วันที9 เมษายน 2562
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (SRIPANWA)

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (SRIPANWA)

สิงทีส่งมาด้ วย

1.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง; ที 1/2561

2.

รายงานประจําปี 2561ในรูปแบบ CD

3.
4.
5.
6.

วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561(ในรูปแบบเล่ม)
แผนทีแสดงสถานทีประชุม

ตามที คณะกรรมการของบริ ษั ท ชาญอิ สสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํ า กัด (“บริ ษั ท ฯ”)ในฐานะผู้จั ด การกองทรั ส ต์
(“ผู้จดั การกองทรัสต์ ”) ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (“กองทรัสต์ SRIPANWA”) กําหนดให้ มี
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวันที 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00น.ณ
ห้ องสุรศักดิI โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที 33/1ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
ซึงมีรายละเอียดวาระการประชุมดังต่อไปนี ;
วาระที 1

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง1 ที 1/2561
ตามทีผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ให้ มกี ารประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง; ที 1/2561เมือวันที 14ธันวาคม2561
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง; ที 1/2561ดังรายละเอียดปรากฎ
ตาม สิงทีส่งมาด้ วย 1 ซึงได้ จัดส่งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ว ยทรัสต์พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง; นี ; จึงขอเสนอให้ ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง; ที 1/2561
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นควรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วย ครัง; ที 1/2561ซึง
จัดขึ ;นเมือวันที 14ธันวาคม2561ตามทีเสนอข้ างต้ น เนืองจากได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ อง
เรียบร้ อยแล้ ว

วาระที 2

พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561ตัง1 แต่ วันที 1มกราคม 2561ถึงวันที 31ธันวาคม
2561
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สรุปผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึ ;น ตัง; แต่วนั ที 1 มกราคม
2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 (สิงทีส่งมาด้ วย 2) ต่อทีประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาและรับทราบ
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามรายงานประจําปี 2561มีความถูกต้ องเหมาะสม
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
; สต์

วาระที 3

พิจารณาและรั บ ทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สําหรั บ
รอบปี บัญชี ตัง1 แต่ วนั ที 1มกราคม2561 ถึงวันที 31ธันวาคม 2561
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ นาํ เสนองบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สาํ หรับรอบปี
บัญชี ตังแต่
; วนั ที 1มกราคม2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริ ษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561(สิงทีส่งมาด้ วย 2)
ต่อทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือพิจารณาและรับทราบ
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สําหรับรอบปี
บัญชี ตังแต่
; วนั ที 1มกราคม2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริ ษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํ า กัดรายละเอีย ดปรากฏตามรายงานประจํา ปี 2561มีความถูก ต้ อง
เหมาะสม โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ;

ผลการดําเนินงาน

1มกราคม2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

1. สินทรัพย์รวม

4,324,303,828

2. หนี ;สินรวม

989,975,040

3. เงินกู้ยืมระยะยาว

977,766,014

4. สินทรัพย์สทุ ธิ

3,334,328,788

5. สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย

วาระที 4

11.9482

6. รายได้ รวม

278,679,718

7. กําไรสุทธิ

324,540,351

พิจารณาและรั บ ทราบเรื องการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนประจําปี 2561 สําหรั บ งวดดําเนินงานตัง1 แต่
วันที 1 มกราคม2561ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
ตามทีกองทรัสต์ได้ มีนโยบายการจ่า ยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย์ทรัสต์อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง; ตามที
กําหนดไว้ ในหนังสือชี ;ชวน โดยกําหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทปรั
ี บปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
ทัง; นีใ; นปี 2561กองทรั ส ต์ มี กํ า ไรสุท ธิ รวมทัง; สิน; 324,540,351บาทผู้จั ด การกองทรั ส ต์ จึ ง ได้ พิจ ารณาจ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนรวมประจําปี 2561จากกําไรสุทธิแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.7200บาทจากผล
การดําเนินงานตังแต่
; วนั ที 1มกราคม2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 สรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน ดังนี ;
อัตราประโยชน์ตอบแทนจ่าย กําหนดจ่ายประโยชน์
รอบผลประกอบการ

ต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

ตอบแทน

1 มกราคม2561–31 มีนาคม 2561

0.1550

11 มิถนุ ายน 2561

1 เมษายน 2561 –30 กันยายน 2561

0.2204

7 ธันวาคม 2561

1 ตุลาคม 2561–31 ธันวาคม 2561

0.3446

26 มีนาคม 2562

รวม

0.7200

ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี 2561 (จากผลการดําเนินงานตังแต่
; วนั ที 1มกราคม
2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561) มีความถูกต้ องเหมาะสมและเห็นสมควรทีจะรายงานต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจําปี 2562เพือรับทราบ
วาระที 5

พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง1 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ นาํ เสนอต่อทีประชุมพิจารณาและรับทราบการแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562โดยมีรายละเอียด ดังนี ;
ผู้จดั การกองทรัสต์เสนอให้ แต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ท้ ชู โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของกองทรัสต์สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ;นสุด วันที 31 ธันวาคม2562กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน
630,000 บาท โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนีเ; ป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์
1.) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ

2.) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

3.) คุณนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

4.) คุณนันทวัฒน์ สํารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องกองทรั สต์ สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี สิน; สุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2562กํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 630,000 บาท โดยกํา หนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนีเ; ป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
1.) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ

2.) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

3.) คุณนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

4.) คุณนันทวัฒน์ สํารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2562
ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา
ในวันที 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00น.
ณ ห้ องสุรศักดิH โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
1. การลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรือหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุม
ก่อนเวลาได้ ตงแต่
ั ; เวลา 13:00น. ของวันที 24 เมษายน 2562
คําเตือน: ผู้ ถือหน่ วยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้รั บ มอบฉั น ทะ กรุ ณานํ า แบบฟอร์ มการลงทะเบี ยนมาเพื% อ ประกอบการ
ลงทะเบียนสําหรั บเข้ าประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ หรื อนํามาพร้ อมกับหนั งสือมอบฉันทะด้ วย (กรณีท%ีมีการมอบ
ฉันทะ)
2. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
กรณีบุคคลธรรมดา
- ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางฉบับจริ งทียังไม่หมดอายุของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
กรณีนิตบิ ุคคล
- กรณีนิตบ
ิ คุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน
3เดือน ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน; พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ า
มี)
- กรณี นิติบค
ุ คลต่างประเทศ ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึงออกโดยหน่วยราชการทีมีอํานาจของ
ประเทศทีนิติบุคคลนัน; ตัง; อยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
;
บรองสําเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
- สําหรั บนิติบค
ุ คลต่างประเทศ เอกสารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ ูมีอํา นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน; ลงนามรับรองความถูกต้ องของคําแปล พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
- ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิ ติบค
ุ คลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หรื อบัต ร
ประจําตัวข้ าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงทียังไม่หมดอายุเพือลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ
1. ผู้ถือ หน่ว ยทรั ส ต์ที มอบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพีย งรายเดี ย วเข้ าร่ ว มประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้ อมนี ;
2. เพือความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายัง บริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 7 วันทําการ โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชือให้ ครบถ้ วน
3. หากมีการแก้ ไข หรือขีดลบข้ อความทีสําคัญ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกํากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
4. แบบฟอร์มการมอบฉันทะมี 2 แบบ แบบ ก และแบบ ข โดยแบบ ข จะใช้ สาํ หรับกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังคั
; สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้ เท่านัน;
เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
กรณีบุคคลธรรมดา
1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ทีแนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังกรอกข้
;
อความถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของ ผู้รับ
มอบฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที เพือลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
กรณีนิตบิ ุคคล
1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ทีแนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังกรอกข้
;
อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2) กรณีทีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ คุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบ
ก) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3เดือนซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน; พร้ อมประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงทียังไม่
หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน; พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) กรณีทีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ คุ คลในต่างประเทศ ให้ แนบ
ก) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึงออกโดยหน่วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติบคุ คลนัน;
ตัง; อยู่ไม่เกิ น 1 ปี และให้ ผ้ มู ีอํา นาจลงนามผูกพันนิติบุค คลนัน; ลงนามรั บรองสําเนาถูก ต้ อง พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
4) เอกสารใดทีมิได้ มตี ้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน; ลงนามรับรองความถูกต้ องของคําแปล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)
5) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของ ผู้รับ
มอบฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที เพือลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
กรณีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง1 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์ (สําหรับกรณีใช้ แบบมอบอํานาจ ข.)
ให้ แนบเอกสารเพิมเติมดังนี ;
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที
Written at

วันที

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที

ถนน

ตําบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) โดยถือหน่วยลงทุนจํานวนทังสิ
; ;นรวม
being a trustholder of Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที

age

years, reside at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

units,

หรือทรัสตี
or the Trustee, namely

(3.1)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

อายุ

44

ปี อยู่บ้านเลขที

55/25 ซอยลาดพร้ าว 29

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

44

years, reside at

55/25 Soi Lad Prao 29

ถนน

ลาดพร้ าว

ตําบล/แขวง

จันทรเกษม

อําเภอ/เขต

จตุจกั ร

Road

Lad Prao

Tambol/Khwaeng

Chandrakasem

Amphur/Khet

Chatuchak

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Province

Bangkok

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

10900
10900

หรื อ
or

(3.2)

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

อายุ

41

ปี อยู่บ้านเลขที

521/398

Ms. Aon-anong Chaithong

age

41

years, reside at

521/398

ถนน
Road

หทัยราษฎร์

ตําบล/แขวง

Hathairat

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Province

Bangkok

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

สามวาตะวันตก

อําเภอ/เขต

คลองสามวา

Samwatawantok

Amphur/Khet

Klongsamwa

10510
10510

หน่วย

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 ใน
วันที 24 เมษายน 2562 ตังแต่
; เวลา 14.00 น. (เริมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เป็ นต้ นไป ณ ห้ องสุรศักดิI โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ ฯ เลขที 33/1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of Annual General Meeting of trust unitholders year 2019 on 24 April 2019 from 14.00 hrs. onwards (registration
starts at 13.00 hrs.) at Surasak @ Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok , 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120 or any adjournment at any date, time and place
thereof.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง; นี ; ดังนี ;
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

1) วาระที 1 เรื อง พิจารณาและรั บทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง1 ที 1/2561
Agenda No. 1 Re: To consider acknowledging the minutes of 1/2018 Extraordinary General Meeting of trust unitholders

2) วาระที 2 เรื อง พิจารณาและรั บทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 2 Re: To consider acknowledging the company's performance for the year 2018 from January 1, 2018 to December 31, 2018.

3) วาระที 3 เรื อง พิจารณาและรั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สําหรั บรอบปี
บัญชี ตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3 Re: To consider acknowledging the statement of financial position (balance sheet) and the statement of income for the fiscal year. From January 1, 2018
to December 31, 2018.

4) วาระที 4 เรื อง พิจารณาและรั บทราบเรื องการจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนประจําปี 2561 สําหรั บงวดดําเนินงานตัง1 แต่ วันที
1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 4 Re: To consider acknowledging the payment of the annual remuneration for the year 2018 for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018.

5) วาระที 5 เรื อง พิจารณาและรั บทราบการแต่ งตัง1 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Agenda No. 5 Re: the appointment of the auditor and the remuneration of the auditor.

6)

วาระที 6 เรื อง พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 6 Re: To consider other matters (if any).

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ;
(b)

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ; ห้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
; ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์
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 trustholder.

(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าแต่งตังให้
; บคุ คลอืนซึงมิใช่ทรัสตีให้ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะของข้ าพเจ้ าแต่ไม่ได้ ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที
ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าแต่งตังให้
; ทรัสตีเป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ า โดยให้ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้
ทุกประการตามทีเห็นสมควร หรื อกรณีทีข้ าพเจ้ าแต่งตังให้
; ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแต่มไิ ด้ ระบุความประสงค์ในการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนนัน; ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ ากําหนดให้ ทรัสตี หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ
ของข้ าพเจ้ า ใช้ สทิ ธิออกเสียงเห็นด้ วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
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 Reit manager 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 or Reit manager to vote
“Approve” in all agendas of the meeting.

กิจการใดทีผู้รบั มอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชือ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชือ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form A. are:

(1) เอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ)
- บุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the trustholder.

- นิตบิ คุ คล: สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึงออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีออกหนังสือ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน; พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน; พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 3 month), 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 passport of the authorized person of such juristic person.

- สําหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
;
บรองความถูกต้ องของคําแปล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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.

