³Îµ¸ 2561
Agenda 1 To consider and acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders.

®¤µ¥Á®»:

Remark:

2)

ªµ¦³¸É1 ÁÈ ªµ¦³Âo Á¡ºÉ°¦´¦µ¹Å¤n¤¸µ¦¨¤·Äªµ¦³¸ Ê

Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

ªµ¦³¸É 2¡·µ¦µ°»¤´·µ¦¨»Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸É
Agenda 2

To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No. 2.

  Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

3)

Å¤nÁ®Èo ª¥
Disapprove

°°Á¸¥
Abstain

ªµ¦³¸É  3 ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦¼o ¥º¤ Á· °°¦´  r SRIPANWA Îµª¦ª¤Å¤n Á· ¤¼¨ n µ ¨» °¦´ ¡ ¥r ·¸É  ³¨»
Á¡·É ¤ Á·¤ ¦´ Ê ¸É  ŚÂ¨³n µ Äo n µ ¥°ºÉ  Ä¸É Á ¸É ¥ ª o ° Â¨³°µÄ®o ® ¨´ ¦³´ ¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´ µ¦¼o ¥ º¤ Á· °°¦´  r 
SRIPANWA Á¡ºÉ°¨»Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸ÉŚ
Agenda 3 7RFRQVLGHUDQGDSSURYH65,3$1:$uVORDQLQWKHWRWDODPRXQW of not exceeding the investment value of the Additional Investment Assets No. 2 and any other
relevant expenses and may place the assets as collateral related to said loans for the investment in the Additional Investment Assets No. 2.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦

(a)

(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

4)

Å¤nÁ®Èo ª¥
Disapprove

°°Á¸¥
Abstain

ªµ¦³¸É 4 ¡·µ¦µ°»¤´·µ¦Âo Å Á¡·É¤Á·¤´ µn °´Ê ¦´ r °°¦´ r SRIPANWA ¦ª¤¹µ¦Á o µÎµ Â¨³®¦º °µ¦
Âo Å Á¡·É ¤ Á·¤ ´ µn µ Ç¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´ µ¦Îµ Á· µ °°¦´  r  SRIPANWA Â¨³µ¦´ ®µ¨¦³Ã¥r  µ
°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°Ä®o °¨o °´µ¦¨»Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸ÉŚ

Agenda 4 To consider and approve the amendments of the Trust Deed of SRIPANWA, including the entry and/or the amendments to other agreements relating to the
operation of SRIPANWA and seek for benefits from the immovable properties in order to be line with the investment in the Additional Investment Assets No. 2.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦

(a)

(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

5)

Å¤nÁ®Èo ª¥
Disapprove

°°Á¸¥
Abstain

ªµ¦³¸É5 ¡·µ¦µÁ¦ºÉ °°ºÉÇ(o µ¤¸)
Agenda 5

Other matters (if any).

  Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦

(a)

(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

Å¤nÁ®Èo ª¥
Disapprove

°°Á¸¥
Abstain
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(5) µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼o¦´¤°´³Äªµ¦³Ä¸ÉÅ¤nÁÈ Åµ¤¸É¦³»Åªo Ä®´º°¤°´³¸ ÊÄ®o º°ªnµµ¦¨³ÂÁ¸¥´Å¤n
Ê ¼o °Â¨ ³
Å¤nÄnÁÈ µ¦¨³ÂÁ¸¥ ° o µ¡Áo µÄµ³¼oº°®nª¥¦´r
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust unitholder.

