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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) 

ครั�งที� 1/2561 

ประชุมเมื�อวันที� 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจศิริ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ เลขที� 2  
ถนนสขุมุวิท ซอย 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

การแนะนําก่อนประชุม 

พิธีกรที�ประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนําตัวแทนจากบริษัท ชาญอิสสระ รีท 
แมเนจเมนท์ จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SRIPANWA”) ตัวแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA (“ทรัสตี”) ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมาย 
และที�ปรึกษาทางการเงินอิสระที�เข้าร่วมประชมุในวนันี � ดงันี � 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ 
คณุวรสทิธิ อิสสระ   ประธานกรรมการ 
คณุวิไล อินทกลู   กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
คณุสมุนา วรชนุ   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
คณุวนัเพ็ญ สระทองจนัทร์  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
คณุนรากร บญุบํารุง  ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
คณุจนัทร์เพ็ญ สริิถาวรวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

2. ทรัสตี 
คณุอรอนงค์ ชยัธง      ผู้อํานวยการ  
คณุชมพนูชุ แพรวพิพฒัน์                    ผู้จดัการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จํากดั 

3. ที�ปรึกษาทางการเงนิ 
คณุธนาเดช โอภาสยานนท์  ผู้อํานวยการอาวโุส วณิชธนกิจ 1   
คณุณชัชา ไตรวนาธรรม  ผู้อํานวยการ วณิชธนกิจ 1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
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4. ที�ปรึกษากฎหมาย 
คณุเบญจพร พทุธินนัทน์  ทนายความที�ปรึกษา 
คณุปัญณรีย์ แสงวงค์วาณิชย์ ทนายความที�ปรึกษา 
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

5. ที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
คณุกรองกาญจน์ นพวรรณ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  
คณุอภินนัท์ ตั �งตระกลูพาณิชย์  ผู้จดัการ  
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี�คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี� เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 

นอกจากนั �น พิธีกรได้แนะนํา บริษัท ควิดแลบ จํากดั ซึ�งเป็นผู้ดําเนินการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
การประชมุวนันี � 

ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชมุ พิธีกรแถลงตอ่ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ 
SRIPANWA (“ที�ประชุม”) ว่า ณ เวลาเริ�มประชุม มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 61 คน ถือ
หน่วยทรัสต์ทั �งสิ �น จํานวน 4,169,410 หนว่ยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ จํานวน 33 คน ถือ
หน่วยทรัสต์ทั �งสิ �น จํานวน 174,351,350 หน่วยทรัสต์ รวมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบ
ฉันทะทั �งสิ �น 94 คน ถือหน่วยทรัสต์รวมทั �งสิ �น 178,520,760 หน่วยทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 63.9713 ของหน่วยทรัสต์ที�
จําหน่ายได้ทั �งหมด คือ 279,064,000 หน่วยทรัสต์ ครบเป็นองค์ประชุม และพิธีกรได้ชี �แจงขั �นตอนการประชุมและ
กระบวนการนบัคะแนนในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

(1) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านที�ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี
เจ้าหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านที�ไม่
เห็นชอบ หรืองดออกเสยีงในวาระนั �นๆ 

(2) สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านนั �นลงมติ
เห็นชอบในวาระนั �นๆ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที� ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ที�บริเวณทางออกเมื�อประชมุเสร็จแล้ว 

(3) ในการนับคะแนนเสียง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ซึ�งผู้จัดการ
กองทรัสต์จะนําคะแนนเสยีงที�ไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงดงักลา่วนั �น หกัออกจากจํานวนเสยีงทั �งหมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็น  
คะแนนเสยีงที�ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั �นๆ 

(4) ในกรณีที�ไม่มีผู้ใดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ถือวา่ที�ประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ 

(5) ในกรณีดงัตอ่ไปนี � จะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 

 บตัรลงคะแนนที�มิได้ระบกุารออกเสียงไว้ หรือไม่มีการลงนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบ
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ฉนัทะที�มาประชมุ 
 บตัรลงคะแนนที�มีการขีดฆ่า หรือแก้ไขเครื�องหมายหรือข้อความที�กรอก โดยไม่มีลายมือชื�อ

กํากบั 
 บตัรลงคะแนนที�มีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนั �นมากกวา่ 1 ประเภท 
 บตัรลงคะแนนที�ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(6) ทั �งนี � การนับคะแนนเสียงของผู้ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็นผู้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ ทั �งนี � รายละเอียดของ  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ เป็นไปตามที�ได้ระบุไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

(7) สาํหรับวาระที� 1 เป็นวาระเพื�อทราบ จะไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

(8) ก่อนเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพื�อทําการอนุมตัิในแต่ละวาระ ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
คําถามตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัวาระนั �นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยกรุณาแจ้งชื�อ นามสกลุ พร้อมทั �งแจ้ง
ด้วยวา่ เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

(9) ในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนของทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA คุณชมพูนุช แพรวพิพัฒน์ 
ผู้จดัการของทรัสตี มาเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์คดัค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั �นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที�ระบขุ้างต้น
จึงถือวา่ที�ประชมุเห็นด้วยกบัขั �นตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

จากนั �น พิธีกรได้ชี �แจงวาระการประชมุทั �งหมด 5 วาระ ดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2561 
วาระที� 2  พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของ

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และอาจให้หลกัประกนัที�
เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม 
ครั �งที� 2 

วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้า
ทํา และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยว ข้องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
SRIPANWA และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

พิธีกรได้ชี �แจงต่อที�ประชุมเกี�ยวกับเงื�อนไขในการนําเสนอวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 4 เพื�อขออนุมัติในที�
ประชมุ รายละเอียดดงันี � 
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การลงมติในวาระที� 2 นี � เป็นการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 สําหรับ
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน 

และในกรณีที�วาระที� 2 ไม่ได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุม กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ในครั �งนี � 

วาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 4 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมตัิในที�ประชุมนี � เป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องและเป็นเงื�อนไข
ของกนัและกัน โดยเกี�ยวกบัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ดงันั �น หากเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามวาระที� 2 
วาระที� 3 และวาระที� 4 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุ ให้ถือวา่วาระที�เกี�ยวข้องและเป็นเงื�อนไขของกนัและกนัที�ได้รับการ
อนมุตัิโดยที�ประชมุไปก่อนหน้านั �นได้ถกูยกเลกิและจะไม่มีการนําเสนอวาระที�เกี�ยวข้องและเป็นเงื�อนไขของกนัและกนัอื�น
ดงักลา่วเพื�อให้ที�ประชมุพิจารณาตอ่ไป 

ในลาํดบัตอ่ไป พิธีกรได้เรียนเชิญ คณุวรสทิธิ อิสสระ ประธานกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ประธานที�ประชุม 
(“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ได้กล่าวสวสัดีและต้อนรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกลา่วเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 
1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA พร้อมมอบหมายให้ คณุวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จดัการของผู้จดัการ
กองทรัสต์ เป็นผู้ดําเนินวาระการประชมุทั �ง 5 วาระ สาํหรับการประชมุในวนันี � 

เริ�มการประชุม 

วาระที� 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2561 

คณุวิไล ได้ขอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2561 
ของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 ที�ผา่นมา โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัสง่สาํเนารายงาน
การประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั �งนี � 
นอกจากนั �น ความเห็นของทรัสตีในเรื�องดงักลา่วปรากฏตามความเห็นของทรัสตีที�ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ทั �งนี � คณุวิไล ได้เรียนเชิญ คณุอรอนงค์ ชยัธง ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัวาระนี � 

คุณอรอนงค์ แถลงต่อที�ประชุมว่า ทรัสตีได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจําปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 แล้ว ไม่มีข้อทกัท้วงหรือข้อสงัเกตใดในรายงาน
การประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ดังกล่าว และการดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA (“สัญญาก่อตั �งทรัสต์”) และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

คณุวิไล ได้สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม คุณวิไล  
จึงแจ้งที�ประชุมว่า เนื�องจากวาระนี �เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี � และสรุปว่าที�ประชุมได้รับทราบ
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA 
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ก่อนเริ�มการประชุมในวาระที� 2 คุณวิไล ได้มอบหมายให้พิธีกรชี �แจงต่อที�ประชุมเกี�ยวกับการแก้ไข
ข้อมลูตามหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA 

พิธีกรชี �แจงตอ่ที�ประชมุวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะแจ้งให้ที�ประชมุทราบเกี�ยวกบัการแก้ไขข้อมลู
ในเอกสารแนบ 11 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ใน
รายละเอียดเกี�ยวกบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ โดยขอแก้ไขเป็นดงันี � 

(1) นางวิไล อินทกูล  ซึ�งจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถืออยู่มีทั �งสิ �น 69,702 คิดเป็นจํานวนร้อยละ 0.03 
ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั �งหมด 

(2) นางสาวจนัทร์เพ็ญ สริิถาวรวงศ์ ซึ�งจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�ถืออยูม่ีทั �งสิ �น 19,260 คิดเป็นจํานวน
ร้อยละ 0.01 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั �งหมด และ 

(3) นางสาววนัเพ็ญ สระทองจนัทร์ ซึ�งจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถืออยู่มีทั �งสิ �น 13,940 คิดเป็นจํานวน
ร้อยละ 0.00 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั �งหมด 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที� 2 และ วาระที� 4 ตามรายละเอียดขั �นตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนที�ได้อธิบายข้างต้น  