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy.

2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The trustholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes.

3. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที
Written at

วันที

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(8) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที

ถนน

ตําบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as a Custodian for

ซึงเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทังสิ
; ;นรวม

หน่วย

being a trustholder of Sri Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) holding the total amount of

units,

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(9) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที

age

years, reside at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรื อทรัสตี
or the Trustee, namely

(2.1)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

อายุ

44

ปี อยู่บ้านเลขที

55/25 ซอยลาดพร้ าว 29

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

44

years, reside at

55/25 Soi Lad Prao 29

ถนน

ลาดพร้ าว

ตําบล/แขวง

จันทรเกษม

อําเภอ/เขต

จตุจกั ร

Road

Lad Prao

Tambol/Khwaeng

Chandrakasem

Amphur/Khet

Chatuchak

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Province

Bangkok

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

10900
10900

หรื อ
or

(2.2)

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

อายุ

41

ปี อยู่บ้านเลขที

521/398

Ms. Aon-anong Chaithong

age

41

years, reside at

521/398

ถนน

หทัยราษฎร์

ตําบล/แขวง

สามวาตะวันตก

อําเภอ/เขต

คลองสามวา

Road

Hathairat

Tambol/Khwaeng

Samwatawantok

Amphur/Khet

Klongsamwa

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Province

Bangkok

รหัสไปรษณีย์

10510
Postal Code

10510

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 ใน
วันที 24 เมษายน 2562 ตังแต่
; เวลา 14.00 น. (เริมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เป็ นต้ นไป ณ ห้ องสุรศักดิI โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ ฯ เลขที 33/1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of Annual General Meeting of trust unitholders year 2019 on 24 April 2019 from 14.00 hrs. onwards (registration
starts at 13.00 hrs.) at Surasak @ Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok , 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120 or any adjournment at any date, time and place
thereof.

(10) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง; นี ; ดังนี ;
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั;
ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of units holding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial units as follows:

หน่วยทรัสต์

หน่วย และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ....................................เสียง

Number of

investment unit and having the right to vote

votes

(11) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง; นี ; ดังนี ;
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

7) วาระที 1 เรื อง พิจารณาและรั บทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง1 ที 1/2561
Agenda No. 1 Re: To consider acknowledging the minutes of 1/2018 Extraordinary General Meeting of trust unitholders

8) วาระที 2 เรื อง พิจารณาและรั บทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 2 Re: To consider acknowledging the company's performance for the year 2018 from January 1, 2018 to December 31, 2018.

9) วาระที 3 เรื อง พิจารณาและรั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สําหรั บรอบปี
บัญชี ตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3 Re: To consider acknowledging the statement of financial position (balance sheet) and the statement of income for the fiscal year. From January 1, 2018
to December 31, 2018.

10) วาระที 4 เรื อง พิจารณาและรั บทราบเรื องการจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนประจําปี 2561 สําหรั บงวดดําเนินงานตัง1 แต่ วันที
1มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 4 Re: To consider acknowledging the payment of the annual remuneration for the year 2018 for the period from January 1, 2018 to December 31, 2018.

11) วาระที 5 เรื อง พิจารณาและรั บทราบการแต่ งตัง1 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Agenda No. 5 Re: the appointment of the auditor and the remuneration of the auditor.

12) วาระที 6 เรื อง พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 6 Re: To consider other matters (if any).

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ;
(b)

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(12) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ;ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั ;นไม่ถูกต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์
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 trustholder.

(13) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าแต่งตังให้
; บคุ คลอืนซึงมิใช่ทรัสตีให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ าแต่ไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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.

(14) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าแต่งตังให้
; ทรัสตีเป็ นผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ า โดยให้ มีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
หรื อกรณี ทีข้ าพเจ้ าแต่งตังให้
; ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนนัน;
ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ ากําหนดให้ ทรัสตี หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้ า ใช้ สทิ ธิออกเสียงเห็นด้ วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
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 Reit manager 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 or Reit manager to vote
“Approve” in all agendas of the meeting.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชือ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชือ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ; ใช้ เฉพาะกรณี ทีผู้ถือหน่วยทรัส ต์ทีปรากฏชื อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
; คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้ เท่านัน;
Only foreign trustholder whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form B. are:

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the trustholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํ านวน
หน่วยทรัสต์ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The trustholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes.

4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.

แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี
(ในรูปแบบเล่ม)
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานประจําปี (ซึงแสดงงบการเงิน) ประจําปี 2561 ในรู ปแบบซีดีรอมและได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ;แล้ ว
หากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบเล่ม ซึงมีเนื ;อหา
เช่ น เดี ย วกั บ ในซี ดี ร อม โปรดกรอกแบบฟอร์ ม และส่ ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท ฯ ผ่ า น e-mail
address:
sumana@cireit.com หรื อ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2033 เพือดําเนินการจัดส่งให้ ทา่ นต่อไป
ข้ าพเจ้ า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ทีอยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. อีเมล์..........................................................................

แผนทีสถานทีประชุม:
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
Eastin Grand Hotel Sathorn
สถานทีประชุม: ห้ องสุรศักดิH
เลขที 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา กรุ งเทพฯ 10120 กรุ งเทพมหานคร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์ เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
ครัง� ที� 1/2561
ประชุ ม เมื� อ วัน ที� 14 ธั น วาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งเบญจศิ ริ โรงแรมแมริ อ อท กรุ ง เทพฯ เลขที� 2
ถนนสุขมุ วิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การแนะนําก่ อนประชุม
พิธีก รที� ประชุม (“พิ ธี กร”) ได้ กล่าวต้ อนรับ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ และแนะนํ าตัวแทนจากบริ ษั ท ชาญอิ สสระ รี ท
แมเนจเมนท์ จํ ากัด (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ผู้จั ดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรั สต์ เพื� อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (“กองทรั สต์ ” หรื อ “กองทรั สต์ SRIPANWA”) ตัวแทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA (“ทรัสตี”) ที�ปรึ กษาทางการเงิน ที�ปรึ กษากฎหมาย
และที�ปรึกษาทางการเงินอิสระที�เข้ าร่วมประชุมในวันนี � ดังนี �
1.

ผู้จัดการกองทรัสต์
คุณวรสิทธิ อิสสระ
ประธานกรรมการ
คุณวิไล อินทกูล
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
คุณสุมนา วรชุน
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
คุณวันเพ็ญ สระทองจันทร์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและธุรการ
คุณนรากร บุญบํารุง
ผู้จดั การฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
คุณจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์
บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

2.

ทรัสตี
คุณอรอนงค์ ชัยธง
ผู้อํานวยการ
คุณชมพูนชุ แพรวพิพฒ
ั น์
ผู้จดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

3.

ที�ปรึกษาทางการเงิน
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์
ผู้อํานวยการอาวุโส วณิชธนกิจ 1
คุณณัชชา ไตรวนาธรรม
ผู้อาํ นวยการ วณิชธนกิจ 1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

1

4.

ที�ปรึกษากฎหมาย
คุณเบญจพร พุทธินนั ทน์

ทนายความที�ปรึกษา

คุณปั ญณรี ย์ แสงวงค์วาณิชย์

ทนายความที�ปรึกษา

บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
5.

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

คุณอภินนั ท์ ตังตระกู
�
ลพาณิชย์

ผู้จดั การ

บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลีค� อร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี� เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
นอกจากนัน� พิธีกรได้ แนะนํา บริ ษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ�งเป็ นผู้ดําเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
การประชุมวันนี �
ก่อนเริ� มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์
SRIPANWA (“ที� ป ระชุ ม ”) ว่า ณ เวลาเริ� ม ประชุม มี ผ้ ูถื อ หน่ วยทรั สต์ เข้ าร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง จํ านวน 61 คน ถื อ
หน่วยทรัสต์ทงสิ
ั � �น จํานวน 4,169,410 หน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เข้ าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จํานวน 33 คน ถือ
หน่วยทรัสต์ทงสิ
ั � �น จํานวน 174,351,350 หน่วยทรัสต์ รวมผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบ
ฉัน ทะทัง� สิ �น 94 คน ถื อหน่วยทรัสต์ รวมทัง� สิ �น 178,520,760 หน่วยทรั สต์ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 63.9713 ของหน่วยทรั สต์ ที�
จํ าหน่า ยได้ ทัง� หมด คื อ 279,064,000 หน่ว ยทรั สต์ ครบเป็ น องค์ ป ระชุม และพิ ธี ก รได้ ชี แ� จงขัน� ตอนการประชุม และ
กระบวนการนับคะแนนในการประชุมครัง� นี � ดังนี �
(1)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทา่ นที�ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี
เจ้ า หน้ า ที� ข องผู้จัด การกองทรัสต์ ดํ าเนิ น การจัด เก็ บ บัต รลงคะแนนจากผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ท่านที� ไม่
เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในวาระนันๆ
�

(2)

สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถื อว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านนัน� ลงมติ
เห็นชอบในวาระนันๆ
� โดยขอให้ ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที� ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ที�บริ เวณทางออกเมื�อประชุมเสร็ จแล้ ว

(3)

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ซึ�งผู้จัดการ
กองทรัสต์จะนําคะแนนเสียงที�ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนัน� หักออกจากจํานวนเสียงทังหมด
�
ของผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ที� เข้ าร่ วมประชุม ณ ขณะนับ คะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที� เหลือ จะถื อ ว่า เป็ น
คะแนนเสียงที�ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนันๆ
�

(4)

ในกรณีที�ไม่ มีผ้ ใู ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ ถือว่าที�ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์

(5)

ในกรณีดงั ต่อไปนี � จะถือว่าเป็ นบัตรเสียและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง


บัตรลงคะแนนที�มิได้ ระบุการออกเสียงไว้ หรื อไม่มีการลงนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้รับมอบ
2






ฉันทะที�มาประชุม
บัตรลงคะแนนที�มีการขีดฆ่า หรื อแก้ ไขเครื� องหมายหรื อข้ อความที�กรอก โดยไม่มีลายมือชื�อ
กํากับ
บัตรลงคะแนนที�มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนันมากกว่
�
า 1 ประเภท
บัตรลงคะแนนที�ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ

(6)

ทัง� นี � การนับคะแนนเสียงของผู้ที� มีสิท ธิ ออกเสียงทั ง� หมดดังกล่าว ผู้จัดการกองทรั สต์ จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื� องที�ขอมติ ทังนี
� � รายละเอียดของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื� องที�ขอมติ เป็ นไปตามที�ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุม

(7)

สําหรับวาระที� 1 เป็ นวาระเพื�อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

(8)

ก่อนเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื�อทําการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถสอบถาม
คําถามต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับวาระนันๆ
� ได้ ตามความเหมาะสม โดยกรุณาแจ้ งชื�อ นามสกุล พร้ อมทังแจ้
� ง
ด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

(9)

ในการนับคะแนน ขอเชิ ญ ตัวแทนของทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA คุณ ชมพูนุช แพรวพิ พัฒ น์
ผู้จดั การของทรัสตี มาเป็ นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้ าหน้ าที�ของผู้จดั การกองทรัสต์

เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คดั ค้ านหรื อไม่เห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
�
มและกระบวนการนับคะแนนที�ระบุข้างต้ น
จึงถือว่าที�ประชุมเห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
�
มและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
จากนัน� พิธีกรได้ ชี �แจงวาระการประชุมทังหมด
�
5 วาระ ดังต่อไปนี �
วาระที� 1
วาระที� 2
วาระที� 3

วาระที� 4

วาระที� 5

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2
พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิ นของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่เกิ นมูลค่าลงทุนของ
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และค่าใช้ จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกันที�
เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครัง� ที� 2
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตังทรั
� สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้ า
ทํ า และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ� ม เติ ม สัญ ญาต่างๆ ที� เกี� ย วข้ อ งกับ การดํ าเนิ น งานของกองทรั ส ต์
SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2
พิจารณาเรื� องอื�นๆ (ถ้ ามี)