(6) Ä¦¸ ¸É o µ¡Áo µÂn´Ä®o
Ê »¨°ºÉ¹É ¤·Än¦´¸Ä®o ÁÈ ¼o¦´¤°´³ ° o µ¡Áo µÂnÅ¤nÅo ¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³
ÄÅªo ®¦º °¦³»Åªo Å¤n´ Á®¦º °Ä¦¸ ¸É¸É¦³»¤¤¸µ¦¡·µ¦µ®¦º °¨¤·ÄÁ¦ºÉ °Ä°Á®º°µÁ¦ºÉ °¸É¦³»Åªo o µo ¦ª¤¹¦¸ ¸É¤¸µ¦Âo Å Á¨¸É ¥Â¨®¦º °
Á¡·É¤Á·¤ o °ÁÈ¦· ¦³µ¦ÄÄ®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
In case I/we have appointed a person, who is not the Trustee, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(7) Ä¦¸¸É o µ¡Áo µÂn´Ä®o
Ê ¦´¸ÁÈ ¼o¦´¤°´³ ° o µ¡Áo µÃ¥Ä®o ¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦ ®¦º °
¦¸ ¸É o µ¡Áo µÂn´Ê Ä®o ¦´ ¸ ÁÈ ¼o¦´ ¤°´³Ân¤· Åo ¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³ÄÅªo ®¦º °¦³»Åªo Å¤n ´Á´Ê Ä®o º °ªnµ o µ¡Áo µ
Îµ®Ä®o ¦´¸Äµ³¼o¦´¤°´³ ° o µ¡Áo µÄo · ·°°Á¸¥Á®Èo ª¥Ä¤·´ ¨nµªÄ»ªµ¦³ °µ¦¦³»¤´¨nµª o µo 
In case that I/we appoint the Trustee as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Trustee as my/our
proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deemed that I/we instruct the Trustee WRYRWHv$SSURYHwLQDOODJHQGDVRIWKH
meeting.

·µ¦Ä¸Éo ¦¼ ´¤°´³Åo ¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤Áªo Ân¦¸ ¸Éo ¦¼ ´¤°´³Å¤n°°Á¸¥µ¤¸É o µ¡Áo µ¦³»Ä®´º°¤°´³Ä®o º°Á¤º°ªnµ
o µ¡Áo µÅo ¦³ÎµÁ°»¦³µ¦
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as
having been carried out by myself/ourselves in all respects.

¨ºÉ°Signed


¼o¤°´³Grantor

¨ºÉ°Signed


¼o¦´¤°´³Proxy
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®¤µ¥Á®»
1. ®¨´µ¸Éo°Â¡¦o °¤´®´º°¤°´³Âº°
 Evidence to be attached with this Proxy Form A. are:



Á°µ¦ °¼oº°®nª¥¦´r ¼o¤°´³
- »¨¦¦¤µ: ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°Á·µ¸É¥´ Å¤n®¤°µ¥»¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °
Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or valid passport of the trust unitholder.

- ·· » ¨: ÎµÁµ®´º°¦´¦°·· » ¨¹É °°Ã¥®nª¥µ¦µµ¦ °µ¥»Å¤nÁ·3Áº°´µª´¸É°°®´º° ¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °Ã¥¼o
¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´··»¨´¡¦o
Ê °¤¦³´¦µÎµ´ °··»¨ o µ¤¸ Â¨³ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º °
®´º°Á·µ¸É¥´ Å¤n®¤°µ¥» °¼o¤¸°Îµµ¨µ¤¼¡´·· » ¨´¡¦o
Ê °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 3 months), certified by the authorized persons of the juristic persons with the
seal affixed (if any)and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or valid passport of the authorized person of such juristic person.

- Îµ®¦´·· »¨nµ¦³Á«Á°µ¦Ä¸É¤·Åo ¤¸o´ÁÈ £µ¬µ°´§¬³o °´ÎµÎµÂ¨ÁÈ £µ¬µ°´§¬Â¤µ¡¦o °¤´o ª¥Â¨³Ä®o o ¤¼ ¸ °Îµµ¨
µ¤¼¡´·· » ¨´¨µ¤¦´
Ê
¦°ªµ¤¼o ° °ÎµÂ¨¡¦o °¤¦³´¦µÎµ´ °·· » ¨ o µ¤¸


For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any)shall be
provided together with this proxy.

ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ®¦º °´¦¦³Îµ´ª o µ¦µµ¦®¦º °®´º°Á·µ °¼o¦´¤°´³¡¦o °¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o °
Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or valid passport of the proxy.

2 ¼oº°®nª¥¦´r¸É¤°´³³o °¤°´³Ä®o o ¦¼ ´¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ ¼oÁ o µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤nµ¤µ¦ÂnÂ¥Îµ ª®nª¥¦´r
Ä®o o ¦¼ ´¤°´³®¨µ¥Á¡ºÉ°Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several proxies for splitting votes.

3. ¦» µ·°µ¦Â¤r 20 µ
Please affix duty stamp of Baht 20.
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· °µ¦Â¤r 20µ
(Duty Stamp Baht 20)

®´º°¤°´³
PROXY

Îµ®¦´¼oº°®nª¥¦´r¸É¦µÄ³Á¸¥ÁÈ ¼o¨»nµ¦³Á«Â¨³Ân´ ÊÄ®o Custodian Ä¦³Á«Å¥ÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®nª¥¦´r
(For foreign trust unitholders who have custodian in Thailand only)
Á ¸¥¸É

(1)



Written at

ª´¸É

Áº°

¡«

Date

Month

Year

o µ¡Áo µ

´µ·

I/We

°¥¼noµÁ¨ ¸É



Reside at

Road

°ÎµÁ£°Á 

 ´®ª´

Amphur/Khet

Nationality

Îµ¨Â ª


Province

Tambol/Khwaeng

Äµ³¼o¦³°»¦·ÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®nª¥¦´r(Custodian) Ä®o ´

¦®´Å¦¬¸¥r
Postal Code

as a Custodian for

¹É ÁÈ ¼oº°®nª¥¦´r °¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¦Â¦¤«¦¸ ¡´ªµ(SRIPANWA) Ã¥º °®nª¥¦´rÎµª´·
Ê Ê¦ª¤
Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅo Ánµ´
Á¸¥´¸ Ê
being a trust unitholder of Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) holding the total amount of
and having the right to vote equal to
votes as follows:

(2)

°¤°´³Ä®o

°µ¥»

Hereby appoint


Road

Tambol/Khwaeng

Province

Postal Code

´®ª´

units,

¸ °¥¼noµÁ¨ ¸É

age

Îµ¨Â ª

®nª¥

years, reside at

°ÎµÁ£°Á 
Amphur/Khet

¦®´Å¦¬¸¥r



®¦º °¦´¸

or the Trustee, namely

(2.1)µ·¡µ¡¦¦£´¦ª·¦¤

°µ¥»

43

¸ °¥¼noµÁ¨ ¸É°¥¦³°µ

Mrs.Tipaphan Puttarawigorm

age

43

years, reside at


Road

´®ª´
Province

-

¦» Á¡¤®µ¦



Îµ¨Â ª

Tambol/Khwaeng

¦®´Å¦¬¸¥r

Bangkok

Postal Code

°¤¡¨
Chomphon

19/27 Soi Song Saard

°ÎµÁ£°Á 

Amphur/Khet

10900



10900

»´ ¦

Chatuchak

®¦º °
or

(2.2)