ทั �งนี � จากการแก้ไขข้างต้น จํานวนรวมของหน่วยทรัสต์ที�ถืออยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษจะเป็น 85,322,923 หนว่ยทรัสต์ หรือ คิดเป็นจํานวนร้อยละ 30.58 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั �งหมด โดยรายละเอียด
การแก้ไขนี �ได้ปรากฏบนเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของกองทรัสต์ และตามเอกสารที�ได้แจกให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุทกุทา่น 

ในลาํดบัถดัไป พิธีกรได้เรียนเชิญ คณุวิไล ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
ดําเนินการประชมุสาํหรับวาระที� 2 ดงันี � 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั�งที� 2 

คณุวิไล ชี �แจงตอ่ที�ประชมุว่า ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณา
อนมุติัให้กองทรัสต์ SRIPANWA ลงทนุในทรัพย์สินเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ได้แก่ โครงการโรงแรมบาบา บีช คลบั ชะอํา-หวัหิน 
(“ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั�งที� 2”) โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2  ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี � ซึ�งสามารถสรุปได้ดงันี � 

 กองทรัสต์จะลงทนุในโครงการโรงแรม บาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน ซึ�งตั �งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม 
หลกักิโลเมตรที� 196 อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุรี ซึ�งกองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ�ในที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งของโครงการ
โรงแรมดงักลา่ว โดยมีพื �นที�รวมอยูท่ี�ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา บนโฉนด 3 แปลง คือโฉนดที�ดินเลขที� 9866, 9867
และ 9868 พร้อมอาคาร และสิ�งปลกูสร้างใด ๆ ซึ�งได้ปลกูสร้างในที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งโครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวั
หิน อนัได้แก่อาคารที�พกัแบบพลูสวีทและเพนท์เฮ้าส์ ซึ�งประกอบไปด้วยห้องพกัจํานวน 18 ห้อง โดยห้องพกัทุกห้องจะมี
สระว่ายนํ �าสว่นตวั พร้อมวิวทะเล นอกจากนี � โครงการโรงแรมดงักลา่วยงัมีร้านอาหาร Baba Beach Restaurant ซึ�งเป็น
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ร้านอาหารแบบ All-Day Dining อีกด้วยทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที�  2 นี � ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัท  
ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (“IUD” หรือ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ�งได้จดจํานองทรัพย์สนิดงักลา่วไว้กบัธนาคาร
ก รุงศ รีอยุธยา  จํ ากัด  (ม ห าชน) โด ยผู้ ถื อหุ้ นของ IUD ประกอบไป ด้ วย  2 ส่วน  ได้ แก่  บ ริษั ท  ชาญ อิสสระ  
ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้ นใน IUD ประมาณร้อยละ 50 และ บริษัท สหพฒันพิบูล จํากดั (มหาชน) และ
บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน IUD รวมกันประมาณร้อยละ 50 โดยรายละเอียดพื �นที�ของ
ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� � สามารถสรุปได้ดงันี � 

 ตารางสรุปพื �นที�ของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั�งที� 2 
เนื �อที�ที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  
ครั �งที� 2  ตามที�ระบใุนโฉนดที�ดิน 

2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 

พื �นที� อาคารทั �งหมดของทรัพย์สินที� จะลงทุน
เพิ�มเติม ครั �งที� 2 

ประมาณ 2,593 ตารางเมตร 

 
คุณวิไล ชี �แจงต่อที�ประชุมต่อไปว่า สําหรับในเรื�องราคาของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นั �น 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ยูเค แวลูเอชั�น แอนด์ เอเจนซี� จํากัด (“UKV”) และ
บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี � คอนซลัแทนท์ จํากดั (“Nexus”) (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”) ซึ�งได้ประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที�  2 ณ วันที� 28 กันยายน 2561 และ วันที� 8 ตุลาคม 2561 ตามลําดับ โดยกองทรัสต์ 
SRIPANWA คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ภายในวนัที� 20 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดการ
ประเมินราคาปรากฏตามเอกสารแนบ 3  ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชุมครั �งนี �แล้ว ซึ�งสามารถ
สรุปได้ดงันี �  

ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ประเมินตามวธีิรายได้
ก่อนการปรับปรุงตาม

โครงสร้างของกองทรัสต์ 
SRIPANWA 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ประเมินตามวธีิรายได้
ตามโครงสร้างของ

กองทรัสต์ SRIPANWA 
(ล้านบาท) 

วนัที�ทําการประเมิน 

UKV 517.04/1 496.29/1 28 กนัยายน 2561 
Nexus 513.00/2 509.00/2 8 ตลุาคม 2561 

 
หมายเหตุ:  /1 ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของ UKV ตามรายงานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลง

วนัที� 3 ตลุาคม 2561 (ราคา ณ วนัที� 28 กนัยายน 2561) คํานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) 

 /2 ราคาประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ของ Nexus ตามรายงานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบั
ลงวันที� 16 ตุลาคม  2561 (ราคา ณ วันที�  8 ตุลาคม 2561) คํานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) 
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ทั �งนี � ผู้จัดการกองทรัสต์ขอเรียนแจ้งเพิ�มเติมเกี�ยวกับมูลค่าลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 
วา่ ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์ ครั �งที� 4/2561 เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้มี
การเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  ครั �งที�  2 ในมูลค่าลงทุนไม่เกิน 
550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท (โดยค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 อาทิ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง IUD ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ�ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 (ผู้จะขาย) จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) และต่อมาผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชุม
โดยระบุถึงรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เมื�อวนัที� 29 
พฤศจิกายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดงัที�กลา่วข้างต้นนั �น 

ผู้จดัการกองทรัสต์ขอเรียนชี �แจงวา่ สืบเนื�องจากการเจรจาเกี�ยวกบัมลูคา่ในการลงทนุสดุท้ายในทรัพย์สิน
ที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 กบัผู้จะขาย คู่สญัญาเห็นวา่ มลูคา่ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 จะอยูท่ี�ประมาณ 
530,000,000 (ห้าร้อยสามสิบล้าน) บาท (โดยค่าใช้จ่ายเพื� อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  ครั �งที�  2 อาทิ 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น  ๆ ที�เกี�ยวข้องผู้ จะขายจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า มลูค่าลงทนุดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล กลา่วคือ มลูค่าลงทนุสดุท้ายดงักลา่วที�
กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี �จะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของราคาประเมินตํ�าสดุของ
ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ที�ประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

ดังนั �น มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นี � จะเป็นการลงทุนในราคารวมไม่เกิน 
530,000,000 (ห้าร้อยสามสิบล้าน) บาท (โดยค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  ครั �งที�  2 อาทิ 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น  ๆ ที�เกี�ยวข้องผู้ จะขายจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) โดยรายละเอียดของความคืบหน้าเกี�ยวกบัมลูค่าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นี �ได้ปรากฏ
บนเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ว นอกจากนี � ราคาที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะ
ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามจํานวนเงินที�ได้จากการกู้ยืมเงิน ตาม
รายละเอียดที�จะได้กลา่วตอ่ไปในวาระที� 3 

ทั �งนี � เมื�อกองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที�  2 แล้วเสร็จ กองทรัสต์ 
SRIPANWA จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว โดยกองทรัสต์ SRIPANWA มีความประสงค์จะให้ บริษัท ศรีพันวา 
แมเนจเมนท์ จํากดั (“SPM”) ซึ�งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ในปัจจุบนั เข้าเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ของกองทรัสต์ SRIPANWA นี �เช่นกนั 

คณุวิไลชี �แจงต่อที�ประชมุถึงโครงสร้างการลงทนุของกองทรัสต์ตอ่ไปว่า ปัจจบุนั กองทรัสต์มีการลงทนุ
ในทรัพย์สินเฟส 1 และทรัพย์สินเฟส 2 ที�ภเูก็ต ซึ�งมี SPM เป็นผู้ เช่าหลกั โดยกองทรัสต์มีผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ คือ บริษัท 
ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จํากดั ซึ�งถือหนว่ยรวมกนัประมาณร้อยละ
30.39 และหน่วยทรัสต์ที�เหลือถือโดยนกัลงทุนรายอื�นๆ รวมกันประมาณร้อยละ 69.61 กองทรัสต์มีผู้ที�เกี�ยวข้องและที�
ปรึกษาอื�น ๆ ดงันี � บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั เป็นทรัสตีของกองทรัสต์  และ บริษัท ชาญอิสสระ 
แมเนจเมนท์ จํากดัเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ปัจจบุนั การลงทนุในสว่นของผู้ ถือหนว่ยอยูท่ี� 3,190 ล้านบาท และมีหนี �สนิอยูท่ี� 
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450 ล้านบาท จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ในกรรมสิทธิ�ในที�ดินซึ�งเป็นของ บริษัท ร่วมอิสสระ 
ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดัตามที�เรียนข้างต้น 

 ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นี � กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทนุในทรัพย์สนิ
ที�เป็นการรับโอนกรรมสทิธิ�จาก IUD โดย IUD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (.
(“CID”) อีกทั �ง เมื�อกองทรัสต์ SRIPANWA ลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 แล้วเสร็จ กองทรัสต์ SRIPANWA 
จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว โดยการให้ SPM เช่าทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 เพื�อดําเนินกิจการ
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน ซึ�ง SPM มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากดั ซึ�งมีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่คือ CID เช่นกนั นอกจากนี � CID ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ�งถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์ 