พิธีกรได้ ชีแ� จงต่อที�ประชุมเกี�ยวกับ เงื�อนไขในการนําเสนอวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 4 เพื�อขออนุมัติในที�
ประชุม รายละเอียดดังนี �
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การลงมติในวาระที� 2 นี � เป็ นการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพ ย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 สําหรั บ
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน
และในกรณีที�วาระที� 2 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที�ประชุม กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ในครัง� นี �
วาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 4 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมตั ิในที�ประชุมนี � เป็ นเรื� องที�เกี�ยวข้ องและเป็ นเงื�อนไข
ของกันและกัน โดยเกี�ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ดังนัน� หากเรื� องใดเรื� องหนึ�งตามวาระที� 2
วาระที� 3 และวาระที� 4 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที�ประชุม ให้ ถือว่าวาระที�เกี�ยวข้ องและเป็ นเงื�อนไขของกันและกันที�ได้ รับการ
อนุมตั ิโดยที�ประชุมไปก่อนหน้ านันได้
� ถกู ยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระที�เกี�ยวข้ องและเป็ นเงื�อนไขของกันและกันอื�น
ดังกล่าวเพื�อให้ ที�ประชุมพิจารณาต่อไป
ในลําดับต่อไป พิธีกรได้ เรี ยนเชิญ คุณวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ประธานที�ประชุม
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวสวัสดีและต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที�
1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA พร้ อมมอบหมายให้ คุณวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จดั การของผู้จดั การ
กองทรัสต์ เป็ นผู้ดําเนินวาระการประชุมทัง� 5 วาระ สําหรับการประชุมในวันนี �
เริ�มการประชุม
วาระที� 1

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2561

คุณวิไล ได้ ขอให้ ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561
ของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึง� ประชุมเมื�อวันที� 25 เมษายน 2561 ที�ผา่ นมา โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ส่งสําเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์เรี ยบร้ อย
แล้ ว รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที� ได้ จัด ส่ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พ ร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ครั ง� นี �
นอกจากนัน� ความเห็นของทรัสตีในเรื� องดังกล่าวปรากฏตามความเห็นของทรัสตีที�ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
� � คุณวิไล ได้ เรี ยนเชิญ คุณอรอนงค์ ชัยธง ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเกี�ยวกับวาระนี �
คุณ อรอนงค์ แถลงต่ อ ที� ป ระชุม ว่า ทรั สตี ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ประจําปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA เมื�อวันที� 25 เมษายน 2561 แล้ ว ไม่มีข้อทักท้ วงหรื อข้ อสังเกตใดในรายงาน
การประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจํ าปี 2561 ของกองทรั สต์ SRIPANWA ดังกล่าว และการดําเนินการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
� สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA (“สัญญาก่ อตัง� ทรัสต์ ”) และกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง
คุณวิไล ได้ สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม คุณวิไล
จึงแจ้ งที�ประชุมว่า เนื�องจากวาระนี �เป็ นวาระแจ้ งเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี � และสรุ ปว่าที�ประชุมได้ รับทราบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA
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ก่อนเริ� มการประชุมในวาระที� 2 คุณ วิไล ได้ มอบหมายให้ พิธีกรชี แ� จงต่อที�ประชุมเกี� ยวกับการแก้ ไข
ข้ อมูลตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA
พิธีกรชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะแจ้ งให้ ที�ประชุมทราบเกี�ยวกับการแก้ ไขข้ อมูล
ในเอกสารแนบ 11 ของหนังสือ เชิ ญ ประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ครั ง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ใน
รายละเอียดเกี�ยวกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ โดยขอแก้ ไขเป็ นดังนี �
(1)
นางวิไล อินทกูล ซึ�งจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถืออยู่มีทงสิ
ั � �น 69,702 คิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 0.03
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั�
(2)
นางสาวจันทร์ เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ซึง� จํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถืออยูม่ ีทงสิ
ั � �น 19,260 คิดเป็ นจํานวน
ร้ อยละ 0.01 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั�
และ
(3)
นางสาววันเพ็ญ สระทองจันทร์ ซึ�งจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถืออยู่มีทงสิ
ั � �น 13,940 คิดเป็ นจํานวน
ร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั�
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษดังกล่าวเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที� 2 และ วาระที� 4 ตามรายละเอียดขันตอนการประชุ
�
มและกระบวนการนับคะแนนทีไ� ด้ อธิบายข้ างต้ น
ทังนี
� � จากการแก้ ไขข้ างต้ น จํานวนรวมของหน่วยทรัสต์ที�ถืออยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษจะเป็ น 85,322,923 หน่วยทรัสต์ หรื อ คิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 30.58 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั�
โดยรายละเอียด
การแก้ ไขนี �ได้ ปรากฏบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของกองทรัสต์ และตามเอกสารที�ได้ แจกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน
ในลําดับถัดไป พิธีกรได้ เรี ยนเชิญ คุณวิไล ซึ�งได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ให้ เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
ดําเนินการประชุมสําหรับวาระที� 2 ดังนี �
วาระที� 2

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2

คุณวิไล ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณา
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ได้ แก่ โครงการโรงแรมบาบา บีช คลับ ชะอํา -หัวหิน
(“ทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2”) โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2 ที�ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครั ง� นี � ซึง� สามารถสรุปได้ ดงั นี �
กองทรัสต์จะลงทุนในโครงการโรงแรม บาบา บีชคลับ ชะอํา -หัวหิน ซึ�งตังอยู
� ่บริ เวณถนนเพชรเกษม
หลักกิโลเมตรที� 196 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ�งกองทรัสต์ จะลงทุนในกรรมสิทธิ� ในที�ดินซึ�งเป็ นที�ตงั � ของโครงการ
โรงแรมดังกล่าว โดยมีพื �นที�รวมอยูท่ ี�ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา บนโฉนด 3 แปลง คือโฉนดที�ดินเลขที� 9866, 9867
และ 9868 พร้ อมอาคาร และสิง� ปลูกสร้ างใด ๆ ซึง� ได้ ปลูกสร้ างในที�ดินซึง� เป็ นที�ตงโครงการโรงแรมบาบา
ั�
บีชคลับ ชะอํา -หัว
หิน อันได้ แก่อาคารที�พกั แบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้ าส์ ซึ�งประกอบไปด้ วยห้ องพักจํานวน 18 ห้ อง โดยห้ องพักทุกห้ องจะมี
สระว่ายนํ �าส่วนตัว พร้ อมวิวทะเล นอกจากนี � โครงการโรงแรมดังกล่าวยังมีร้านอาหาร Baba Beach Restaurant ซึ�งเป็ น
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ร้ านอาหารแบบ All-Day Dining อี ก ด้ วยทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุ น เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 นี � ปั จ จุ บัน เป็ น กรรมสิ ท ธิ� ข องบริ ษั ท
ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (“IUD” หรื อ “บริษัทเจ้ าของทรัพย์ สิน”) ซึง� ได้ จดจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ กบั ธนาคาร
กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา จํ า กั ด (มหาชน) โดยผู้ ถื อ หุ้ นของ IUD ประกอบไปด้ วย 2 ส่ ว น ได้ แก่ บริ ษั ท ชาญ อิ ส สระ
ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นใน IUD ประมาณร้ อยละ 50 และ บริ ษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท ไอซีซี อินเตอร์ เนชั�นแนล จํ ากัด (มหาชน) ถื อหุ้นใน IUD รวมกันประมาณร้ อยละ 50 โดยรายละเอียดพืน� ที�ของ
ทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� � สามารถสรุปได้ ดงั นี �
ตารางสรุ ปพืน� ที�ของทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2
เนื �อที�ที�ดินซึ�งเป็ นที�ตงทรั
ั � พย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม

2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

ครัง� ที� 2 ตามที�ระบุในโฉนดที�ดิน
พื น� ที� อ าคารทั ง� หมดของทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุ น

ประมาณ 2,593 ตารางเมตร

เพิ�มเติม ครัง� ที� 2
คุณ วิไล ชี แ� จงต่อที� ประชุมต่อไปว่า สําหรับในเรื� องราคาของทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นัน�
ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ จัดให้ มีผ้ ูประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้ แก่ บริ ษั ท ยูเค แวลูเอชั�น แอนด์ เอเจนซี� จํ ากัด (“UKV”) และ
บริ ษัท เน็กซัส พรอพเพอตี � คอนซัลแทนท์ จํากัด (“Nexus”) (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน”) ซึ�งได้ ประเมินมูลค่า
ทรั พย์ สิ นที� จะลงทุนเพิ� มเติ ม ครั ง� ที� 2 ณ วันที� 28 กันยายน 2561 และ วันที� 8 ตุลาคม 2561 ตามลํ าดับ โดยกองทรั สต์
SRIPANWA คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ภายในวันที� 20 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดการ
ประเมินราคาปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที�ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง� นี แ� ล้ ว ซึ�งสามารถ
สรุปได้ ดงั นี �
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

UKV
Nexus
หมายเหตุ:

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ก่อนการปรับปรุงตาม
ตามโครงสร้ างของ
โครงสร้ างของกองทรัสต์
กองทรัสต์ SRIPANWA
SRIPANWA
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
517.04/1
496.29/1
513.00/2
509.00/2

วันที�ทําการประเมิน

28 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

/1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ UKV ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลง
วันที� 3 ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที� 28 กันยายน 2561) คํานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach)