µµª°¦°r´¥



®´¥¦µ¬¦r

Road

Ms.Aon-anong Chaithong
Hathairat

´®ª´

¦» Á¡¤®µ¦

Province

Bangkok

°µ¥»
age





40

Îµ¨Â ª

Tambol/Khwaeng

¸ °¥¼noµÁ¨ ¸É

years, reside at

µ¤ªµ³ª´
Samwatawantok

¦®´Å¦¬¸¥r

10510

Postal Code

10510

521/398

°ÎµÁ£°Á 

Amphur/Khet



¨°µ¤ªµ
Klongsamwa
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®¹É ÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼oÂ ° o µ¡Áo µÁ¡ºÉ°Á o µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ o µ¡Áo µÄµ¦¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®nª¥¦´r¦´Ê ¸É 1/2561 °¦´r
Á¡ºÉ ° µ¦¨»Ä°´®µ¦· ¤ ¦´ ¡ ¥r Ã¦Â¦¤«¦¸ ¡´ ªµ Äª´¸É 14 ´ªµ¤2561 Áª¨µ 14.00  Á¦·É ¤ ¨³Á¸ ¥ Áª¨µ13.00  ÁÈ o Å®o °Á«·¦·
Ã¦Â¦¤Â¤¦· °°¦» Á¡²Á¨ ¸É2 » ¤» ª·°¥57 Â ª¨°´Á®º°Á ª´µ¦» Á¡¤®µ¦®¦º °¸É³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°ºÉo ª¥
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2018 of Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust on 14
December 2018 at 14.00 hrs. (registration starts at 13.00 hrs.) at Benjasiri Room, Marriot Bangkok Hotel, No. 2 Sukhumvit Road Soi 57, Klongtan Nuea Subdistrict, Watana District, Bangkok or any
adjournment at any date, time and place thereof.

(3)

o µ¡Áo µ °¤°´³Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³ÂÂ o µ¡Áo µÄµ¦¦³»¤¦´Ê ¸ Ê´¸ Ê

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:




¤°´³µ¤Îµª®nª¥¦´r®¤¸
´Ê
Éº°Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³ÂÅo

To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote

¤°´³µnªº°

To grant the partial units as follows:

 ®nª¥¦´r

®nª¥Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³ÂÅo

Unit trust

¦ª¤··°°Á¸¥¨³ÂÅo ®¤
´Ê

votes,

Á¸¥

Total amount of voting rights

(4)

Á¸¥

units, and having the right to vote equal to

votes.

o µ¡Áo µ °¤°´³Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³ÂÂ o µ¡Áo µÄµ¦¦³»¤¦´Ê ¸ Ê´¸ Ê

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1)

ªµ¦³¸É 1 ¡·µ¦µÂ¨³¦´ ¦µ¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®n ª¥¦´ r ¦³Îµ¸ 2561
Agenda 1 To consider and acknowledge the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders.

®¤µ¥Á®»:

Remark:

2)

ªµ¦³¸É1 ÁÈ ªµ¦³Âo Á¡ºÉ°¦´¦µ¹Å¤n¤¸µ¦¨¤·Äªµ¦³¸ Ê

Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

ªµ¦³¸É 2¡·µ¦µ°»¤´·µ¦¨»Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸É
Agenda 2

To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No. 2.

  Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
(a)



(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

3)

Å¤nÁ®Èo ª¥
Disapprove

°°Á¸¥
Abstain

ªµ¦³¸É  3 ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦¼o ¥º¤ Á· °°¦´  r SRIPANWA Îµª¦ª¤Å¤n Á· ¤¼¨ n µ ¨» °¦´ ¡ ¥r ·¸É  ³¨»
Á¡·É ¤ Á·¤ ¦´ Ê ¸É  ŚÂ¨³n µ Äo n µ ¥°ºÉ  Ä¸É Á ¸É ¥ ª o ° Â¨³°µÄ®o ® ¨´ ¦³´ ¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´ µ¦¼o ¥ º¤ Á· °°¦´  r 
SRIPANWA Á¡ºÉ°¨»Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸ÉŚ
Agenda 3 7RFRQVLGHUDQGDSSURYH65,3$1:$uVORDQLQWKHWRWDODPRXQWRIQRWH[FHHGLQJWKHLQYHVWPHQWYDOXHRIWKH$GGLWLRQDO,QYHVWPHQt Assets No. 2 and any other
relevant expenses and may place the assets as collateral related to said loans for the investment in the Additional Investment Assets No. 2.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
(a)



(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

Å¤nÁ®Èo ª¥
Disapprove

°°Á¸¥
Abstain
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4)