ดงันั �น การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ดงักลา่วข้างต้นจึงเป็นการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งเมื�อมลูค่าของทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 
มากกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าท รัพ ย์สินสุท ธิของกองท รัสต์  ณ  วันที�  29 มิ ถุนายน 2561 (ซึ� งมี มูลค่า เท่ากับ 
3,164,810,965.49 (สามพนัหนึ�งร้อยหกสิบสี�ล้านแปดแสนหนึ�งหมื�นเก้าร้อยหกสิบห้าจุดสี�เก้า) บาท) จึงจําเป็นที�จะต้อง
ได้รับมติของที�ประชุมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และในการนี � ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั �งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี� 
คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี�  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อแสดงความเห็นและ
วิเคราะห์ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการทําธุรกรรมดงักล่าว โดยสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวข้อง (บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 4  ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุมครั �งนี � และความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี�ยวกบัการได้มาซึ�งทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ของกองทรัสต์และการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที�
เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชุม
ครั �งนี � 

คณุวิไลชี �แจงต่อที�ประชมุถึงการประเมินมลูคา่เบื �องต้นต่อไปวา่ หากมีการลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�
จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ในมูลค่า 530 ล้านบาทนั �น การลงทุนรวมในทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ที�ประมาณ 4,170 
ล้านบาท ในการเข้าลงทนุในครั �งนี � กองทรัสต์จะใช้เงินกู้ ในการลงทนุจํานวนประมาณ 530 ล้านบาท ดงันั �น ภายหลงัจาก
การเข้าลงทนุในครั �งนี � กองทรัสต์จะมีหนี �สินรวมทั �งสินจํานวน 980 ล้านบาท หากพิจารณาอตัราสว่นหนี �สินต่อทรัพย์สิน 
อตัราดงักลา่วจะเพิ�มจากร้อยละ 12.4 เป็นร้อยละ 23.9 สว่นอตัราสว่นหนี �สินตอ่กําไรก่อนหกัดอกเบี �ย ภาษี คา่เสื�อมราคา
และค่าตดัจําหน่าย จากประมาณ 1.7 จะเพิ�มเป็น 3.4 ทั �งนี � หากไม่มีการลงทุนเพิ�มในครั �งนี � ประมาณการผลประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วยในปี 2562 จะอยู่ที� 0.7747 บาท อย่างไรก็ตาม หากลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � ผลประโยชน์ตอบแทนต่อ
หนว่ยเพิ�มขึ �นไมน้่อยกวา่ 0.01 บาท สาํหรับปี 2562 

คณุวิไลชี �แจงตอ่ที�ประชุมถึงความนา่สนใจในการลงทนุในครั �งนี � ว่า สําหรับความน่าสนใจในการลงทนุ
ในครั �งนี � มีหลายปัจจยัที�เอื �อตอ่การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ดงันี � 
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(1) สามารถสงัเกตได้วา่ อตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยวของประเทศไทยเติบโตขึ �น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในบริเวณพื �นที�ที�โรงแรมตั �งอยู่ จากแผนภาพที�แสดงบนหน้าจอ จะเห็นได้ว่าการท่องเที�ยวในประเทศไทยมีการเติบโต
เพิ�มขึ �น จากนกัทอ่งเที�ยวจํานวน 30 ล้านคน ในปี 2558 เพิ�มขึ �นเป็น 38 ล้านคนในปี 2561 โดยอตัราการเติบโตดงักลา่วอยู่
ที�ประมาณร้อยละ 8 และรายได้รวมจากการท่องเที�ยวเพิ�มขึ �นจากประมาณ 1 ล้านล้านบาทในปี 2558 เป็นประมาณ 2 
ล้านล้านบาทในปี 2561 สว่นจํานวนห้องพกัและจํานวนโรงแรมนั �น จํานวนโรงแรมเพิ�มขึ �นจากประมาณ 15,000 แหง่ ในปี 
2558 เป็นประมาณ 18,000 แห่ง และในปี 2560 จํานวนห้องพักเพิ�มขึ �นจากประมาณ 651,000 ห้อง ในปี 2558 เป็น
ประมาณ 727,000 ห้อง ในปี 2560 หากพิจารณาการทอ่งเที�ยงในจงัหวดัเพชรบรีุและประจวบคีรีขนัธ์ ซึ�งเป็นบริเวณที�ตั �ง
ของทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 จะเห็นได้วา่การทอ่งเที�ยวในจงัหวดัดงักลา่วมีการเติบโตเพิ�มขึ �น จากนกัทอ่งเที�ยว
จํานวน10.8 ล้านคน ในปี 2558 เพิ�มขึ �นเป็น 11.6 ล้านคน ในปี 2560 โดยอตัราการเติบโตดงักลา่วอยู่ที�ประมาณร้อยละ 
3.6 และรายได้รวมจากการทอ่งเที�ยวก็จะเป็นไปในแนวเดยีวกนั คือเพิ�มขึ �นจากประมาณ 49,000 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
ประมาณ 56,000 ล้านบาท ในปี 2560 ในเรื�องของอตัราการเข้าพกั ปัจจุบนั จะเพิ�มขึ �นจากประมาณร้อยละ  68.9 ในปี 
2558 จะเพิ�มขึ �นเป็นประมาณร้อยละ 71.8 ในปี 2560 

(2) ความมีชื�อเสยีงในการบริหารจดัการโรงแรมของแบรนด์ศรีพนัวา โดยกลุม่ชาญอิสสระ ซึ�งกลุม่
ชาญอิสระนั �นมีความชํานาญทางด้านโรงแรมและมีการตลาดที�ดี  

(3) การลงทนุในครั �งนี �เป็นการลงทนุในกรรมสทิธิ�ของทรัพย์สนิ ไมใ่ช่สทิธิการเช่า  

(4) การกระจายความเสี�ยงของแหลง่ที�มาของรายได้ จากสถานที�ตั �งของทรัพย์สิน ซึ�งในปัจจุบนั 
กองทรัสต์เพียงแต่ลงทนุในทรัพย์สินที�ตั �งอยู่จงัหวดัภเูก็ต หากลงทุนเพิ�มในครั �งนี � กองทรัสต์จะได้กระจายแหลง่ที�มาของ
รายได้มาที�หวัหิน รวมถึง ทรัพย์สนิทั �งสองแหง่มีกลุม่ลกูค้าที�ตา่งกนั  

(5) ผู้ เช่าหลกัของกองทรัสต์มีกระแสเงินสดที�แข็งแรง มีรายได้จากการบริหารจดัการบ้านพกัวิลลา่
ทําให้สามารถช่วยสนบัสนนุการจ่ายค่าเช่าให้กองทรัสต์ได้ ประมาณการผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยสาํหรับช่วงเวลา
ประมาณการในปีหน้าคือ ปี 2562 จะเพิ�มขึ �นไมน้่อยกวา่ 0.01 บาท 

สาํหรับเงื�อนไขการลงทนุในการลงทนุครั �งนี � คณุวิไลชี �แจงต่อที�ประชมุวา่ มลูคา่การลงทนุจะไมเ่กิน 530 
ล้านบาท โดยการจดัหาแหลง่เงินทนุจะมาจากเงินกู้ทั �งหมด จํานวนไม่เกิน 530 ล้านบาท และหากลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � 
ประมาณการผลประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ยเพิ�มขึ �นไมน้่อยกวา่ 0.01 บาท สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตั �งแต ่1 มกราคม 
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งผู้จัดการกองทรัสต์คาดการณ์ว่าหากในวนันี � กองทรัสต์ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยอนมุตัิให้
ลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 2 ดงักลา่ว การโอนทรัพย์สนินั �น จะเกิดขึ �นประมาณวนัที� 20 ธนัวาคม 2561 

คณุวิไลชี �แจงต่อที�ประชุมถึงวนัสําคญัที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� � 
ต่อไปว่า วันสําคัญที�ผ่านมาที� เกี�ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที�  2 ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งได้จดัขึ �นเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 ดงันั �น วนันี �เราถึงได้มีการจดัประชุม
วิสามญัผู้ ถือหน่วย และจะดําเนินการเผยแพร่มติการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยในวนัเดียวกนันี �เช่นกัน และถ้าหากว่าที�
ประชุมได้รับมติลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 กองทรัสต์คาดการณ์ว่าจะดําเนินการโอนทรัพย์สินนั �น
ดงักลา่วในวนัที� 20 ธนัวาคม 2561 ที�จะถึงนี � 
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ทั �งนี � การลงทุนของกองทรัสต์สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 จะอยู่ภายใต้เงื�อนไข
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น 
(ถ้าจําเป็น) ของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ 
SRIPANWA และได้ดําเนินการใด ๆ เพื�อให้ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ดังกล่าวพร้อมสําหรับการลงทุนโดย
กองทรัสต์ SRIPANWA 

(2) ไม่มีประเด็นที�ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นทาง
กฎหมายคงค้างใด ๆ (ซึ�งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินที�กองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ และประกาศที�เกี�ยวข้อง) ที�ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการได้ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎเกณฑ์
ที�เกี�ยวข้อง 