/2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ Nexus ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับ
ลงวัน ที� 16 ตุล าคม 2561 (ราคา ณ วัน ที� 8 ตุ ล าคม 2561) คํ า นวณตามวิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้
(Income Approach)
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ทังนี
� � ผู้จัดการกองทรัสต์ขอเรี ยนแจ้ งเพิ�มเติมเกี�ยวกับมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2
ว่า ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของผู้จดั การกองทรัสต์ ครัง� ที� 4/2561 เมื�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ มี
การเสนอต่ อ ที� ป ระชุ ม เพื� อพิ จารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที� จะลงทุ น เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 ในมู ล ค่ าลงทุ น ไม่ เกิ น
550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื�อให้ ได้ มาซึ�งทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 อาทิ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื�น ๆ ที�เกี� ยวข้ อง IUD ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ� ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 (ผู้จะขาย) จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) และต่อมาผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
โดยระบุถึงรายละเอียดที�เกี�ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เมื�อวันที� 29
พฤศจิกายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังที�กล่าวข้ างต้ นนัน�
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนชี �แจงว่า สืบเนื�องจากการเจรจาเกี�ยวกับมูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายในทรัพย์สิน
ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 กับผู้จะขาย คู่สญ
ั ญาเห็นว่า มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 จะอยูท่ ี�ประมาณ
530,000,000 (ห้ าร้ อยสามสิ บ ล้ าน) บาท (โดยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื� อ ให้ ได้ มาซึ� งทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุ น เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 อาทิ
ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยน ภาษี มูลค่าเพิ� ม ตลอดจนค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ ายอื� น ๆ ที� เกี� ยวข้ องผู้จะขายจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) ซึ�งผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า มูลค่าลงทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล กล่าวคือ มูลค่าลงทุนสุดท้ ายดังกล่าวที�
กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครัง� นี �จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมินตํ�าสุดของ
ทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ทีป� ระเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ดังนัน� มูลค่าลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที� จะลงทุนเพิ� ม เติ ม ครัง� ที� 2 นี � จะเป็ น การลงทุนในราคารวมไม่เกิ น
530,000,000 (ห้ า ร้ อยสามสิ บ ล้ า น) บาท (โดยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื� อ ให้ ได้ ม าซึ� ง ทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุน เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 อาทิ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื�น ๆ ที�เกี� ยวข้ องผู้จะขายจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) โดยรายละเอียดของความคืบหน้ าเกี�ยวกับมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นี �ได้ ปรากฏ
บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ ว นอกจากนี � ราคาที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะ
ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามจํานวนเงินที�ได้ จากการกู้ยืมเงิน ตาม
รายละเอียดที�จะได้ กล่าวต่อไปในวาระที� 3
ทัง� นี � เมื� อกองทรั สต์ SRIPANWA ลงทุนในทรั พย์ สินที� จะลงทุนเพิ� มเติ ม ครั ง� ที� 2 แล้ วเสร็ จ กองทรั สต์
SRIPANWA จะจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินดังกล่าว โดยกองทรัสต์ SRIPANWA มีความประสงค์ จะให้ บริ ษั ท ศรี พันวา
แมเนจเมนท์ จํากัด (“SPM”) ซึ�งเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ในปั จจุบนั เข้ าเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ของกองทรัสต์ SRIPANWA นี �เช่นกัน
คุณวิไลชี �แจงต่อที�ประชุมถึงโครงสร้ างการลงทุนของกองทรัสต์ ตอ่ ไปว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์มีการลงทุน
ในทรัพย์สินเฟส 1 และทรัพย์สินเฟส 2 ที�ภเู ก็ต ซึ�งมี SPM เป็ นผู้เช่าหลัก โดยกองทรัสต์มีผ้ ถู ือหน่วยรายใหญ่ คือ บริ ษัท
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จํากัด ซึง� ถือหน่วยรวมกันประมาณร้ อยละ
30.39 และหน่วยทรัสต์ที�เหลือถื อโดยนักลงทุนรายอื�นๆ รวมกันประมาณร้ อยละ 69.61 กองทรัสต์ มีผ้ ทู ี�เกี�ยวข้ องและที�
ปรึ กษาอื�น ๆ ดังนี � บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ และ บริ ษัท ชาญอิสสระ
แมเนจเมนท์ จํากัดเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ปั จจุบนั การลงทุนในส่วนของผู้ถือหน่วยอยูท่ ี� 3,190 ล้ านบาท และมีหนี �สินอยูท่ ี�
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450 ล้ านบาท จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ในกรรมสิทธิ� ในที�ดินซึ�งเป็ นของ บริ ษัท ร่ วมอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จํากัดตามที�เรี ยนข้ างต้ น
ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นี � กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สนิ
ที�เป็ นการรับโอนกรรมสิทธิ�จาก IUD โดย IUD มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (.
(“CID”) อีกทัง� เมื�อกองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 แล้ วเสร็ จ กองทรัสต์ SRIPANWA
จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว โดยการให้ SPM เช่าทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 เพื�อดําเนินกิจการ
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา -หัวหิน ซึ�ง SPM มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด ซึ�งมีผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่คือ CID เช่นกัน นอกจากนี � CID ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ� ถือหุ้นในผู้จดั การกองทรัสต์
ดังนัน� การลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ดังกล่าวข้ างต้ นจึงเป็ นการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที�เกี� ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ�งเมื�อมูลค่าของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2
มากกว่ า ร้ อยละ 3 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ณ วั น ที� 29 มิ ถุ น ายน 2561 (ซึ� ง มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ
3,164,810,965.49 (สามพันหนึ�งร้ อยหกสิบสี�ล้านแปดแสนหนึ�งหมื�นเก้ าร้ อยหกสิบห้ าจุดสี�เก้ า) บาท) จึงจําเป็ นที�จะต้ อง
ได้ รับมติของที�ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง และในการนี � ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ แต่งตังบริ
� ษัท เบเคอร์ ทิลลี�
คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี� เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด ให้ เป็ นที�ป รึ กษาทางการเงินอิสระเพื� อแสดงความเห็น และ
วิเคราะห์ ข้อมูลที�เกี� ยวข้ องกับการทําธุรกรรมดังกล่าว โดยสารสนเทศการได้ มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที�เกี�ยวข้ อง (บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 4 ที�ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง� นี � และความเห็นของที�ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เกี�ยวกับการได้ มาซึง� ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ของกองทรัสต์และการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที�
เกี�ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที�ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ครัง� นี �
คุณวิไลชี �แจงต่อที�ประชุมถึงการประเมินมูลค่าเบื �องต้ นต่อไปว่า หากมีการลงทุนเพิ�มเติมในทรั พย์สินที�
จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ในมูลค่า 530 ล้ านบาทนัน� การลงทุนรวมในทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ที�ประมาณ 4,170
ล้ านบาท ในการเข้ าลงทุนในครัง� นี � กองทรัสต์จะใช้ เงินกู้ในการลงทุนจํานวนประมาณ 530 ล้ านบาท ดังนัน� ภายหลังจาก
การเข้ าลงทุนในครัง� นี � กองทรัสต์จ ะมีหนี �สินรวมทังสิ
� นจํานวน 980 ล้ านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนหนี �สินต่อทรัพย์สิน
อัตราดังกล่าวจะเพิ�มจากร้ อยละ 12.4 เป็ นร้ อยละ 23.9 ส่วนอัตราส่วนหนี �สินต่อกําไรก่อนหักดอกเบี �ย ภาษี ค่าเสือ� มราคา
และค่าตัดจําหน่าย จากประมาณ 1.7 จะเพิ�มเป็ น 3.4 ทังนี
� � หากไม่มีการลงทุนเพิ�มในครัง� นี � ประมาณการผลประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วยในปี 2562 จะอยู่ที� 0.7747 บาท อย่างไรก็ตาม หากลงทุนเพิ�มเติมในครัง� นี � ผลประโยชน์ตอบแทนต่อ
หน่วยเพิ�มขึ �นไม่น้อยกว่า 0.01 บาท สําหรับปี 2562
คุณวิไลชี �แจงต่อที�ประชุมถึงความน่าสนใจในการลงทุนในครัง� นี � ว่า สําหรับความน่าสนใจในการลงทุน
ในครัง� นี � มีหลายปั จจัยที�เอื �อต่อการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ดังนี �
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(1)
สามารถสังเกตได้ วา่ อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศไทยเติบโตขึ �น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในบริ เวณพืน� ที�ที�โรงแรมตังอยู
� ่ จากแผนภาพที�แสดงบนหน้ าจอ จะเห็นได้ ว่าการท่องเที�ยวในประเทศไทยมีการเติบโต
เพิ�มขึ �น จากนักท่องเที�ยวจํานวน 30 ล้ านคน ในปี 2558 เพิ�มขึ �นเป็ น 38 ล้ านคนในปี 2561 โดยอัตราการเติบโตดังกล่าวอยู่
ที�ประมาณร้ อยละ 8 และรายได้ รวมจากการท่องเที�ยวเพิ�มขึ �นจากประมาณ 1 ล้ านล้ านบาทในปี 2558 เป็ นประมาณ 2
ล้ านล้ านบาทในปี 2561 ส่วนจํานวนห้ องพักและจํานวนโรงแรมนัน� จํานวนโรงแรมเพิ�มขึ �นจากประมาณ 15,000 แห่ง ในปี
2558 เป็ น ประมาณ 18,000 แห่ง และในปี 2560 จํ านวนห้ องพักเพิ� มขึน� จากประมาณ 651,000 ห้ อง ในปี 2558 เป็ น
ประมาณ 727,000 ห้ อง ในปี 2560 หากพิจารณาการท่องเที�ยงในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง� เป็ นบริ เวณที�ตงั �
ของทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 จะเห็นได้ วา่ การท่องเที�ยวในจังหวัดดังกล่าวมีการเติบโตเพิ�มขึ �น จากนักท่องเที�ยว
จํานวน10.8 ล้ านคน ในปี 2558 เพิ�มขึ �นเป็ น 11.6 ล้ านคน ในปี 2560 โดยอัตราการเติบโตดังกล่าวอยู่ที�ประมาณร้ อยละ
3.6 และรายได้ รวมจากการท่องเที�ยวก็จะเป็ นไปในแนวเดียวกัน คือเพิ�มขึ �นจากประมาณ 49,000 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น
ประมาณ 56,000 ล้ านบาท ในปี 2560 ในเรื� องของอัตราการเข้ าพัก ปั จจุบนั จะเพิ�มขึ �นจากประมาณร้ อยละ 68.9 ในปี
2558 จะเพิ�มขึ �นเป็ นประมาณร้ อยละ 71.8 ในปี 2560
(2)
ความมีชื�อเสียงในการบริ หารจัดการโรงแรมของแบรนด์ศรี พนั วา โดยกลุม่ ชาญอิสสระ ซึง� กลุม่
ชาญอิสระนันมี
� ความชํานาญทางด้ านโรงแรมและมีการตลาดที�ดี
(3)

การลงทุนในครัง� นี �เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ�ของทรัพย์สนิ ไม่ใช่สทิ ธิการเช่า

(4)
การกระจายความเสี�ยงของแหล่งที�มาของรายได้ จากสถานที�ตงของทรั
ั�
พย์สิน ซึ�งในปั จจุบนั
กองทรัสต์เพียงแต่ลงทุนในทรัพย์สินที�ตงอยู
ั � ่จงั หวัดภูเก็ต หากลงทุนเพิ�มในครัง� นี � กองทรัสต์จะได้ กระจายแหล่งที�มาของ
รายได้ มาที�หวั หิน รวมถึง ทรัพย์สนิ ทังสองแห่
�
งมีกลุม่ ลูกค้ าที�ตา่ งกัน
(5)
ผู้เช่าหลักของกองทรัสต์มีกระแสเงินสดที�แข็งแรง มีรายได้ จากการบริ หารจัดการบ้ านพักวิลล่า
ทําให้ สามารถช่วยสนับสนุนการจ่ายค่าเช่าให้ กองทรัสต์ได้ ประมาณการผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยสําหรับช่วงเวลา
ประมาณการในปี หน้ าคือ ปี 2562 จะเพิ�มขึ �นไม่น้อยกว่า 0.01 บาท
สําหรับเงื�อนไขการลงทุนในการลงทุนครัง� นี � คุณวิไลชี �แจงต่อที�ประชุมว่า มูลค่าการลงทุนจะไม่เกิน 530
ล้ านบาท โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนจะมาจากเงิน กู้ทงหมด
ั�
จํานวนไม่เกิน 530 ล้ านบาท และหากลงทุนเพิ�มเติมในครัง� นี �
ประมาณการผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเพิ�มขึ �นไม่น้อยกว่า 0.01 บาท สําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
� 1 มกราคม
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งผู้จัดการกองทรัสต์คาดการณ์ ว่าหากในวันนี � กองทรัสต์ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยอนุมตั ิให้
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัง� ที� 2 ดังกล่าว การโอนทรัพย์สนิ นัน� จะเกิดขึ �นประมาณวันที� 20 ธันวาคม 2561
คุณวิไลชี �แจงต่อที�ประชุมถึงวันสําคัญที�เกี�ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� �
ต่ อ ไปว่ า วัน สํ า คัญ ที� ผ่ า นมาที� เกี� ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุ น เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 ได้ แก่ การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งได้ จดั ขึ �นเมื�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2561 ดังนัน� วันนี �เราถึงได้ มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วย และจะดําเนินการเผยแพร่ มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยในวันเดียวกันนี �เช่นกัน และถ้ าหากว่าที�
ประชุมได้ รับมติลงทุนในทรัพ ย์สิ นที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 กองทรัสต์ คาดการณ์ ว่าจะดําเนินการโอนทรัพ ย์สินนัน�
ดังกล่าวในวันที� 20 ธันวาคม 2561 ที�จะถึงนี �
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ดังต่อไปนี �

ทัง� นี � การลงทุน ของกองทรั สต์ สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุน เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 จะอยู่ภ ายใต้ เงื� อ นไข