ªµ¦³¸É 4 ¡·µ¦µ°»¤´·µ¦Âo Å Á¡·É¤Á·¤´ µn °´Ê ¦´ r °°¦´ r SRIPANWA ¦ª¤¹µ¦Á o µÎµ Â¨³®¦º °µ¦
Âo Å Á¡·É ¤ Á·¤ ´ µn µ Ç¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´ µ¦Îµ Á· µ °°¦´  r  SRIPANWA Â¨³µ¦´ ®µ¨¦³Ã¥r  µ
°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°Ä®o °¨o °´µ¦¨»Ä¦´ ¡¥r ·¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤ ¦´ Ê ¸ÉŚ

Agenda 4 To consider and approve the amendments of the Trust Deed of SRIPANWA, including the entry and/or the amendments to other agreements relating to the
operation of SRIPANWA and seek for benefits from the immovable properties in order to be line with the investment in the Additional Investment Assets No. 2.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦

(a)



(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

5)

Å¤nÁ®Èo ª¥

°°Á¸¥

Disapprove

Abstain

ªµ¦³¸É5 ¡·µ¦µÁ¦ºÉ °°ºÉÇ(o µ¤¸)
Agenda 5

Other matters (if any).

  Ä®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦

(a)

(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 Ä®o o ¦¼ ´¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° o µ¡Áo µ´¸ Ê
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

Á®Èo ª¥
Approve

Å¤nÁ®Èo ª¥

°°Á¸¥

Disapprove

Abstain

(5) µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼o¦´¤°´³Äªµ¦³Ä¸ÉÅ¤nÁÈ Åµ¤¸É¦³»Åªo Ä®´º°¤°´³¸ ÊÄ®o º°ªnµµ¦¨³ÂÁ¸¥´Å¤n
Ê ¼o °Â¨³
Å¤nÄnÁÈ µ¦¨³ÂÁ¸¥ ° o µ¡Áo µÄµ³¼oº°®nª¥¦´r
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a trust unitholder.

(6) Ä¦¸ ¸É o µ¡Áo µÂn´Ä®o
Ê »¨°ºÉ¹É ¤·Än¦´¸Ä®o ÁÈ ¼o¦´¤°´³ ° o µ¡Áo µÂnÅ¤nÅo ¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³
ÄÅªo ®¦º °¦³»Åªo Å¤n´ Á®¦º °Ä¦¸ ¸É¸É¦³»¤¤¸µ¦¡·µ¦µ®¦º °¨¤·ÄÁ¦ºÉ °Ä°Á®º° µÁ¦ºÉ °¸É¦³»Åªo o µo ¦ª¤¹¦¸ ¸É¤¸µ¦Âo Å Á¨¸É¥Â¨®¦º °
Á¡·É¤Á·¤ o °ÁÈ¦· ¦³µ¦ÄÄ®o o ¦¼ ´¤°´³¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
In case I/we have appointed a person, who is not the Trustee, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(7) Ä¦¸¸É o µ¡Áo µÂn´Ä®o
Ê ¦´¸ÁÈ ¼o¦´¤°´³ ° o µ¡Áo µÃ¥Ä®o ¤¸· ·¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â o µ¡Áo µÅo » ¦³µ¦µ¤¸É Á®È¤ª¦ ®¦º °
¦¸ ¸É o µ¡Áo µÂn´Ê Ä®o ¦´ ¸ ÁÈ ¼o¦´ ¤°´³Ân¤· Åo ¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³ÄÅªo ®¦º °¦³»Åªo Å¤n ´Á´Ê Ä®o º °ªnµ o µ¡Áo µ
Îµ®Ä®o ¦´¸Äµ³¼o¦´¤°´³ ° o µ¡Áo µÄo · ·°°Á¸¥Á®Èo ª¥Ä¤·´ ¨nµªÄ»ªµ¦³ °µ¦¦³»¤´¨nµª o µo 
In case that I/we appoint the Trustee as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Trustee as my/our
proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Trustee WRYRWHv$SSURYHwLQDOODJHQGDVRIWKH
meeting.