(3) ณ วนัที�กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทนุ ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ได้รับการปลด
จํานอง และได้รับการยกเลกิหลกัประกนัอื�นใดบนทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ดงักลา่ว (ถ้ามี) และ 

(4) กองทรัสต์ SRIPANWA ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุให้ดําเนินการกู้ยืมเงิน การทํารายการที�เกี�ยว
โยงกันของกองทรัสต์ SRIPANWA และดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้การลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  
 ครั �งที� 2 ดงักลา่วเป็นผลสาํเร็จ 

นอกจากนี � เพื�อให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นี � 
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็นผู้มีอํานาจใน
การดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี � 

(1) กําหนดรูปแบบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  ครั �งที� 2 รายละเอียดทรัพย์สิน 
วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที�เหมาะสมในการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม  ครั �งที� 2 และการให้เช่า
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 แก่ SPM ทั �งนี � เท่าที�ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที�ประชุม และ/หรือ ตามคําสั�งหรือ
คําแนะนําของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื�อการดงักลา่ว เป็นต้น 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที�แสดงถึงสิทธิที�จะลงทุน
ในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และ/หรือ สญัญาให้เช่าทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั �งที� 2 และ/หรือ สญัญา 
และ/หรือเอกสารตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 เมื�อกองทรัสต์ SRIPANWA ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติม ครั �งที� 2 รวมทั �งดําเนินการติดตอ่กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กร
ของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื�อการดงักลา่ว เป็นต้น 
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(3) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อ ให้การ
ดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่ว
ตาม (1) และ/หรือ (2) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ และ 

(4) กําหนด เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่างๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเงื�อนไขหรือ
ผลแห่งการเจรจาต่อรองกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สิน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นวา่การเข้า
ลงทนุของกองทรัสต์ SRIPANWA ในทรัพย์สินดงักลา่วไมก่่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ SRIPANWA และ/หรือ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่กองทรัสต์ SRIPANWA เกินสมควร ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
SRIPANWA และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 

ทั �งนี � เพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในวาระนี � คณุวิไล ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้
กลา่วสรุปความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ดงันี � 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 เนื�องจาก
ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม  ครั �งที� 2 นี �เป็นการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที�มี
คณุภาพดี มีการออกแบบที�ดี อยูใ่นทําเลที�เป็นแหลง่ท่องเที�ยวและมีศกัยภาพในการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ และยงั
เป็นการเปิดโอกาสที�จะให้นกัลงทนุได้รับประโยชน์จากการจดัโครงสร้างการลงทนุที�เหมาะสมผา่นการกู้ยืมเงินซึ�งมีต้นทนุ
ทางการเงินที�ตํ�ากวา่ต้นทนุของเงินทนุ (Gearing Benefit) ซึ�งจะทําให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระยะยาวที�จะเพิ�มขึ �นในอนาคต นอกจากนี � ยังเป็นการช่วยกระจายแหล่งที�มาของรายได้ของกองทรัสต์ 
SRIPANWA รวมถึงเป็นการเพิ�มความหลากหลายของแหล่งที�มาของรายได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ 
SRIPANWA และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป (ทั �งนี � ขึ �นอยู่กบัผลของการเจรจาเงื�อนไข และราคาในการลงทนุในทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ขั �นสดุท้าย) 

นอกจากนี � ในการกําหนดราคาสุดท้ายที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติม ครั �งที� 2 กองทรัสต์ SRIPANWA จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมี
ความเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตสุมผลของมลูค่าที�กองทรัสต์จะลงทนุ กลา่วคือ ราคาที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทนุใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 จะไม่เกิน 530,000,000 (ห้าร้อยสามสิบล้าน) บาท (โดยค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง IUD จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งเป็นมลูค่าที�ไม่สงูกวา่ราคาประเมินทรัพย์สินรวมที�ได้จากรายงาน
การประเมินค่าตํ�าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งได้รับจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 15 เนื�องจากทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นี � เป็นการเข้าลงทุนใน อสงัหาริมทรัพย์ที�มีคุณภาพดี มีการออกแบบที�ดี อยู่ในทําเลที�เป็นแหล่ง
ทอ่งเที�ยวและมีศกัยภาพในการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ อีกทั �งมลูคา่ทรัพย์สินมีแนวโน้มที�จะมีราคาสงูขึ �นและเป็นที�
สนใจของนักลงทุน ด้วยเหตุข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงมีความเห็นว่าการเ ข้าลงทุนและมูลค่าที�จะลงทุนสงูสุดของ
ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 มีความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ อีกทั �ง ธุรกรรมดงักลา่วยงัเป็นไปตามสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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ในด้านการให้เช่าทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 นั �น ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นควรให้ SPM เช่า
ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 เพื�อนําไปดําเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน ภายหลงัจาก
การลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์ SRIPANWA เนื�องจาก SPM เป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ใน
ปัจจบุนั อีกทั �ง ยงัมีประสบการณ์ มีชื�อเสยีง และความเชี�ยวชาญในการดําเนินกิจการโรงแรม ตลอดจนมีทีมงานด้านตา่งๆ 
ที�มีประสบการณ์และมีประสทิธิภาพ 

เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ได้เรียนเชิญ คุณกรองกาญจน์ 
นพวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการทํารายการในวาระนี � 

คณุกรองกาญจน์ชี �แจงความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�จะ
ลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ต่อที�ประชุมว่า การเข้าลงทนุในครั �งนี � มีความสมเหตสุมผล ซึ�งจะทําให้กองทรัสต์ SRIPANWA มี
สิทธิในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 อย่างเต็มที�จากการลงทุนในกรรมสิทธิ� อีกทั �ง 
ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� � มีศกัยภาพในการเจริญเติบโต มีสภาพดี และตั �งอยู่ในทําเลที�มีศกัยภาพ นอกจากนี � 
การลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� � ไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยเดิมและราคาหนว่ยทรัสต์  

สําหรับช่วงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2  หากพิจารณาจากการดําเนินงาน
ของทรัพย์สิน หรือ Asset Level มลูค่าที�เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 513.00 – 560.98 ล้านบาท และหากพิจารณาตามค่าเช่าที�
กองทรัสต์จะได้รับ หรือ REIT Level นั �น มลูคา่ยตุิธรรมจะอยูท่ี� 496.29 – 572.75 ล้านบาท ซึ�งราคาในการเข้าทํารายการที�
ไม่เกิน 550 ล้านบาท ซึ�งอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมข้างต้น ดงันั �น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าเป็นราคาที�
เหมาะสม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ควรอนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของทรัสต์ และ
การเข้าทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

เพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในวาระนี � คณุวิไล ได้เรียนเชิญ คณุอรอนงค์ ชยัธง ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการทํารายการในวาระนี � 

คุณอรอนงค์ แถลงต่อที�ประชุมว่า ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ตามที�ผู้ จัดการกองทรัสต์
นําเสนอเพื�อให้พิจารณาลงทนุเพิ�มเติมดงักลา่วข้างต้นนั �นมีลกัษณะที�เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สิน
ที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และได้ผา่นการประเมินมลูคา่อยา่งเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไป
เพื�อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 รายแล้ว 

ทั �งนี � เนื�องจากทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 เป็นทรัพย์สินของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์จึงได้มีการดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ กล่าวคือ กรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมูลค่าตั �งแต ่
20,000,000 บาทขึ �นไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า จะต้องได้รับ
มติของที�ประชุมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  โดยผู้ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ได้แก่ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีในการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที�เป็นเจ้าของ หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทนุเพิ�มเติม   
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ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทนุเพิ�มเติม และกลุม่บคุคลเดียวกนั จะไม่มีสว่นร่วมในการลงมติใน
วาระนี �  นอกจากนั �น ในการขอมติที�ประชุมนี �ได้ดําเนินการให้ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระที�ได้รับการแต่งตั �งจากผู้จัดการ
กองทรัสต์แสดงความเห็นประกอบไว้แล้วในหนงัสอืเชิญประชมุ ซึ�งการดําเนินการตา่งๆ ทั �งหมดที�กลา่วข้างต้นนั �นได้เป็นไป
ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

คณุวิไล แถลงตอ่ที�ประชมุว่า ในการนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการ
ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ได้แก่ โครงการบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน รวมถึงพิจารณาอนมุตัิการมอบ
อํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�ได้ชี �แจงข้างต้น 

  คณุวิไล ได้สอบถามที�ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี � 

(1) คณุเปี�ยมศกัดิ� เมนะเสวต ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี �  

(ก) โครงการนี �ได้มีการศึกษาเกี�ยวกบัการกัดเซาะชายฝั�งหรือไม่ และมีการกัดเซาะชายฝั�ง
มากน้อยขนาดไหน หรือไม ่อยา่งไร ณ ที�ตั �งของโครงการดงักลา่ว 

(ข) เนื�องจากการเดินทางไปหวัหินค่อนข้างลําบาก ใช้เวลาเดินทางเป็นระยะเวลาค่อนข้าง
นาน จึงมีความกงัวลวา่ การตลาดที�ตั �งเปา้ไว้ จะสามารถทําได้ตามเปา้หมายหรือไม่  