(1)
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน ได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที�ประชุมผู้ถือหุ้น
(ถ้ าจํ า เป็ น ) ของบริ ษั ท เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ให้ ข าย เช่ า หรื อเช่า ช่ วงทรั พ ย์ สิน ดังกล่า ว (แล้ ว แต่ก รณี ) ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์
SRIPANWA และได้ ดําเนิ นการใด ๆ เพื�อให้ ทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ดังกล่าวพร้ อมสําหรับการลงทุนโดย
กองทรัสต์ SRIPANWA
(2)
ไม่มี ป ระเด็ น ที� ยังคงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรื อ หากมี ป ระเด็ น ทาง
กฎหมายคงค้ างใด ๆ (ซึ�งจะต้ องไม่ใช่ประเด็นอันจะทําให้ ทรัพย์สินที�กองทรัสต์ประสงค์จะเข้ าลงทุนมีลกั ษณะไม่เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎ และประกาศที�เกี�ยวข้ อง) ที�ยงั คงค้ างหรื อไม่สามารถดําเนินการได้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการตามกฎเกณฑ์
ที�เกี�ยวข้ อง
(3)
ณ วันที�กองทรัสต์ SRIPANWA เข้ าลงทุน ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ได้ รับการปลด
จํานอง และได้ รับการยกเลิกหลักประกันอื�นใดบนทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ดังกล่าว (ถ้ ามี) และ
(4)
กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมให้ ดําเนินการกู้ยืมเงิน การทํารายการที�เกี�ยว
โยงกัน ของกองทรั สต์ SRIPANWA และดํ า เนิ น การอื� น ใดที� เกี� ยวข้ อ งเพื� อให้ ก ารลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที� จ ะลงทุน เพิ� ม เติ ม
ครัง� ที� 2 ดังกล่าวเป็ นผลสําเร็ จ
นอกจากนี � เพื�อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นี �
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี เป็ นผู้มีอํานาจใน
การดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดดังนี �
(1)
กําหนดรู ปแบบการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 รายละเอียดทรัพย์สิน
วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที�เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และการให้ เช่า
ทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 แก่ SPM ทัง� นี � เท่าที�ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที�ประชุม และ/หรื อ ตามคําสัง� หรื อ
คําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง รวมทังดํ
� าเนินการติดต่อกับสํานั กงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื�อการดังกล่าว เป็ นต้ น
(2)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที�แสดงถึงสิทธิที�จะลงทุน
ในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และ/หรื อ สัญญาให้ เช่าทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และ/หรื อ สัญญา
และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 เมื�อกองทรัสต์ SRIPANWA ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติม ครัง� ที� 2 รวมทังดํ
� าเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรื อองค์กร
ของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื�อการดังกล่าว เป็ นต้ น
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(3)
ดํ าเนิ น การอื� น ใดอัน จํ าเป็ น หรื อ เกี� ย วเนื� อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุก ประการเพื� อ ให้ ก าร
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง� และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว
ตาม (1) และ/หรื อ (2) ข้ างต้ น เพื�อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ และ
(4)
กําหนด เปลีย� นแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื�อนไขต่างๆ ในการเข้ าลงทุน หากเห็นว่ าเงื�อนไขหรื อ
ผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ า
ลงทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ SRIPANWA และ/หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพั นให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA เกิ นสมควร ทัง� นี � เพื� อประโยชน์ ของกองทรัสต์
SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
ทังนี
� � เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้
กล่าวสรุปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื� องดังกล่าว ดังนี �
ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ค วรพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที� จ ะลงทุน เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 เนื� อ งจาก
ผู้จัดการกองทรัสต์ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นี �เป็ นการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที�มี
คุณภาพดี มีการออกแบบที�ดี อยูใ่ นทําเลที�เป็ นแหล่งท่องเที�ยวและมีศกั ยภาพในการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ และยัง
เป็ นการเปิ ดโอกาสที�จะให้ นกั ลงทุนได้ รับประโยชน์จากการจัดโครงสร้ างการลงทุนที�เหมาะสมผ่านการกู้ยืมเงินซึ�งมีต้นทุน
ทางการเงินที�ตํ�ากว่าต้ นทุนของเงินทุน (Gearing Benefit) ซึง� จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ในระยะยาวที� จ ะเพิ� ม ขึน� ในอนาคต นอกจากนี � ยัง เป็ นการช่ ว ยกระจายแหล่ง ที� ม าของรายได้ ข องกองทรั ส ต์
SRIPANWA รวมถึงเป็ นการเพิ� ม ความหลากหลายของแหล่งที� ม าของรายได้ อัน จะก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แก่ กองทรั ส ต์
SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป (ทังนี
� � ขึ �นอยู่กบั ผลของการเจรจาเงื�อนไข และราคาในการลงทุนในทรัพย์สิน ที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ขันสุ
� ดท้ าย)
นอกจากนี � ในการกํ า หนดราคาสุด ท้ า ยที� ก องทรั สต์ SRIPANWA จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที� จ ะลงทุน
เพิ�มเติม ครัง� ที� 2 กองทรัสต์ SRIPANWA จะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�จดั ทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้ อง โดยผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นเกี�ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าที�กองทรัสต์จะลงทุน กล่าวคือ ราคาที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 จะไม่เกิน 530,000,000 (ห้ าร้ อยสามสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื�อให้ ได้ มาซึ�ง
ทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) ซึง� เป็ นมูลค่าที�ไม่สงู กว่าราคาประเมินทรัพย์สินรวมที�ได้ จากรายงาน
การประเมินค่าตํ�าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ�งได้ รับจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ 15 เนื�องจากทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นี � เป็ นการเข้ าลงทุนใน อสังหาริ มทรัพย์ ที�มีคุณภาพดี มีการออกแบบที�ดี อยู่ในทําเลที�เป็ นแหล่ง
ท่องเที�ยวและมีศกั ยภาพในการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ อีกทังมู
� ลค่าทรัพย์สินมีแนวโน้ มที�จะมีราคาสูงขึ �นและเป็ นที�
สนใจของนักลงทุน ด้ วยเหตุข้างต้ น ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนและมูลค่าที�จะลงทุนสูงสุดของ
ทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 มีความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ อีกทัง� ธุรกรรมดังกล่าวยังเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
� สต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง
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ในด้ านการให้ เช่าทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 นัน� ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นควรให้ SPM เช่า
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 เพื�อนําไปดําเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน ภายหลังจาก
การลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ SRIPANWA เนื�องจาก SPM เป็ นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ใน
ปั จจุบนั อีกทัง� ยังมีประสบการณ์ มีชื�อเสียง และความเชี�ยวชาญในการดําเนินกิจการโรงแรม ตลอดจนมีทีมงานด้ านต่างๆ
ที�มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ
เพื� อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํ ารายการในวาระนี � คุณ วิไล ได้ เรี ยนเชิ ญ คุณ กรองกาญจน์
นพวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ ความเห็นเกี�ยวกับการทํารายการในวาระนี �
คุณกรองกาญจน์ชี �แจงความเห็นของที�ปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ต่อที�ประชุมว่า การเข้ าลงทุนในครัง� นี � มีความสมเหตุสมผล ซึ�งจะทําให้ กองทรัสต์ SRIPANWA มี
สิทธิ ในการจัด หาผลประโยชน์ ในทรัพ ย์ สินที� จะลงทุนเพิ� มเติ ม ครั ง� ที� 2 อย่างเต็ม ที� จากการลงทุน ในกรรมสิท ธิ� อี กทัง�
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� � มีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโต มีสภาพดี และตังอยู
� ่ในทําเลที�มีศกั ยภาพ นอกจากนี �
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัง� ที� � ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิมและราคาหน่วยทรัสต์
สําหรับช่วงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 หากพิจารณาจากการดําเนินงาน
ของทรัพย์สิน หรื อ Asset Level มูลค่าที�เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 513.00 – 560.98 ล้ านบาท และหากพิจารณาตามค่าเช่าที�
กองทรัสต์จะได้ รับ หรื อ REIT Level นัน� มูลค่ายุติธรรมจะอยูท่ ี� 496.29 – 572.75 ล้ านบาท ซึง� ราคาในการเข้ าทํารายการที�
ไม่เกิน 550 ล้ านบาท ซึ�งอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมข้ างต้ น ดังนัน� ที�ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าเป็ นราคาที�
เหมาะสม และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ควรอนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึง� ทรัพย์สินของทรัสต์ และ
การเข้ าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ได้ เรี ยนเชิญ คุณอรอนงค์ ชัยธง ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเกี�ยวกับการทํารายการในวาระนี �
คุณ อรอนงค์ แถลงต่อ ที�ป ระชุม ว่า ทรัพ ย์ สิน ที� จะลงทุนเพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 ตามที� ผ้ ูจัด การกองทรั สต์
นําเสนอเพื�อให้ พิจารณาลงทุนเพิ�มเติมดังกล่าวข้ างต้ นนันมี
� ลกั ษณะที�เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สิน
ที�กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
� สต์ และได้ ผา่ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไป
เพื� อวัตถุประสงค์ สาธารณะในการเปิ ด เผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ป ระเมิน มูลค่าทรั พย์ สินที� ได้ รับความเห็น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 รายแล้ ว
ทังนี
� � เนื�องจากทรัพย์ สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 เป็ นทรัพย์สินของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ จึงได้ มีก ารดํ าเนิน การตามที� กําหนดไว้ ในสัญ ญาก่อตัง� ทรั สต์ กล่าวคื อ กรณี ที�เป็ นธุรกรรมที� มีมูลค่าตัง� แต่
20,000,000 บาทขึ �นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า จะต้ องได้ รับ
มติของที�ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรม ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่ นได้ เสียในการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้ที�เป็ นเจ้ าของ หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ�มเติม
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ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ�มเติม และกลุม่ บุคคลเดียวกัน จะไม่มีสว่ นร่ วมในการลงมติใน
วาระนี � นอกจากนัน� ในการขอมติ ที�ประชุมนี �ได้ ดําเนินการให้ ที�ปรึ กษาทางการเงินอิสระที�ได้ รับการแต่งตังจากผู
�
้ จัดการ
กองทรัสต์แสดงความเห็นประกอบไว้ แล้ วในหนังสือเชิญประชุม ซึง� การดําเนินการต่างๆ ทังหมดที
�
�กล่าวข้ างต้ นนันได้
� เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตังทรั
� สต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้ องแล้ ว
คุณวิไล แถลงต่อที�ประชุมว่า ในการนี � ผู้จดั การกองทรัสต์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการ
ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ได้ แก่ โครงการบาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี เป็ นผู้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องตามที�ได้ ชี �แจงข้ างต้ น
คุณวิไล ได้ สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี �
(1)

คุณเปี� ยมศักดิ� เมนะเสวต ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี �
(ก) โครงการนี �ได้ มีการศึกษาเกี�ยวกับ การกัดเซาะชายฝั� งหรื อไม่ และมีการกัดเซาะชายฝั� ง
มากน้ อยขนาดไหน หรื อไม่ อย่างไร ณ ที�ตงของโครงการดั
ั�
งกล่าว
(ข) เนื�องจากการเดินทางไปหัวหินค่อนข้ างลําบาก ใช้ เวลาเดินทางเป็ นระยะเวลาค่อนข้ าง
นาน จึงมีความกังวลว่า การตลาดที�ตงเป้
ั � าไว้ จะสามารถทําได้ ตามเป้าหมายหรื อไม่
คุณสงกรานต์ อิสสระ ชี �แจงว่า จากที�ได้ พฒ
ั นาที�ดินบริ เวณนี �มาเป็ นเวลา 30 ปี ตามประวัติ
แล้ วชายหาดบริ เวณนี � จากค่ายทหารขึ �นมาทางเหนือ ชายหาดมีการงอกอยูเ่ สมอๆ แต่ถ้าหาก
เป็ นทางด้ านเหนือจากค่ายทหารขึ �นไปทางโรงแรมดุสิต ชายหาดจะถูกกัดเซาะ นอกจากนี �ใน
ระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา มีการสร้ าง Breakwater ทําให้ ชายหาดบริ เวณนี �งอกมากขึ �น ซึ�ง
ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นสถิติซงึ� สามารถตรวจสอบได้
ในเรื� องการคมนาคม ตอนนี �มีถนนเส้ นใหม่กําลังสร้ างอยู่ ซึ�งจะช่วยผ่อนคลายการคมนาคม
ทางถนนให้ สะดวกขึ �น นอกจากนี �จะมีการก่อสร้ างรถไฟรางคู่ ในปี 2563 ซึ�งรถไฟรางคู่ จะ
เดินทางไปสูจ่ ังหวัดชุมพร ทําให้ การคมนาคมจาก กรุ งเทพฯ -ปราณบุรี -ชุมพร เร็ วขึ �นอย่าง
มาก จากเดิมซึง� จะใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว� โมง จะเหลือประมาณ 3 ชัว� โมง เท่านัน�

(2)