·µ¦Ä¸Éo ¦¼ ´¤°´³Åo ¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤Áªo Ân¦¸ ¸Éo ¦¼ ´¤°´³Å¤n°°Á¸¥µ¤¸É o µ¡Áo µ¦³»Ä®´º°¤°´³Ä®o º°Á¤º°ªnµ
o µ¡Áo µÅo ¦³ÎµÁ°»¦³µ¦

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as
having been carried out by myself/ourselves in all respects.

¨ºÉ°Signed


¼o¤°´³Grantor

¨ºÉ°Signed

¼o¦´¤°´³Proxy
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®¤µ¥Á®»
1. ®´º°¤°´³Â ¸ ÊÄo Á¡µ³¦¸¸Éo ¼ º°®nª¥¦´r¸É¦µºÉ°Ä³Á¸¥ÁÈ ¼o¨»nµ¦³Á«Â¨³Ân´Ä®o
Ê ´ ÃÁ¸¥(Custodian) Ä¦³Á«Å¥
ÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®nª¥¦´rÄ®o Ánµ´Ê
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. ®¨´µ¸Éo°Â¡¦o °¤´®´º°¤°´³Â º°
 Evidence to be attached with this Proxy Form B. are:

 ®´º°¤°°Îµµµ¼oº°®nª¥¦´rÄ®o ´ ÃÁ¸¥(Custodian)ÁÈ ¼oÎµÁ·µ¦¨µ¤Ä®´º°¤°´³Â
Power of Attorney from thetrust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder.

(2) ®´º°¥º¥´ªnµ¼o¨µ¤Ä®´º°¤°´³ÂÅo ¦´°»µ¦³°»¦·´ÃÁ¸¥ (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3 ¼oº°®nª¥¦´r¸É¤°´³³o °¤°´³Ä®o o ¦¼ ´¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ ¼oÁ o µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤nµ¤µ¦ÂnÂ¥Îµ ª®nª¥¦´r
Ä®o o ¦¼ ´¤°´³®¨µ¥Á¡ºÉ°Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several proxies for splitting votes.

4. ¦» µ·°µ¦Â¤r 20 µ
Please affix duty stamp of Baht 20.
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Á°µ¦Â10 ®o µ1

เอกสารแนบ 11

ใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก)

เอกสารแนบ 11
ใบแจ้ งรายชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
1.

รายชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ท่ มี ีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
ผู้ที่เป็ นเจ้ าของ หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติม และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
(ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้ า ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่ว ยทรั ส ต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA (Record Date)) โดยไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนนใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ได้ แก่
ชื่อ
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายวรสิทธิ อิสสระ
นายดิฐวัฒน์ อิสสระ
นางสาวกรัชเพชร อิสสระ
นางวิไล อินทกูล
นางสาวจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์
นางสาววันเพ็ญ สระทองจันทร์
รวม

2.

จานวนหน่ วยทรั สต์
ที่ถืออยู่
56,895,457
27,906,352
139,404
139,404
139,404
69,702
19,260
13,940
85,322,923

คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
20.39
10.00
0.05
0.05
0.05
0.03
0.01
0.00
30.58

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA
(Record Date)) โดยเป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ได้ แก่
ชื่อ
รวม

3.

จานวนหน่ วยทรั สต์
ที่ถืออยู่
-

คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
-

รายชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ 10 รายแรก
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิทธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date)) ได้ แก่
ชื่อ
สานักงานประกันสังคม
บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
นางเจดีย์ ชสศรานนท์
นางนวลจันทร์ ตีระสงกรานต์
นายสุทธิชยั สินธวานุชิต
นายนพดล ตัณศลารัก

จานวนหน่ วยทรั สต์
ที่ถืออยู่

คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)

70,475,815
56,895,457
27,906,352
9,250,000
4,307,400
2,809,269

25.25
20.39
10.00
3.32
1.54
1.01

2,000,000
1,500,000
1,450,640
1,400,000
177,994,933

0.72
0.54
0.52
0.50
63.79

เอกสารแนบ 11 หน้ า 1