คณุสงกรานต์ อิสสระ ชี �แจงว่า จากที�ได้พฒันาที�ดินบริเวณนี �มาเป็นเวลา 30 ปี ตามประวตัิ 
แล้วชายหาดบริเวณนี � จากคา่ยทหารขึ �นมาทางเหนือ ชายหาดมีการงอกอยูเ่สมอๆ แตถ้่าหาก
เป็นทางด้านเหนือจากค่ายทหารขึ �นไปทางโรงแรมดสุิต ชายหาดจะถกูกดัเซาะ นอกจากนี �ใน
ระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา มีการสร้าง Breakwater ทําให้ชายหาดบริเวณนี �งอกมากขึ �น ซึ�ง
ข้อมลูดงักลา่วเป็นสถิติซึ�งสามารถตรวจสอบได้  

ในเรื�องการคมนาคม ตอนนี �มีถนนเส้นใหม่กําลงัสร้างอยู่ ซึ�งจะช่วยผ่อนคลายการคมนาคม
ทางถนนให้สะดวกขึ �น นอกจากนี �จะมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ในปี 2563 ซึ�งรถไฟรางคู่ จะ
เดินทางไปสูจ่ังหวดัชุมพร ทําให้การคมนาคมจาก กรุงเทพฯ -ปราณบรีุ -ชุมพร เร็วขึ �นอย่าง
มาก จากเดิมซึ�งจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั�วโมง จะเหลอืประมาณ 3 ชั�วโมง เทา่นั �น 

(2) คณุวนิดา ตนัติสนุทร ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี � 

(ก) อยากทราบว่า Occupancy Rate ของโครงการโรงแรม บาบา บีชคลบั ชะอํา-หัวหิน 
เป็นอยา่งไรบ้าง มีคนมาพกัเทา่ไหร่ มีรายได้เทา่ไหร่ เพราะจะมีผลตอ่การลงทนุ 

(ข) เนื�องจากหัวหินมีคอนโดเยอะมาก ถ้าโครงการตั �งราคาสูงจะขายได้หรือมีคนเข้าพัก
หรือไม ่

(ค) เนื�องจากเงินที�นํามาใช้มาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แหง่เดียวหรือหลายแห่ง 
จะเป็นในลกัษณะของหุ้นกู้หรือไม่ ถ้าเป็นหุ้นกู้  จะเป็นหุ้นกู้ ร้อยละเท่าไหร่ ได้ดอกเบี �ย
ร้อยละเทา่ไหร่ มีระยะเวลากู้ เทา่ไหร่ เพราะราคาเหลา่นี �จะมีผลผกูพนัตอ่หนี �ระยะยาว  

(ง) รายได้ที�จะเพิ�มขึ �นร้อยละ 0.01 ต่อหน่วย หมายถึง 0.01 ต่อหน่วย ต่อปี ใช่หรือไม่ และ
ได้หกัคา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากดอกเบี �ยที�เราจะต้องจ่ายแล้วหรือยงั  
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คุณสงกรานต์ อิสสระ ชี �แจงว่า ที�ผ่านมามีการนําคอนโดมาปล่อยให้เช่าเพื�อแข่งขันกับ
โรงแรม แต่ปัจจุบนัได้มีกฎหมายห้ามไม่ให้นําคอนโดมาปล่อยเช่าในระยะเวลาน้อยกว่า 1 
เดือน ดังนั �น คอนโดจะไม่สามารถปล่อยเป็นห้องรายวันได้ ซึ�งกฎหมายก็ใช้บังคับอย่าง
เข้มงวด โดยเฉพาะในพื �นที�หวัหิน ดงันั �นก็จะหมดปัญหาเรื�องเอาคอนโดมาแขง่ขนักบัโรงแรม 

คณุวิไล ชี �แจงวา่ ในสว่นของ Occupancy Rate นั �น ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดย
การดําเนินงานโดยเฉลี�ย 9 เดือน ของโครงการโรงแรม บาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน คือร้อย
ละ 52 Occupancy Rate และเคยขึ �นไปสงูสดุถึงร้อยละ 72 ในเดือนกรกฎาคม 

ในสว่นของเงินกู้จะมีการกลา่งถึงในวาระถดัไป ซึ�งตอนนี �มีการเปรียบเทียบเพิ�มเติมเอาไว้ว่า
จะเป็นการกู้จากธนาคารพาณิชย์แหง่เดียวหรือหลายแหง่ ซึ�งเราเจรจาต่อรองมาได้ในราคาที�
เหมาะสม และคอ่นข้างดี 

ในเรื�องของผลตอบแทน Performa ที�ประมาณการไว้คือใน  1 ปีข้างหน้า ไม่มีการประมาณ
การในระยะยาว 

ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมวา่ ความกงัวลเกี�ยวกบักลุม่ลกูค้า High-End ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
นั �น ต้องขอเรียนวา่ ประมาณร้อยละ 40 ของลกูค้าโครงการโรงแรม บาบา บีชคลบั ชะอํา-หวั
หิน เป็นลูกค้าเดิมของ ศรีพันวา ซึ�งลูกค้ากลุ่มนี �พอใจมากที�ทางศรีพันวามีโครงการใหม่
ออกมาซึ�งเป็นอีกทางเลอืกของเขา และลกูค้าพอใจมากที�เราใช้ทีมบริหารเดียวกนั และมีการ
บริหารที�เทา่เทียมกนั เนื�องจากลกูค้าของศรีพนัวาเดินทางไปหวัหินบอ่ย และแบรนด์ศรีพนัวา
เป็นแบรนด์ที�ลกูค้าติด นอกจากนี �ยงัมีลกูค้า Returning อีกประมาณร้อยละ 30  

(3) คุณ จิตติพ งศ์  มี เพียร  ผู้ ถือหน่วยท รัสต์มาประชุม โดยรับมอบฉันทะ จากบ ริษั ท  
ไทยศรีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) สอบถามดงันี �  

(ก) อยากทราบว่ามีความเสี�ยงใดบ้างที�จะทําให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และทาง
ชาญอิสระมีความชํานาญพื �นที�หวัหินมากแคไ่หน 

(ข) อยากทราบวา่ โครงการนี �มีจดุขายอะไรที�โดดเดน่จากที�อื�น 

คุณสงกรานต์ อิสสระ ชี �แจงว่า จากประสบการณ์ที�พฒันาโครงการในบริเวณหวัหินกว่า 4 
แห่ง ได้แก่ โครงการทิวทะเล 1 โครงการทิวทะเล 2 โครงการทิวทะเล 3 และ โครงการวิลล่า 
โดยโครงการทิวทะเล 1 ซึ�งทําไปเมื�อ 5 ปีที�แล้ว ปัจจบุนัขายหมดแล้วกวา่ 200 ยนูิต โครงการ
ทิวทะเล 2 ขายไปประมาณ 80 ยนูิตแล้ว และโครงการทิวทะเล 3 ขายไปประมาณ 60 ยนูิต 
นอกจากนี �โครงการวิลล่า 11 หลัง (โครงการบาบาบีชคลับ เรสซิเดนซ์ ) ปัจจุบันได้ขาย
หมดแล้ว คอนโดที�สร้างขึ �นบริเวณนี �สว่นเป็น ชุมชน (Community) ที�จะสนบัสนนุตวัโรงแรม
ให้เจริญมากขึ �น  มีทั �งกิจกรรมต่าง ๆ ร้านอาหาร ในกรณีที�มีเพื�อนมีพักแล้วห้องไม่พอ ก็
สามารถมาพักที�โรงแรมเราได้ ซึ�งเป็นการเกื �อกูลกัน โครงการอื�น ๆ รอบข้างที�ทําแล้วไม่
ประสบความสําเร็จก็มี แต่อาจจะเป็นเพราะว่าการสร้างที�มากเกินไป  และโครงการนี �เป็น
โครงการที� 7 ของกลุม่ชาญอิสสระ กลุม่ชาญอิสสระมั�นใจในศกัยภาพ 
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คุณวิไล ชี �แจงเพิ�มเติมว่า ราคาประเมินทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ประเมินจาก
ความสามารถของตวัทรัพย์ในการจดัการประโยชน์ หารายได้ จากสมมตุิฐาน (Assumption) 
ของอตัราการเข้าพกั และอตัราค่าห้องพกั โดยใช้วิธี Income Approach จะสะท้อนว่าทรัพย์
นี �มีความสามารถในการหาประโยชน์ หารายได้ จากผู้ เช่าหลกัเพื�อมาจ่ายค่าเช่าให้แก่กอง
ได้มากแค่ไหน แน่นอนว่ามีความเสี�ยงที�รายได้จะไม่เป็นไปตามเป้า แต่จาก Track Record 
ของ SPM ซึ�งจะเข้ามาเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทรัสต์นั �น ตั �งแต่การบริหารทรัพย์สนิที�ลงทนุครั �ง
แรกจนล่วงระยะเวลามากว่า 5 ปี SPM ปฏิบัติตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด มีประวัติ มี
ประสบการณ์ และชื�อเสียงที�ดี จึงเชื�อว่า SPM จะปฏิบัติตามสญัญาที�ทําไว้กับกองอย่าง
แนน่อน  

(4) คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี � 

(ก) อยากทราบวา่ ในกรณีที�อตัราดอกเบี �ยปรับตวัสงูขึ �น เราได้ Fix Rate หรือไม่ ถ้าได้จะได้
ตลอดระยะเวลากู้หรือไม ่ 