คุณวนิดา ตันติสนุ ทร ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี �
(ก) อยากทราบว่า Occupancy Rate ของโครงการโรงแรม บาบา บี ชคลับ ชะอํา -หัวหิ น
เป็ นอย่างไรบ้ าง มีคนมาพักเท่าไหร่ มีรายได้ เท่าไหร่ เพราะจะมีผลต่อการลงทุน
(ข) เนื�องจากหัวหินมีคอนโดเยอะมาก ถ้ าโครงการตัง� ราคาสูงจะขายได้ หรื อมี คนเข้ าพัก
หรื อไม่
(ค) เนือ� งจากเงินที�นํามาใช้ มาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวหรื อหลายแห่ง
จะเป็ นในลักษณะของหุ้นกู้หรื อไม่ ถ้ าเป็ นหุ้นกู้ จะเป็ นหุ้นกู้ร้อยละเท่าไหร่ ได้ ดอกเบี �ย
ร้ อยละเท่าไหร่ มีระยะเวลากู้เท่าไหร่ เพราะราคาเหล่านี �จะมีผลผูกพันต่อหนี �ระยะยาว
(ง) รายได้ ที�จะเพิ�มขึ �นร้ อยละ 0.01 ต่อหน่วย หมายถึง 0.01 ต่อหน่วย ต่อปี ใช่หรื อไม่ และ
ได้ หกั ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากดอกเบี �ยที�เราจะต้ องจ่ายแล้ วหรื อยัง
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คุณ สงกรานต์ อิ สสระ ชี แ� จงว่า ที� ผ่า นมามี ก ารนํ า คอนโดมาปล่อ ยให้ เช่ าเพื� อแข่งขัน กับ
โรงแรม แต่ปัจจุบนั ได้ มีกฎหมายห้ ามไม่ให้ นําคอนโดมาปล่อยเช่าในระยะเวลาน้ อยกว่า 1
เดื อน ดังนัน� คอนโดจะไม่สามารถปล่อ ยเป็ นห้ องรายวัน ได้ ซึ�งกฎหมายก็ ใช้ บังคับ อย่าง
เข้ มงวด โดยเฉพาะในพื �นที�หวั หิน ดังนันก็
� จะหมดปั ญหาเรื� องเอาคอนโดมาแข่งขันกับโรงแรม
คุณวิไล ชี �แจงว่า ในส่วนของ Occupancy Rate นัน� ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดย
การดําเนินงานโดยเฉลี�ย 9 เดือน ของโครงการโรงแรม บาบา บีชคลับ ชะอํา -หัวหิน คือร้ อย
ละ 52 Occupancy Rate และเคยขึ �นไปสูงสุดถึงร้ อยละ 72 ในเดือนกรกฎาคม
ในส่วนของเงินกู้จะมีการกล่างถึงในวาระถัดไป ซึ�งตอนนี �มีการเปรี ยบเทียบเพิ�มเติมเอาไว้ ว่า
จะเป็ นการกู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวหรื อหลายแห่ง ซึ�งเราเจรจาต่อรองมาได้ ในราคาที�
เหมาะสม และค่อนข้ างดี
ในเรื� องของผลตอบแทน Performa ที�ประมาณการไว้ คือใน 1 ปี ข้างหน้ า ไม่มีการประมาณ
การในระยะยาว
ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมว่า ความกังวลเกี�ยวกับกลุม่ ลูกค้ า High-End ว่าจะเป็ นไปได้ หรื อไม่
นัน� ต้ องขอเรี ยนว่า ประมาณร้ อยละ 40 ของลูกค้ าโครงการโรงแรม บาบา บีชคลับ ชะอํา-หัว
หิน เป็ น ลูกค้ าเดิ มของ ศรี พัน วา ซึ�งลูกค้ ากลุ่ม นีพ� อใจมากที�ท างศรี พันวามี โครงการใหม่
ออกมาซึง� เป็ นอีกทางเลือกของเขา และลูกค้ าพอใจมากที�เราใช้ ทีมบริ หารเดียวกัน และมีการ
บริ หารที�เท่าเทียมกัน เนื�องจากลูกค้ าของศรี พนั วาเดินทางไปหัวหินบ่อย และแบรนด์ศรี พนั วา
เป็ นแบรนด์ที�ลกู ค้ าติด นอกจากนี �ยังมีลกู ค้ า Returning อีกประมาณร้ อยละ 30
(3)

คุ ณ จิ ต ติ พ งศ์ มี เ พี ย ร ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ม าประชุ ม โดยรั บ มอบฉั น ทะ จากบริ ษั ท
ไทยศรี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) สอบถามดังนี �
(ก) อยากทราบว่ามีความเสี�ยงใดบ้ างที�จะทําให้ รายได้ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย และทาง
ชาญอิสระมีความชํานาญพื �นที�หวั หินมากแค่ไหน
(ข) อยากทราบว่า โครงการนี �มีจดุ ขายอะไรที�โดดเด่นจากที�อื�น
คุณสงกรานต์ อิสสระ ชีแ� จงว่า จากประสบการณ์ ที�พฒ
ั นาโครงการในบริ เวณหัวหินกว่า 4
แห่ง ได้ แก่ โครงการทิวทะเล 1 โครงการทิวทะเล 2 โครงการทิวทะเล 3 และ โครงการวิลล่า
โดยโครงการทิวทะเล 1 ซึง� ทําไปเมื�อ 5 ปี ที�แล้ ว ปั จจุบนั ขายหมดแล้ วกว่า 200 ยูนิต โครงการ
ทิวทะเล 2 ขายไปประมาณ 80 ยูนิตแล้ ว และโครงการทิวทะเล 3 ขายไปประมาณ 60 ยูนิต
นอกจากนี โ� ครงการวิล ล่า 11 หลัง (โครงการบาบาบี ช คลับ เรสซิ เดนซ์ ) ปั จ จุบัน ได้ ข าย
หมดแล้ ว คอนโดที�สร้ างขึ �นบริ เวณนี �ส่วนเป็ น ชุมชน (Community) ที�จะสนับสนุนตัวโรงแรม
ให้ เจริ ญ มากขึน� มีทัง� กิ จกรรมต่าง ๆ ร้ านอาหาร ในกรณี ที� มีเพื� อนมี พัก แล้ วห้ องไม่ พ อ ก็
สามารถมาพัก ที� โรงแรมเราได้ ซึ�งเป็ น การเกื อ� กูลกัน โครงการอื�น ๆ รอบข้ างที� ทํ าแล้ วไม่
ประสบความสําเร็ จก็มี แต่อาจจะเป็ นเพราะว่าการสร้ างที�มากเกินไป และโครงการนี �เป็ น
โครงการที� 7 ของกลุม่ ชาญอิสสระ กลุม่ ชาญอิสสระมัน� ใจในศักยภาพ
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คุณ วิไล ชีแ� จงเพิ�มเติมว่า ราคาประเมินทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ประเมินจาก
ความสามารถของตัวทรัพย์ในการจัดการประโยชน์ หารายได้ จากสมมุติฐาน (Assumption)
ของอัตราการเข้ าพัก และอัตราค่าห้ องพัก โดยใช้ วิธี Income Approach จะสะท้ อนว่าทรัพย์
นี �มีความสามารถในการหาประโยชน์ หารายได้ จากผู้เช่าหลักเพื�อมาจ่ายค่าเช่าให้ แก่ กอง
ได้ มากแค่ไหน แน่นอนว่ามีความเสี�ยงที�รายได้ จะไม่เป็ นไปตามเป้า แต่จาก Track Record
ของ SPM ซึ�งจะเข้ ามาเป็ นผู้เช่าหลักของกองทรัสต์นนั � ตังแต่
� การบริ หารทรัพย์สนิ ที�ลงทุนครัง�
แรกจนล่วงระยะเวลามากว่า 5 ปี SPM ปฏิบัติ ต ามสัญ ญาเช่ามาโดยตลอด มีป ระวัติ มี
ประสบการณ์ และชื� อเสียงที�ดี จึงเชื� อว่า SPM จะปฏิบัติ ตามสัญ ญาที� ทําไว้ กับกองอย่าง
แน่นอน
(4)

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี �
(ก) อยากทราบว่า ในกรณีที�อตั ราดอกเบี �ยปรับตัวสูงขึ �น เราได้ Fix Rate หรื อไม่ ถ้ าได้ จะได้
ตลอดระยะเวลากู้หรื อไม่
(ข) D/E Ratio ก่อนก่อนลงทุนครัง� ที� 2 เท่าไหร่ และหลังจากนันเท่
� าไหร่ มีการควบคุม D/E
Ratio หรื อไม่
(ค) อยากทราบว่ามีนโยบายหรื อกลยุทธ์ในการหาประโยชน์เพิ�มขึ �นจากทรัพย์สนิ ที�ลงทุนเพิม�
ครัง� ที� 2 หรื อไม่ มีแนวทางอย่างไร
(ง) อยากทราบว่ามีการการันตีรายได้ หรื อไม่ และมีการการันตีผลประโยชน์หรื อไม่
นอกจากนี � คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ได้ แสดงความเห็นต่อที�ประชุมว่า หลังจากที�มีโอกาสได้
ไปดูสถานที�ของโครงการมาแล้ ว ชายทะเลของโครงการมีลกั ษณะกว้ าง และมีสภาพที�ดี ไม่มี
สิ�งบ่งชี ว� ่า จะเกิ ด การกัด เซาะ ทัง� นี � ทางเจ้ าของโครงการได้ มี ก ารทํ าการป้อ งกัน เบื อ� งต้ น
(Precaution) ไว้ ด้วย โดยการทํา หาดจําลอง (Second Beach) ขึ �นมาไว้ ให้ เด็กเล่นอีกด้ วย
นอกจากนี �ในส่วนของตัวหาดจริ งในเวลานํ �าลง นํ �าลดลงไปค่อนข้ างเยอะ ซึ�งไม่น่าเป็ นกังวล
แต่อย่างใด นอกจากนี �บริ เวณโครงการ มีโครงสร้ างโดยรอบเป็ นในลักษณะ Mix Use Habitat
มีทงคอนโด
ั�
โรงแรม และบ้ านพักซึ�งไม่ได้ มีจํานวนเยอะมาก เป็ นบ้ านพักระดับหรู หราซึ�งแต่
ละหลังมีเจ้ าของหมดแล้ ว โดยรวมเห็นว่า โครงการโรงแรม บาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน ที�มีผ้ ู
อยากเข้ าพักมากขึ �น เนื�องจากมีสงิ� อํานวยความสะดวกและห้ องอาหารพร้ อม
คุณวิไล ชี �แจงว่า การกู้เงินครัง� นี �เป็ นดอกเบี �ยลอยตัว ถ้ าหากต้ องการจะ Fix Rate จะต้ องทํา
การ swap ซึง� จะใช้ ต้นทุนค่อนข้ างสูง แต่อย่างไรก็ตามทางผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ คํานึงถึงการ
ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ถ้ าต้ องการจะออกหุ้นกู้ จะต้ องทําการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ ซึ�ง
ในขณะนี �ขนาดของกองทรัสต์อยู่ที�ประมาณ 3,000 ล้ านบาท ถ้ าหากมีการลงทุนเพิ�ม ทําให้
กองทรัสต์เติบโตขึ �น จะสามารถจะจัดอันดับความน่าเชื�อถือได้ นอกจากนี �การกระจายแหล่ง
รายได้ จากภูเก็ตกระจายไปที�หวั หินจะช่วยในเรื� องของอันดับความน่า เชื�อถือด้ วย ซึง� จะทําให้
เราสามารถออกหุ้น กู้ได้ ด้วยต้ นทุนที�ตํ�ากว่าการกู้เงินในปั จจุบัน และจะเป็ นผลประโยชน์
กลับมาที�ผ้ ถู ือหน่วย
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ในเรื� องของ D/E Ratio ในปั จจุบนั ก่อนการลงทุนเพิ�มเติมอยูท่ ี�ประมาณ 0.14 เท่า แต่ถ้าหาก
กองทรั สต์ ลงทุน เพิ� มเติม ในครัง� นีด� ้ วยการกู้ เงิ น D/E Ratio จะขยับไปที� 0.3 และในครั ง� นี �
กองทรัสต์ไม่ได้ มีการการันตีใด ๆ ขึ �นอยูก่ ารสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลัก ซึง� มี SPM เป็ นผู้เช่าหลัก
อัตราค่าเช่าจึงจะคล้ ายกับการลงทุนครัง� ที� 1 กล่าวคือ มีลกั ษณะของ ค่าเช่าคงที� (Fix Rent)
และในปี ที� 11 จะมีคา่ เช่าผันแปร (Variable Rent) ให้ กบั กองทรัสต์เพิ�มเติม
(5)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้ งชื�อ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี �
(ก) อยากทราบว่าแผนการชําระเงินกู้เป็ นอย่างไรและจะต้ องชําระภายในกี�ปี
(ข) อยากทราบว่าวิธีคิดลดกระแสเงินสด ใช้ อตั ราเท่าไหร่
คุณวิไล ชี �แจงว่า การกู้เงินระยะเวลา 5 ปี และกองทรัสต์มีแผนจะออกหุ้นกู้เพื� อจ่ายคืนเงินกู้
เพื�อให้ มีต้นทุนที�ถกู ลง และอัตราที�ผ้ ปู ระเมินทังสองรายใช้
�
อยูท่ ี�ประมาณร้ อยละ 10

(6)

คุณสุกฤษณ์ คูรัตน์ชชั วาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี �
(ก) อยากทราบว่าการดําเนินครัง� นี �ที�เป็ นลักษณะของ Freehold หมายความว่า จะเข้ าไป
Take Over ร้ อยละ 100 ในโครงการโรงแรมใช่หรื อไม่
(ข) โรงแรม ตังมาแล้
�
วนานเท่าไหร่
(ค) อยากทราบว่ากลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นอย่างไร
คุณวิไล ชี �แจงว่า กองทรัสต์จะเข้ าไปลงทุนในโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน ใน
กรรมสิทธิ�ในที�ดิน กล่าวคือ ไปรับโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดินมาในลักษณะ Freehold ซึ�งการรับ
โอนนี �กองทรัสต์ได้ รับโอนกรรมสิทธิ�มาจาก IUD ซึ�งเป็ นเจ้ าของเดิม และกองทรัสต์ปล่อยเช่า
ให้ กบั SPM และ SPM จะจ่ายค่าเช่าให้ กบั กองทรัสต์ และโรงแรมเพิ� งเริ� มเปิ ดดําเนินการเมื�อ
วันที� 1 ตุลาคม 2560
ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมว่า กลุม่ ลูกค้ าเป็ นกลุม่ Luxury High-End

(7)

คุณวนิดา ตันติสนุ ทร ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถาม ดังนี �
(ก) อยากทราบว่าโรงแรมบาบา บีชคลับ ที�จะซื �อเข้ ามานัน� กองทรัสต์สามารถซื �อเข้ ามาแล้ ว
นําไปหาประโยชน์ได้ เลยใช่หรื อไม่
(ข) อยากทราบว่ามีแผนการอย่างไร ที�จะเพิ�ม Occupancy Rate ของโรงแรมดังกล่าว
คุณวิไล ชี �แจงว่า โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน สามารถจัดหาประโยชน์ได้ เลย
ประธานฯ ชี แ� จงเพิ� ม เติ ม ว่า เนื� อ งจากโรงแรมเพิ� งดํ าเนิ น การเปิ ด ใหม่ อย่างไรก็ ดี ตอนนี �
กําลังขยายตลาดให้ มากขึ �น เป็ นที�ร้ ู จักมากขึ �น มีคนเข้ าพักมากขึ �น มี Product Awareness
มากขึ �น ปี นี � Occupancy Rate โดยเฉลี�ยเท่ากับร้ อยละ 60 นอกจากนี � ตลาดเป็ นตลาดคน
ไทยซึ�งเข้ าพักตลอดทุกฤดู และที�โรงแรมยังมีการจัดเลี �ยง จัดงานอีเว้ นท์ งานแต่งงาน และ
งาน Product Launch อีกมาก
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คุณวิไล ชีแ� จงเพิ�มเติมว่า ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Occupancy Rate จะเต็มร้ อยละ 100
และในตอนนี �โครงการกําลังทําการตลาดช่วงวันธรรมดาอยู่ ซึ�งจะตังกลุ
� ม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ น
กลุ่ม ลู ก ต่ า งชาติ ถ้ าในช่ ว งนี � มี ค นเข้ าพั ก เพิ� ม ขึ น� Occupancy Rate ก็ จ ะปรั บ เพิ� ม ขึ น�
นอกจากนี �การที� SPM เข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร ลูกค้ าเดิมของศรี พนั วาก็มาที�หวั หิน นอกเหนือจาก
นี � ยังมีรายได้ ที�มาจากอาหารและเครื� องดื�ม (Food and Beverage) ซึ�งมาจากลูกค้ าที�มาพัก
บริ เวณนันอี
� กด้ วย
(8)

คุณวนิดา ตันติสนุ ทร ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ�มเติมว่า
(ก) Marketing Website ของโครงการที�หวั หินและภูเก็ตสามารถเชื�อมกันได้ หรื อไม่
(ข) เงินที�ได้ มานําไปจ่ายให้ IUD ใช่หรื อไม่
(ค) อยากทราบว่า ในอนาคตจะมีการลงทุนในลักษณะเดียวกันหรื อไม่ เช่น การลงทุนครัง�
เพิ�มเติมครัง� ที� 3
ประธานฯ ชี �แจงว่า Website สามารถเชื�อมกันได้ เป็ นแบรนด์เดียวกัน
คุณวิไล ชี �แจงว่า กองทรัสต์ก้ มู าจากสถาบันการเงิน เพื�อนําไปซื �อทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครั ง� ที� 2 จาก IUD ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ในฐานะผู้จัด การกองทรั สต์ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ เล็งหาทรัพย์สินที�เหมาะสมกับการลงทุน ไม่ว่าจะทรัพย์ของกลุ่มที�เป็ นบุคคลซึ� ง
เกี�ยวโยงกันหรื อบุคคลอื�นๆ
ประธานฯ ชี แ� จงเพิ�มเติมว่า หากมีบริ ษัทใดสร้ างทรัพย์ที�เหมาะสม ผู้จัดการกองทรัสต์ก็จะ
ดําเนินการพิจารณาที�จะซื �อทรัพย์ดงั กล่าวมา

(9)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้ งชื�อ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า การกําหนดค่าเช่าทําอย่างไร
และใครเป็ นคนควบคุมค่าเช่า
คุณ วิ ไล ชี แ� จงว่า ในการกํ าหนดค่ าเช่ า จะดู Occupancy Rate ด้ วยว่า มี อัต ราเท่ าใด หัก
ออกมาแล้ วเหลือเป็ นกําไรเท่าใดและ กําไรนันเพี
� ยงพอที�จะนํามาจ่ายค่าเช่าหรื อไม่ ดังนัน� เรา
จะกําหนดค่าเช่าจากประมาณการ Occupancy Rate

(10)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้ งชื�อ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า หากรายได้ และผลกําไรเยอะขึ �น
แปลว่าปั นผลจะเยอะขึ �นใช่หรื อไม่
คุณวิไล ชี �แจงว่า โครงสร้ างรายได้ ของกองทรัสต์ คือค่าเช่าหลัก หักค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
และค่าใช้ จ่ายดอกเบี �ยเงินกู้ ส่วนที�เหลือนันจะเป็
�
นผลประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ทางผู้ถือหน่วย

(11)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้ งชื�อ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี �
(ก) อยากทราบว่าผู้เช่าจะมีความสามารถในการจ่ายค่าเช่าได้ หรื อไม่ เนื�องจากในเดือน
กันยายน โรงแรมมีรายจ่าย 5.9 ล้ านบาท ขณะที�มีรายได้ 5.3 ล้ านบาท แปลว่าโรงแรม
กําลังขาดทุนอยู่
(ข) อยากทราบว่าต้ องได้ Occupancy Rate เท่าไหร่โรงแรมถึงจะมีกําไร
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คุณธนาเดช ชี �แจงว่า ถ้ าดูจากผลประกอบการของโรงแรมที�เปิ ดใหม่จะมี Marketing Cost
และ Fix Cost ที�จะถูกคิดเป็ นค่าใช้ จ่าย ซึง� ถ้ าดูจากผลประกอบการบัญชีจะเห็นว่ามีกําไรไม่
มากนัก อย่างไรก็ดีหากได้ ติดตามตังแต่
� การลงทุนใน Habita ในการลงทุนเพิ�มครัง� แรก จะมี
เหตุการณ์ที�คล้ ายกัน คือธุรกิจโรงแรมจะเป็ นธุรกิจที�ช่วงแรกค่าใช้ จ่ายจะค่อนข้ างเยอะ ทังใน
�
เรื� องของการตลาด และอาจจะยังไม่สามารถเก็ บ ค่าห้ อ งได้ อ ย่างเต็ม ที� สําหรั บ โครงการ
โรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา -หัวหิน ขณะนี �ค่าห้ องพักโดยเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณคื นละ 8,000
บาท ซึ�งคุณภาพของห้ องพัก หากไม่ได้ อยู่ช่วงเปิ ดโครงการจะเก็บได้ มากกว่านี � ดังนัน� ทํา
ให้ ผลกําไรยังไม่ได้ สะท้ อนศักยภาพจริ ง ๆ ของโรงแรม ซึง� เป็ นเรื� องปกติของโรงแรมที�เพิ�งเปิ ด
ใหม่
แต่อย่างไรก็ตามเมื�อโรงแรมเป็ นที�ร้ ู จกั แล้ วและสามารถเก็บค่าห้ องได้ อย่า งเต็มที�อย่างที�ควร
จะเป็ น กํ า ไรก็ จ ะมากขึ น� ตามลํ า ดับ หาก Occupancy Rate ได้ ป ระมาณร้ อยละ 70 ซึ� ง
สอดคล้ อ งกั บ ตัว เลขอุ ต สาหกรรมของชะอํ า -หัว หิ น คื อ ร้ อยละ 69 หากเป็ นไปตามนี �
กองทรัสต์จะมีรายได้ ประมาณ 90 ล้ านบาท ประสิทธิภาพประมาณนี �จะมี EBITDA Margin
ประมาณร้ อยละ 30 ซึ� ง จะมี กํ า ไรปี ละประมาณ 30 ล้ า นบาท ซึ� ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ า เช่ า
นอกจากนี �ผู้เช่ายังมีรายได้ จากหลายทาง ทังการบริ
�
หารที�ภเู ก็ต และการบริ หารวิลล่า
(12)

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบว่าขึ �น
ค่าเช่าได้ ในกี�ปี�
คุณวิไล ชี �แจงว่า ค่าเช่าจะปรับขึ �นทุก ๆ 3 ปี

(13)

คุณสุกฤษณ์ คูรัตน์ชชั วาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบว่า
การกู้เงินประมาณ 530 ล้ านบาท จะออกหุ้นกู้ในลักษณะใด
คุณวิไล ชี �แจงว่า ครัง� นี �เป็ นการกู้เงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน และจะไม่ได้ ออกหุ้นกู้
เมื�อสักครู่ที�เรี ยนไปเป็ นการคาดการณ์จะออกหุ้นกู้ในคราวหน้ าและยังไม่มีการลงมือทําในการ
ลงทุนในครัง� นี �

คุณวิไล ได้ สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามเพิ�มเติม คุณวิไล
จึงขอให้ ลงมติในวาระนี �
การเข้ าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA เป็ นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันกับบุคคลที�
เกี� ย วโยงกับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ซึ�งมี ข นาดรายการรวมกัน ตัง� แต่ 20,000,000 บาท หรื อ เกิ นกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพ ย์ สิน สุทธิ ของกองทรั สต์ SRIPANWA แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทําให้ การเข้ าทํ ารายการดังกล่าวของกองทรั ส ต์
SRIPANWA จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที� ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
� � การนับคะแนนเสียงของผู้ที�มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
�
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสีย งของ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที� มีส่วนได้ เสียเป็ นพิ เศษในเรื� องที�มี การขอมติ ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที�มี ส่วนได้ เสีย ในการลงทุนใน
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อสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้ที�เป็ นเจ้ าของ หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ�มเติม ผู้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ�มเติม และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที�มีส่วนได้ เสียที�ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันกํ าหนดรายชื� อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มีสทิ ธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date)
วันที� 22 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ที�ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง� นี �
เมื�อวาระที� 2 และวาระต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติ ม ครัง� ที� 2 ได้ รับ
การอนุมตั ิจากที�ประชุ มแล้ ว กองทรัสต์จะดําเนินการลงทุนในทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ตามเงื�อนไขในการ
ลงทุนที�ได้ ชี �แจงข้ างต้ น
มติท� ปี ระชุม
ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 รวมถึงการมอบ
อํานาจที�เกี�ยวข้ อง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี �
-

เห็นด้ วย

92,440,336 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.0165

-

ไม่เห็นด้ วย

918,212 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.9835

-

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

-

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 3

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่ เกินมูลค่ าลงทุ นของ
ทรั พย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั ง� ที� 2 และค่ าใช้ จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกัน
ที� เกี� ย วข้ อ งกั บ การกู้ ยืม เงิน ของกองทรั ส ต์ SRIPANWA เพื� อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที� จ ะลงทุ น
เพิ�มเติม ครัง� ที� 2