(ข) D/E Ratio ก่อนก่อนลงทุนครั �งที� 2 เท่าไหร่ และหลงัจากนั �นเท่าไหร่ มีการควบคุม  D/E 
Ratio หรือไม ่ 

(ค) อยากทราบวา่มีนโยบายหรือกลยทุธ์ในการหาประโยชน์เพิ�มขึ �นจากทรัพย์สนิที�ลงทนุเพิ�ม
ครั �งที� 2 หรือไม ่มีแนวทางอยา่งไร 

(ง) อยากทราบวา่มีการการันตีรายได้หรือไม ่และมีการการันตีผลประโยชน์หรือไม ่ 

นอกจากนี � คุณจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ได้แสดงความเห็นต่อที�ประชุมว่า หลงัจากที�มีโอกาสได้
ไปดสูถานที�ของโครงการมาแล้ว ชายทะเลของโครงการมีลกัษณะกว้าง และมีสภาพที�ดี ไม่มี
สิ�งบ่งชี �ว่าจะเกิดการกัดเซาะ ทั �งนี � ทางเจ้าของโครงการได้มีการทําการป้องกันเบื �องต้น 
(Precaution) ไว้ด้วย โดยการทํา หาดจําลอง (Second Beach) ขึ �นมาไว้ให้เด็กเล่นอีกด้วย 
นอกจากนี �ในสว่นของตวัหาดจริงในเวลานํ �าลง นํ �าลดลงไปค่อนข้างเยอะ ซึ�งไม่น่าเป็นกงัวล
แตอ่ยา่งใด นอกจากนี �บริเวณโครงการ มีโครงสร้างโดยรอบเป็นในลกัษณะ Mix Use Habitat 
มีทั �งคอนโด โรงแรม และบ้านพกัซึ�งไม่ได้มีจํานวนเยอะมาก เป็นบ้านพกัระดบัหรูหราซึ�งแต่
ละหลงัมีเจ้าของหมดแล้ว โดยรวมเห็นวา่ โครงการโรงแรม บาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน ที�มีผู้
อยากเข้าพกัมากขึ �น เนื�องจากมีสิ�งอํานวยความสะดวกและห้องอาหารพร้อม 

คณุวิไล ชี �แจงวา่ การกู้ เงินครั �งนี �เป็นดอกเบี �ยลอยตวั ถ้าหากต้องการจะ Fix Rate จะต้องทํา
การ swap ซึ�งจะใช้ต้นทนุคอ่นข้างสงู แตอ่ยา่งไรก็ตามทางผู้จดัการกองทรัสต์ ได้คํานงึถึงการ
ออกหุ้นกู้  อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการจะออกหุ้นกู้  จะต้องทําการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ซึ�ง
ในขณะนี �ขนาดของกองทรัสต์อยู่ที�ประมาณ 3,000 ล้านบาท ถ้าหากมีการลงทุนเพิ�ม ทําให้
กองทรัสต์เติบโตขึ �น จะสามารถจะจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือได้ นอกจากนี �การกระจายแหลง่
รายได้จากภเูก็ตกระจายไปที�หวัหินจะช่วยในเรื�องของอนัดบัความนา่เชื�อถือด้วย ซึ�งจะทําให้
เราสามารถออกหุ้นกู้ ได้ด้วยต้นทุนที�ตํ�ากว่าการกู้ เงินในปัจจุบัน และจะเป็นผลประโยชน์
กลบัมาที�ผู้ ถือหนว่ย  
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ในเรื�องของ D/E Ratio ในปัจจุบนั ก่อนการลงทนุเพิ�มเติมอยูท่ี�ประมาณ 0.14 เทา่ แตถ้่าหาก
กองทรัสต์ลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี �ด้วยการกู้ เงิน D/E Ratio จะขยับไปที� 0.3  และในครั �งนี � 
กองทรัสต์ไมไ่ด้มีการการันตีใด ๆ  ขึ �นอยูก่ารสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าหลกั ซึ�งมี SPM เป็นผู้ เช่าหลกั  
อตัราค่าเช่าจึงจะคล้ายกบัการลงทนุครั �งที� 1 กลา่วคือ มีลกัษณะของ ค่าเช่าคงที� (Fix Rent) 
และในปีที� 11 จะมีคา่เช่าผนัแปร (Variable Rent) ให้กบักองทรัสต์เพิ�มเติม  

(5) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมแ่จ้งชื�อ มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี � 

(ก) อยากทราบวา่แผนการชําระเงินกู้ เป็นอยา่งไรและจะต้องชําระภายในกี�ปี 
(ข) อยากทราบวา่วิธีคิดลดกระแสเงินสด ใช้อตัราเทา่ไหร่  

คณุวิไล ชี �แจงว่า การกู้ เงินระยะเวลา 5 ปี และกองทรัสต์มีแผนจะออกหุ้นกู้ เพื�อจ่ายคืนเงินกู้  
เพื�อให้มีต้นทนุที�ถกูลง และอตัราที�ผู้ประเมินทั �งสองรายใช้อยูท่ี�ประมาณร้อยละ 10  

(6) คณุสกุฤษณ์ ครัูตน์ชชัวาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี � 

(ก) อยากทราบว่าการดําเนินครั �งนี �ที�เป็นลกัษณะของ Freehold หมายความว่า จะเข้าไป 
Take Over ร้อยละ 100 ในโครงการโรงแรมใช่หรือไม ่

(ข) โรงแรม ตั �งมาแล้วนานเทา่ไหร่  
(ค) อยากทราบวา่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็นอยา่งไร  

คณุวิไล ชี �แจงวา่ กองทรัสต์จะเข้าไปลงทนุในโครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน ใน
กรรมสิทธิ�ในที�ดิน กล่าวคือ ไปรับโอนกรรมสิทธิ�ในที�ดินมาในลกัษณะ Freehold ซึ�งการรับ
โอนนี �กองทรัสต์ได้รับโอนกรรมสทิธิ�มาจาก IUD ซึ�งเป็นเจ้าของเดิม และกองทรัสต์ปลอ่ยเช่า
ให้กบั SPM และ SPM จะจ่ายค่าเช่าให้กบักองทรัสต์ และโรงแรมเพิ�งเริ�มเปิดดําเนินการเมื�อ
วนัที� 1 ตลุาคม 2560  

ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมวา่ กลุม่ลกูค้าเป็นกลุม่ Luxury High-End  

(7) คณุวนิดา ตนัติสนุทร ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี � 

(ก) อยากทราบว่าโรงแรมบาบา บีชคลบั ที�จะซื �อเข้ามานั �น กองทรัสต์สามารถซื �อเข้ามาแล้ว
นําไปหาประโยชน์ได้เลยใช่หรือไม ่

(ข) อยากทราบวา่มีแผนการอยา่งไร ที�จะเพิ�ม Occupancy Rate ของโรงแรมดงักลา่ว 

คณุวิไล ชี �แจงวา่ โครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน สามารถจดัหาประโยชน์ได้เลย 

ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมว่า เนื�องจากโรงแรมเพิ�งดําเนินการเปิดใหม่ อย่างไรก็ดี ตอนนี �
กําลงัขยายตลาดให้มากขึ �น เป็นที�รู้จกัมากขึ �น มีคนเข้าพกัมากขึ �น มี Product Awareness 
มากขึ �น ปีนี � Occupancy Rate โดยเฉลี�ยเท่ากับร้อยละ 60  นอกจากนี � ตลาดเป็นตลาดคน
ไทยซึ�งเข้าพกัตลอดทุกฤดู และที�โรงแรมยงัมีการจดัเลี �ยง จดังานอีเว้นท์ งานแต่งงาน และ
งาน Product Launch อีกมาก 
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คุณวิไล ชี �แจงเพิ�มเติมว่า ในช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห์ Occupancy Rate จะเต็มร้อยละ 100 
และในตอนนี �โครงการกําลงัทําการตลาดช่วงวนัธรรมดาอยู ่ซึ�งจะตั �งกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็น
กลุ่มลูกต่างชาติ  ถ้าในช่วงนี � มีคนเข้าพักเพิ�มขึ �น  Occupancy Rate ก็จะปรับเพิ�มขึ �น 
นอกจากนี �การที� SPM เข้ามาเป็นผู้บริหาร ลกูค้าเดิมของศรีพนัวาก็มาที�หวัหิน นอกเหนือจาก
นี � ยงัมีรายได้ที�มาจากอาหารและเครื�องดื�ม (Food and Beverage) ซึ�งมาจากลกูค้าที�มาพกั
บริเวณนั �นอีกด้วย   

(8) คณุวนิดา ตนัติสนุทร ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ�มเติมวา่ 

(ก) Marketing Website ของโครงการที�หวัหินและภเูก็ตสามารถเชื�อมกนัได้หรือไม ่ 
(ข) เงินที�ได้มานําไปจ่ายให้ IUD ใช่หรือไม ่ 
(ค) อยากทราบว่า ในอนาคตจะมีการลงทนุในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่ เช่น การลงทนุครั �ง

เพิ�มเติมครั �งที� 3  
ประธานฯ ชี �แจงวา่ Website สามารถเชื�อมกนัได้ เป็นแบรนด์เดียวกนั 