คุณวิไล ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า เงินทุนที�จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 จะมา
จากเงินกู้โดยการกู้ยืมเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ SRIPANWA
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ�งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื�นใด หรื อผู้ให้ ก้ ูที�เป็ น
สถาบันอื�นใดที�สามารถให้ สินเชื�อแก่ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษั ทประกัน
วินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ ระยะ
สัน� จํานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และค่าใช้ จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง เพื�อใช้ ในการ
ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที� จ ะลงทุน เพิ� ม เติ ม ครั ง� ที� 2 และอนุมัติ ให้ ก องทรั สต์ SRIPANWA อาจนํ า ทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์
SRIPANWA ทังที
� �มีอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ทังหมดหรื
�
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันในการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ทังนี
� � กองทรัสต์ได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู ซึง� จะมีหลักประกันดังต่อไปนี �
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(1)
การจํานองที�ดินและอาคารที�เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ SRIPANWA ในปั จจุบนั
(2)
การจํานองที�ดินและอาคารที�เป็ นทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัง� ที� 2
(3)
การทําประกันภัยทรัพย์สินรวม (รวมสึนามิ) , การประกันภัยบุคคลที� 3 และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักโดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามที�ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ซึ�งเมื� อรวมกับ เงิ น กู้ภายใต้ สัญ ญากู้ยื มเงิ น เดิ ม ที�มี อยู่ในปั จ จุบันของกองทรัสต์ SRIPANWA ระดับ
หนี ส� ิน ของกองทรั สต์ SRIPANWA จะไม่ เกิ น ร้ อยละ 35 ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั สต์ SRIPANWA ณ วัน ที�
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ซึ�งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที�เกี�ยวข้ องซึ�งระบุไว้ ว่า กองทรัสต์
สามารถกู้ยืม เงิ นได้ ไม่เกิ นร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพ ย์ สินรวม หรื อไม่เกิ น ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวม สําหรั บ
กองทรัสต์ที�มีอนั ดับความน่าเชื�อถืออยูใ่ นอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ
ครัง� ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
อย่างไรก็ ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ใ นการกําหนดหลักเกณฑ์ หรื อเงื�อนไขใดๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA
และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ อาทิเช่น จํานวนเงิน อัตราดอกเบี �ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน กา ร
เจรจาเข้ าทํา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ เกี�ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง� และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจในการ
ดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื�อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
ทังนี
� � สารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที�เกี�ยวข้ อง (บุค คลที�เกี�ยวโยงกัน
กับทรัสตี) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที�ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง� นี �
นอกจากนี � เพื� อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตัว ในการดํ า เนิ น การกู้ ยื ม เงิ น ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ข อให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้ อง
โดยมีรายละเอียดดังนี �
(1)
พิจารณาและกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื�อนไขใดๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จํานวน
เงิ น กู้ อัต ราดอกเบี ย� ระยะเวลาการกู้ยื ม เงิ น ระยะเวลาการชํ า ระเงิ น คํ า มั�น การดํ ารงสัด ส่วนต่า งๆ ของกองทรั ส ต์
SRIPANWA ตามที�ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที�มติที�ประชุมไม่ได้ กําหนดไว้ และเท่าที�ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติ
ของที�ประชุม และ/หรื อ ตามคําสัง� หรื อคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง รวมทังดํ
� าเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื�อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพันอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จัดส่งเอกสารใดๆ เกี�ยวกับการกู้ยืมเงิน และการ
ให้ หลักประกัน และทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ รวมถึงการแต่งตัง� และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงใน
การดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื�อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
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(3)
การเข้ าทําสัญ ญากู้ยืมเงิน สัญ ญาหลักประกัน และสัญ ญาอื�นที�เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิ น
ระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับ บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี) และ
(4)
ดํ าเนิ น การอื� น ใดอัน จํ าเป็ น หรื อ เกี� ย วเนื� อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุก ประการเพื� อ ให้ ก าร
ดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง� และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว
ตาม (1) และ/หรื อ (2) และ/หรื อ (3) ข้ างต้ น เพื�อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
ทังนี
� � เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้
กล่าวสรุปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื� องดังกล่าว ดังนี �
ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืม เงินในวงเงินกู้
ระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน� จํานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และค่าใช้ จ่ายอื�นใดที�
เกี�ยวข้ อง เพื�อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 กับผู้ให้ ก้ ซู งึ� อาจเป็ นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีของ
กองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรัสตีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อ
เงื�อนไขอื�นๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และเจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเอกสารใดๆ เกี�ยวกับ
การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้ อง เพื�อให้ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ
เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ได้ เรี ยนเชิญ คุณอรอนงค์ ชัยธง ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเกี�ยวกับการทํารายการในวาระนี �
คุณอรอนงค์ แถลงต่อที�ประชุมว่า ทรัสตีขอแจ้ งให้ ทราบว่าเรื� องที�ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี �
เป็ นรายการที�อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทําที�เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA กับทรัสตี เนื�องจาก
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ใิ ห้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ มอี ํานาจดําเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู ึ�งอาจ
เป็ นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี ในการนี � ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีตามที�ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี � เป็ นการดําเนิ นการตาม
กระบวนการปกติของการทําธุรกรรมดังกล่ าวเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว� ไปของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี การทํารายการ
ระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
� สต์ หรื อ
กฎหมายที�เกี�ยวข้ อง
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 สามารถกระทําได้ และมิได้
เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
� สต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง เนื�องจากมูลค่าการกู้ยืมเงินที�เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติ
ในครัง� นี �กับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ในปั จจุบนั ทําให้ หนี �สินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะมีจํานวนไม่เกิน
ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA ภายหลังการกู้ยืมเงิน (ซึ�งเป็ นไปตามเกณฑ์ที�เกี�ยวข้ องที�
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ใน
กรณี ที� ก องทรั ส ต์ มี อัน ดับ ความน่ า เชื� อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที� สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) ซึ� งเป็ น อัน ดับ ความ
น่าเชื�อถือครัง� ล่าสุดที�ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน) และการที�กองทรัสต์อาจให้ หลักประกันที�เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนันมิ
� ได้ เป็ น
การขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
� สต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง
คุณวิไล แถลงต่อที�ประชุมว่า ในการนี � ผู้จดั การกองทรัสต์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และค่าใช้ จ่าย
อื�นใดที�เกี�ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกันที�เกี�ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื�อลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะ
ลงทุน เพิ� มเติม ครัง� ที� 2 รวมถึงพิ จารณาอนุมัติ การมอบอํานาจให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ และ/หรื อ ทรั สตี เป็ นผู้มีอํานาจ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องตามที�ได้ ชี �แจงข้ างต้ น
คุณวิไล ได้ สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามเพิ�มเติม คุณวิไล
จึงขอให้ ลงมติในวาระนี �
การเข้ าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที�ประชุมด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึ�งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�ง ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั�
้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ทรัสตี ซึ�งรายการนี �อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทําที�เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA กับทรัสตี
ดังนัน� มติที�ประชุมจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
ทังนี
� � การนับคะแนนเสียงของผู้ที�มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
�
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัส ต์ ที�มีส่วนได้ เสียที�ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันกํ าหนดรายชื� อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มีสทิ ธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date)
วันที� 22 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ที�ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง� นี �
การกู้ยืม เงินในครัง� นีอ� าจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ�งเป็ นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี ผู้จัดการ
กองทรัสต์จึงได้ แนบสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที�เกี�ยวข้ อง (บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ทรัสตี) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที�ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญ ประชุมครัง� นี � เพื�อประกอบการ
พิจารณา โดยบริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวข้ อง
(บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี) แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน
ของกองทรั สต์ กับ บุค คลที� เกี� ย วข้ อง (บุค คลที� เกี� ย วโยงกัน กับ ทรั สตี ) ไม่เป็ น เท็ จ และไม่ทํ า ให้ บุค คลอื� น สําคัญ ผิ ด ใน
สาระสําคัญ
อนึ�ง มติ ที�ประชุมที�อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในวาระนีจ� ะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกิ นกว่า 1 ใน 4 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
กองทรัสต์จึงจะสามารถดําเนินการกู้ยืมเงินตามที�เสนอจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
กัน กับ ทรั สตี ทัง� นี � หากมติ ที� ป ระชุม ที� อ นุมัติ ก ารเข้ าทํ า รายการในวาระนี ม� ี เสีย งคัด ค้ า นเกิ น กว่า 1 ใน 4 ของจํ า นวน
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หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
กองทรัสต์จะไม่สามารถดําเนินการกู้ยืมเงินตามที�เสนอจากบุคคลที� เกี�ยวโยงกันกับ
ทรัสตี แต่กองทรัสต์จะยังคงสามารถดําเนินการกู้ยืมเงินตามที�เสนอจากบุคคลอื�นใดที�ไม่ใช่บคุ คลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีได้
ทังนี
� � โดยที�การคัดค้ านการกู้ยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีดงั กล่าวในวาระนี �จะไม่กระทบกับ
การอนุมตั ิในวาระที� 2 และวาระที� 4 แต่อย่างใด
มติท� ีประชุม
ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่เกินมูลค่า
ลงทุนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 และค่าใช้ จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกันที�เกี�ยวข้ องกับการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 รวมถึงการมอบอํานาจที�เกี�ยวข้ อง
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี �
-

เห็นด้ วย

177,763,259 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.4861

-

ไม่เห็นด้ วย

918,212 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.5139

-

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

-

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 4

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาก่ อตัง� ทรั สต์ ของกองทรั สต์ SRIPANWA รวมถึงการ
เข้ าทํา และ/หรือ การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาต่ างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์
SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการลงทุน
ในทรัพย์ สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2

คุณ วิไล ชี แ� จงต่อที�ประชุมว่า ผู้จัดการกองทรั สต์ พิ จารณาแล้ วเห็ น สมควรให้ เสนอต่อที�ป ระชุม เพื� อ
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตังทรั
� สต์ โดยให้ แก้ ไขเพิ�มเติม และ/หรื อ ปรับปรุ งข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ
ที�เกี�ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 โดยจัดทําเป็ นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สนิ เพิ�มเติมในสัญญาก่อตังทรั
� สต์
ทังนี
� � การแก้ ไขเพิ�มเติมดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขเงื�อนไขสาระสําคัญ อันกระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด
รวมถึงการเข้ าทํา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และ
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2
ทังนี
� � เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้
กล่าวสรุปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื� องดังกล่าว ดังนี �
ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญา
ก่อตัง� ทรัสต์ รวมถึงการเข้ าทํา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ� มเติมสัญ ญาต่างๆ ที�เกี� ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรั สต์
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SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครัง� ที� 2 ตามที�เสนอ
เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ได้ เรี ยนเชิญ คุณอรอนงค์ ชัยธง ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเกี�ยวกับการทํารายการในวาระนี �
คุณ อรอนงค์ แถลงต่อที�ประชุมว่า ทรัส ตีพิจารณาแล้ วเห็นว่า การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญ ญาก่อตังทรั
� สต์
รวมถึงการเข้ าทํา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และ
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 มิได้ เป็ น
การขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
� สต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง
คุณวิไล แถลงต่อที�ประชุมว่า ในการผู้จดั การกองทรัสต์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตังทรั
� สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้ าทํา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาต่างๆ ที�
เกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื�อให้ สอดคล้ อง
กับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ตามที�ได้ ชี �แจงข้ างต้ น
คุณวิไล ได้ สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื�อไม่มี ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามเพิ�มเติม คุณวิไ ล
จึงขอให้ ลงมติในวาระนี �
การเข้ าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที�ประชุมด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึ�งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�งของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั�
้ ถือหน่วยทรัส ต์ที�เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
� � การนับคะแนนเสียงของผู้ที�มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
�
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื� องที�มีการขอมติ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที�มีส่วนได้ เสียที�ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันกํ าหนดรายชื� อผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที�มีสทิ ธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date)
วันที� 22 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ที�ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง� นี �แล้ ว
มติท� ีประชุม
ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตังทรั
� สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการ
เข้ าทํา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครัง� ที� 2 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี �
-

เห็นด้ วย

92,440,336 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.0165
24

-

ไม่เห็นด้ วย

918,212 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.9835

-

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

-

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั�
้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 5

พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ ามี)
คุณวิไล ได้ สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี �
(1)

คุณ สุก ฤษณ์ คูรั ต น์ ชัช วาล ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ม าประชุ ม ด้ ว ยตนเอง สอบถามว่า ในการ
บริ หารงานของกองทรัสต์ กองทรัสต์เข้ าไปดําเนินซื �อกิจการของโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา หัวหินและให้ SPM เข้ าไปดําเนินกิจการถูกต้ องหรื อไม่ ลักษณะการบริ หารงานของ SPM คือ
การที�กองทรัสต์วา่ จ้ าง SPM หรื อว่า SPM เช่าทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ที�เป็ นเจ้ าของโรงแรม
คุณ วิไลชี แ� จงว่า กองทรัสต์ เข้ าลงทุนในโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา -หัวหิน และ
หลังจากนัน� SPM จะเข้ ามาเช่าโครงการโรงแรมดังกล่าว เพื�อเอาไปบริ หารจัดการและจ่ายค่า
เช่าให้ แก่กองทรัสต์

เมื�อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื� องอื�นใดต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณา คุณวิไล จึงเรี ยนเชิญให้ ประธานฯ กล่าวปิ ดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง� ที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA

16.10 น.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้มีสว่ นเกี�ยวข้ องและกล่าวปิ ดประชุมเมื�อเวลาประมาณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ อิสสระ)
ประธานที�ประชุม
บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
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