คณุวิไล ชี �แจงวา่ กองทรัสต์กู้มาจากสถาบนัการเงิน เพื�อนําไปซื �อทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม 
ครั �งที� 2 จาก IUD ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์เล็งหาทรัพย์สินที�เหมาะสมกับการลงทุน ไม่ว่าจะทรัพย์ของกลุ่มที�เป็นบุคคลซึ� ง
เกี�ยวโยงกนัหรือบคุคลอื�นๆ 

ประธานฯ ชี �แจงเพิ�มเติมว่า หากมีบริษัทใดสร้างทรัพย์ที�เหมาะสม ผู้จัดการกองทรัสต์ก็จะ
ดําเนินการพิจารณาที�จะซื �อทรัพย์ดงักลา่วมา 

(9) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้งชื�อ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การกําหนดค่าเช่าทําอย่างไร
และใครเป็นคนควบคมุค่าเช่า 

คุณวิไล ชี �แจงว่า ในการกําหนดค่าเช่าจะดู Occupancy Rate ด้วยว่ามีอัตราเท่าใด  หัก
ออกมาแล้วเหลือเป็นกําไรเท่าใดและ กําไรนั �นเพียงพอที�จะนํามาจ่ายค่าเช่าหรือไม ่ดงันั �น เรา
จะกําหนดคา่เช่าจากประมาณการ Occupancy Rate  

(10) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมแ่จ้งชื�อ มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ หากรายได้และผลกําไรเยอะขึ �น 
แปลวา่ปันผลจะเยอะขึ �นใช่หรือไม ่ 

คณุวิไล ชี �แจงว่า โครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ คือค่าเช่าหลกั หกัค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
และคา่ใช้จ่ายดอกเบี �ยเงินกู้  สว่นที�เหลอืนั �นจะเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัทางผู้ ถือหนว่ย  

(11) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมแ่จ้งชื�อ มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี � 

(ก) อยากทราบว่าผู้ เช่าจะมีความสามารถในการจ่ายค่าเช่าได้หรือไม่ เนื�องจากในเดือน
กนัยายน โรงแรมมีรายจ่าย 5.9 ล้านบาท ขณะที�มีรายได้ 5.3 ล้านบาท แปลว่าโรงแรม
กําลงัขาดทนุอยู ่ 

(ข) อยากทราบวา่ต้องได้ Occupancy Rate เทา่ไหร่โรงแรมถึงจะมีกําไร  
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คณุธนาเดช ชี �แจงว่า ถ้าดจูากผลประกอบการของโรงแรมที�เปิดใหม่จะมี  Marketing Cost 
และ Fix Cost ที�จะถกูคิดเป็นค่าใช้จ่าย ซึ�งถ้าดจูากผลประกอบการบญัชีจะเห็นว่ามีกําไรไม่
มากนกั อย่างไรก็ดีหากได้ติดตามตั �งแต่การลงทนุใน Habita ในการลงทุนเพิ�มครั �งแรก จะมี
เหตกุารณ์ที�คล้ายกนั คือธุรกิจโรงแรมจะเป็นธุรกิจที�ช่วงแรกค่าใช้จ่ายจะคอ่นข้างเยอะ ทั �งใน
เรื�องของการตลาด และอาจจะยังไม่สามารถเก็บค่าห้องได้อย่างเต็มที� สําหรับโครงการ
โรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-หวัหิน ขณะนี �ค่าห้องพกัโดยเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณคืนละ 8,000 
บาท ซึ�งคุณภาพของห้องพกั หากไม่ได้อยู่ช่วงเปิดโครงการจะเก็บได้มากกว่านี �  ดงันั �นทํา
ให้ผลกําไรยงัไม่ได้สะท้อนศกัยภาพจริง ๆ ของโรงแรม ซึ�งเป็นเรื�องปกติของโรงแรมที�เพิ�งเปิด
ใหม ่ 

แต่อย่างไรก็ตามเมื�อโรงแรมเป็นที�รู้จกัแล้วและสามารถเก็บค่าห้องได้อย่างเต็มที�อย่างที�ควร
จะเป็น กําไรก็จะมากขึ �นตามลําดับ หาก Occupancy Rate ได้ประมาณร้อยละ 70 ซึ�ง
สอดคล้องกับตัวเลขอุตสาหกรรมของชะอํา -หัวหิน คือ ร้อยละ 69 หากเป็นไปตามนี �
กองทรัสต์จะมีรายได้ประมาณ  90 ล้านบาท ประสิทธิภาพประมาณนี �จะมี EBITDA Margin 
ประมาณร้อยละ 30 ซึ�งจะมีกําไรปีละประมาณ 30 ล้านบาท ซึ�งสอดคล้องกับค่าเช่า 
นอกจากนี �ผู้ เช่ายงัมีรายได้จากหลายทาง ทั �งการบริหารที�ภเูก็ต และการบริหารวิลลา่  

(12) คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ อยากทราบวา่ขึ �น
คา่เช่าได้ในกี�ปี�   

คณุวิไล ชี �แจงวา่ คา่เช่าจะปรับขึ �นทกุ ๆ 3 ปี  

(13) คณุสกุฤษณ์ ครัูตน์ชชัวาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ อยากทราบว่า 
การกู้ เงินประมาณ 530 ล้านบาท จะออกหุ้นกู้ ในลกัษณะใด 

คณุวิไล ชี �แจงว่า ครั �งนี �เป็นการกู้ เงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน และจะไม่ได้ออกหุ้นกู้  
เมื�อสกัครู่ที�เรียนไปเป็นการคาดการณ์จะออกหุ้นกู้ ในคราวหน้าและยงัไมม่ีการลงมือทําในการ
ลงทนุในครั �งนี � 

คณุวิไล ได้สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซกัถามเพิ�มเติม คุณวิไล 
จึงขอให้ลงมติในวาระนี � 

การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ SRIPANWA เป็นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันกับบุคคลที�
เกี�ยวโยงกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมีขนาดรายการรวมกันตั �งแต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ SRIPANWA แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ 
SRIPANWA จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทั �งนี � การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มีการขอมติ ได้แก่ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียในการลงทุนใน
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อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที�เป็นเจ้าของ หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ�มเติม ผู้ เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทนุเพิ�มเติม และกลุม่บคุคลเดียวกนั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที�มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date) 
วนัที� 22 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11  ที�ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี � 

เมื�อวาระที� 2 และวาระตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ได้รับ
การอนุมตัิจากที�ประชุมแล้ว กองทรัสต์จะดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ตามเงื�อนไขในการ
ลงทนุที�ได้ชี �แจงข้างต้น 

มติที�ประชุม 

ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 รวมถึงการมอบ
อํานาจที�เกี�ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดงันี � 

- เห็นด้วย 92,440,336 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.0165 

- ไมเ่ห็นด้วย 918,212 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.9835 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

- บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของ
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั�งที�  2 และค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และอาจให้หลักประกัน
ที� เกี� ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื� อลงทุนในทรัพย์สินที� จะลงทุน
เพิ�มเติม ครั�งที� 2 

คณุวิไล ชี �แจงต่อที�ประชุมวา่ เงินทนุที�จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 จะมา
จากเงินกู้ โดยการกู้ยืมเงิน ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นควรให้เสนอตอ่ที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์ SRIPANWA 
กู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื�นใด หรือผู้ ให้กู้ ที�เป็น
สถาบนัอื�นใดที�สามารถให้สินเชื�อแก่ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษั ทประกัน
วินาศภยั โดยผู้ ให้กู้อาจเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ ระยะ
สั �น จํานวนรวมไม่เกินมลูค่าลงทนุของทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง เพื�อใช้ในการ
ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และอนุมัติให้กองทรัสต์ SRIPANWA อาจนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
SRIPANWA ทั �งที�มีอยู่ในปัจจบุนั และทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ทั �งหมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัในการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ทั �งนี � กองทรัสต์ได้ตกลงกบัผู้ให้กู้  ซึ�งจะมีหลกัประกนัดงัต่อไปนี � 
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(1) การจํานองที�ดินและอาคารที�เป็นทรัพย์สนิของกองทรัสต์ SRIPANWA ในปัจจบุนั 
(2) การจํานองที�ดินและอาคารที�เป็นทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 2 
(3) การทําประกันภยัทรัพย์สินรวม (รวมสึนามิ), การประกันภัยบุคคลที� 3 และการประกันภัย

ธุรกิจหยดุชะงกัโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที�ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ 

ซึ�งเมื�อรวมกับเงินกู้ ภายใต้สัญญากู้ ยืมเงินเดิมที�มีอยู่ในปัจจุบันของกองทรัสต์ SRIPANWA ระดับ
หนี �สินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA ณ วันที�
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ซึ�งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องซึ�งระบุไว้ว่า กองทรัสต์
สามารถกู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม สําหรับ
กองทรัสต์ที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) จากการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ
ครั �งลา่สดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน 

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขใดๆ ของการกู้ ยืม
ตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมดงักล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA 
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั อาทิเช่น จํานวนเงิน อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน กา ร
เจรจาเข้าทํา ลงนาม จดัสง่เอกสารใดๆ เกี�ยวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแตง่ตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจในการ
ดําเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื�อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

ทั �งนี � สารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวข้อง (บคุคลที�เกี�ยวโยงกนั
กบัทรัสตี) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี � 

นอกจากนี � เพื�อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการกู้ ยืมเงิน ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อนมุตัิการมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดดงันี � 

(1) พิจารณาและกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขใดๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จํานวน
เงินกู้  อัตราดอกเบี �ย ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน คํามั�น การดํารงสัดส่วนต่างๆ ของกองทรัสต์ 
SRIPANWA ตามที�ตกลงกับผู้ ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกัน ที�มติที�ประชุมไม่ได้กําหนดไว้และเท่าที�ไม่ขดัหรือแย้งกับมติ
ของที�ประชุม และ/หรือ ตามคําสั�งหรือคําแนะนําของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการติดตอ่กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื�อการดงักลา่ว 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั หรือสญัญา 
หรือข้อผกูพนัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จดัสง่เอกสารใดๆ เกี�ยวกบัการกู้ยืมเงิน และการ
ให้หลกัประกนั และทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ SRIPANWA และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั รวมถึงการแตง่ตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงใน
การดําเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 
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(3) การเข้าทําสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน และสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน
ระหวา่งกองทรัสต์ SRIPANWA กบั บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) และ 

(4) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การ
ดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่ว
ตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

ทั �งนี � เพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในวาระนี � คณุวิไล ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้
กลา่วสรุปความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ดงันี � 

ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืม เงินในวงเงินกู้
ระยะยาว และ/หรือ ระยะสั �น จํานวนรวมไมเ่กินมลูคา่ลงทนุของทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง เพื�อใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 กบัผู้ให้กู้ซึ�งอาจเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีของ
กองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงอนุมตัิการมอบอํานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือ
เงื�อนไขอื�นๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และเจรจา จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใดๆ เกี�ยวกบั
การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกัน และทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้การกู้ ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว
ประสบผลสาํเร็จ 

เพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ได้เรียนเชิญ คณุอรอนงค์ ชยัธง ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการทํารายการในวาระนี � 

คณุอรอนงค์ แถลงต่อที�ประชุมวา่ ทรัสตีขอแจ้งให้ทราบวา่เรื�องที�ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี � 
เป็นรายการที�อาจเข้าขา่ยเป็นการกระทําที�เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA กบัทรัสตี เนื�องจาก
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัใิห้ผู้จดัการกองทรัสต์มอีํานาจดําเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ซึ�งอาจ
เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี ในการนี � ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีตามที�ผู้ จัดการกองทรัสต์เสนอขออนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี � เป็นการดําเนิ นการตาม
กระบวนการปกติของการทําธุรกรรมดงักล่าวเช่นเดียวกบัลกูค้าทั�วไปของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี การทํารายการ
ระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ SRIPANWA กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตั �งทรัสต์  หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 สามารถกระทําได้และมิได้
เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เนื�องจากมลูคา่การกู้ยืมเงินที�เสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติ
ในครั �งนี �กบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ในปัจจบุนั ทําให้หนี �สนิของกองทรัสต์ SRIPANWA จะมีจํานวนไมเ่กิน
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ SRIPANWA ภายหลงัการกู้ยืมเงิน (ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องที�
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ใน
กรณีที�กองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ซึ�งเป็นอันดับความ
น่าเชื�อถือครั �งล่าสุดที�ได้รับการจัดอนัดบัโดยสถาบนัการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
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ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน) และการที�กองทรัสต์อาจให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่วนั �นมิได้เป็น
การขดัตอ่สญัญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

คณุวิไล แถลงตอ่ที�ประชมุว่า ในการนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไมเ่กินมลูคา่ลงทนุของทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และคา่ใช้จ่าย
อื�นใดที�เกี�ยวข้อง และอาจให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื�อลงทนุในทรัพย์สนิที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 2 รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็นผู้ มีอํานาจ
ดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�ได้ชี �แจงข้างต้น 

คณุวิไล ได้สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซกัถามเพิ�มเติม คุณวิไล 
จึงขอให้ลงมติในวาระนี � 

การเข้าทํารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชมุด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ�งคิดเป็นจํานวนเกินกวา่กึ�งหนึ�งของหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที�กองทรัสต์ SRIPANWA จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับ 
ทรัสตี ซึ�งรายการนี �อาจเข้าข่ายเป็นการกระทําที�เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA กับทรัสตี 
ดงันั �น มติที�ประชมุจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 

ทั �งนี � การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที�มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date) 
วนัที� 22 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11  ที�ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี � 

การกู้ ยืมเงินในครั �งนี �อาจกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จึงได้แนบสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวข้อง (บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักับ 
ทรัสตี) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุมครั �งนี � เพื�อประกอบการ
พิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
(บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี) แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวข้อง (บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี) ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้บุคคลอื�นสําคัญผิดใน
สาระสาํคญั 

อนึ�ง มติที�ประชุมที�อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระนี �จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของ
จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด กองทรัสต์จึงจะสามารถดําเนินการกู้ยืมเงินตามที�เสนอจากบคุคลที�เกี�ยวโยง
กันกับทรัสตี ทั �งนี � หากมติที�ประชุมที�อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี �มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน
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หน่วยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด กองทรัสต์จะไมส่ามารถดําเนินการกู้ยืมเงินตามที�เสนอจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบั 
ทรัสตี แตก่องทรัสต์จะยงัคงสามารถดําเนินการกู้ยืมเงินตามที�เสนอจากบคุคลอื�นใดที�ไมใ่ช่บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีได้ 

ทั �งนี � โดยที�การคดัค้านการกู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีดงักลา่วในวาระนี �จะไมก่ระทบกบั
การอนมุตัิในวาระที� 2 และวาระที� 4 แตอ่ยา่งใด 

มติที�ประชุม 

ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จํานวนรวมไม่เกินมลูค่า
ลงทนุของทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 และค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และอาจให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องกบัการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 รวมถึงการมอบอํานาจที�เกี�ยวข้อง 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

- เห็นด้วย 177,763,259 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.4861 

- ไมเ่ห็นด้วย 918,212 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5139 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

- บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการ
เข้าทาํ และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 
SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั�งที� 2 

คุณวิไล ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมเพื�อ
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ โดยให้แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ 
ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 โดยจดัทําเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สนิเพิ�มเติมในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ 
ทั �งนี � การแก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวไม่ได้เป็นการแก้ไขเงื�อนไขสาระสําคญัอนักระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด 
รวมถึงการเข้าทํา และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และ
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 

ทั �งนี � เพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในวาระนี � คณุวิไล ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้
กลา่วสรุปความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ดงันี � 

ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ รวมถึงการเข้าทํา และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
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SRIPANWA และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม 
ครั �งที� 2 ตามที�เสนอ 

เพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการในวาระนี � คุณวิไล ได้เรียนเชิญ คณุอรอนงค์ ชยัธง ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการทํารายการในวาระนี � 

คุณอรอนงค์ แถลงต่อที�ประชุมว่า ทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
รวมถึงการเข้าทํา และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และ
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 มิได้เป็น
การขดัตอ่สญัญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

คณุวิไล แถลงต่อที�ประชุมว่า ในการผู้จดัการกองทรัสต์จึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการ
แก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้าทํา และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาตา่งๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้อง
กบัการลงทนุในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ตามที�ได้ชี �แจงข้างต้น 

คณุวิไล ได้สอบถามที�ประชุมว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซกัถามเพิ�มเติม คุณวิไล 
จึงขอให้ลงมติในวาระนี � 

การเข้าทํารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ SRIPANWA จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชมุด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ�งคิดเป็นจํานวนเกินกวา่กึ�งหนึ�งของหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัส ต์ที�เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทั �งนี � การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องที�มีการขอมติ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที�มีสทิธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date) 
วนัที� 22 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11  ที�ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั �งนี �แล้ว 

มติที�ประชุม  

          ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการ
เข้าทํา และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ SRIPANWA และการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 2 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี � 

- เห็นด้วย 92,440,336 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.0165 
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- ไมเ่ห็นด้วย 918,212 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.9835 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

- บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

ของหนว่ยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 คณุวิไล ได้สอบถามที�ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี � 

(1) คุณสุกฤษณ์ คูรัตน์ชัชวาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการ
บริหารงานของกองทรัสต์ กองทรัสต์เข้าไปดําเนินซื �อกิจการของโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา-
หวัหินและให้ SPM เข้าไปดําเนินกิจการถกูต้องหรือไม ่ลกัษณะการบริหารงานของ SPM คือ
การที�กองทรัสต์วา่จ้าง SPM หรือวา่ SPM เช่าทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ที�เป็นเจ้าของโรงแรม 

คุณวิไลชี �แจงว่า กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการโรงแรมบาบา บีชคลบั ชะอํา -หัวหิน และ
หลงัจากนั �น SPM จะเข้ามาเช่าโครงการโรงแรมดงักลา่ว เพื�อเอาไปบริหารจดัการและจ่ายค่า
เช่าให้แก่กองทรัสต์ 

 เมื�อไม่มีผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา คณุวิไล จึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กลา่วปิดการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั �งที� 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA 

 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องและกล่าวปิดประชมุเมื�อเวลาประมาณ 
16.10 น. 

 

                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

    (นายวรสทิธิ อิสสระ) 
ประธานที�ประชมุ 

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของ 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา 


