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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2561 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) 
 

เวลาและสถานที�   

 ประชมุเมื�อวนัพธุที� 25  เมษายน  2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องฉตัรา บอลรูม 1 ชั �น 2 โรงแรมสยามเคมปิน 
สกี � กรุงเทพ ฯ เลขที� 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
 

กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวรสทิธิ อิสสระ   ประธานกรรมการ 

 2. นายไทรมั�น ลญัฉน์ดี   กรรมการอิสระ 

 3. นางวิไล อินทกลู                 กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวสมุนา วรชนุ   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 2. นางสาวจนัทร์เพ็ญ สริิถาวรวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 

 3. นางสาววนัเพ็ญ  สระทองจนัทร์  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

 4. นายนรากร บญุบาํรุง    ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

ผู้แทนจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จาํกัด ในฐานะทรัสตทีี�เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
                                                                                     และโครงสร้างพื �นฐาน 
 
ผู้แทนจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ในฐานะผู้สอบบญัชีที�เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ 

ผู้แทนจาก บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกัด ในฐานะที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชรินทร์ สจัจญาณ 

              2. นางสาวปัญณรีย์ แสงวงษ์วาณิชย์ 
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โดยมีนางสาวจนัทร์เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้จดัการฝ่ายบริหารสินทรัพย์บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
รับหน้าที�เป็นผู้ดําเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ คุณวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ คุณวิไล อินทกูล กรรมการและ
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดัในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และ คณุพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื �นฐาน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ 
จํากดั ในฐานะทรัสตี เข้าสูก่ารประชมุ 

นายวรสิทธิ อิสสระ กล่าวเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 ในนามบริษัท ชาญอิสสระ รีท 
แมเนจเมนท์ จํากดั ขอขอบคณุทกุทา่นที�มาประชมุและให้การสนบัสนนุเราเป็นอยา่งดี และกลา่วเปิดประชมุ โดยก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม    ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวแนะนําผู้บริหารของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
(“บริษัทฯ”) ตวัแทนจากผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และผู้แทนที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ชรินทร์ 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั  จากนั �นผู้ดําเนินการประชุมแจ้งต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2561 ว่ามีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง 59 ราย เป็นจํานวนหน่วย 3,018,856 หน่วย ผู้ ถือหน่วยที�เข้าประชุมโดยการมอบฉนัทะ 
24 ราย เป็นจํานวนหนว่ย 156,989,189 หนว่ย รวมจํานวนผู้ ถือหนว่ยและผู้ รับมอบฉนัทะทั �งหมด 160,008,045 หนว่ย คิด
เป็นร้อยละ 57.3374 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด (ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีจํานวนทั �งหมด 1,512 ราย โดย
คิดเป็นจํานวนหนว่ยทั �งหมด  279,064,000 หนว่ย) ครบเป็นองค์ประชมุตามที�ระบใุนสญัญาก่อตั �งกองทรัสต์ ซึ�งกําหนดให้
การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนั
ไม่น้อยกวา่  1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด และได้แจ้งต่อที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วา่วาระการ
ประชมุในครั �งนี �จะเป็นวาระเพื�อทราบ ไมม่ีวาระเพื�อขอมติจึงไมต้่องมีการลงคะแนนเสยีง 

โดยมีคณุวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จดัการบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ทําหน้าที�เป็น
ประธานในที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ตามลาํดบัวาระการประชมุทั �งหมด 6 วาระที�ได้แจ้งไว้ดงัตอ่ไปนี �  
 

วาระที� 1: พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2560 

  ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที�ประชมุพิจารณาและรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2560 
โดยมีการนําส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560 พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ศึกษารายละเอียด โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560 ได้จัดขึ �นเมื�อวนัที� 27 เมษายน 
2560 ณ ห้องฉตัรา บอลรูม  ชั �น 2  ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี � กรุงเทพ ฯ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่รายงานการประชุมนั �น
มีความถกูต้องเหมาะสมและมีการบนัทกึได้อยา่งถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 
 

ทั �งนี � ประธานฯได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ วาระนี �ไมม่กีารลงมติ  

ที�ประชมุรับทราบ 

ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จงึได้เข้าสูว่าระที� 2 
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วาระที� 2: พิจารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถงึวันที� 31 
             ธันวาคม 2560   
 

  ประธานฯ รายงานผลการดําเนินงานเมื�อปี 2560 โดยนําเสนออตัราการเข้าพกั (occupancy) และอตัราค่า
ห้องพกั เฉลี�ย (room rate) กองทรัสต์เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอยูส่องสว่น โดยแบง่ออกเป็น SPM 1 และ SPM 2  

สว่นแรก SPM 1 คือทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทนุครั �งแรกโดยมีการแปลงสภาพมาจาก Property Fund มาเป็น REIT ซึ�งใน       
SPM 1 มีทรัพย์สนิที�อยูส่องประเภท คือ  

     1.)  Pool Villa (PV) โดยมีบ้านพกัแบบพลูวิลลา่ 38 หลงั occupancy 63 % และ room rate 21,665 บาท   
     2.)  Pool Suite (PS) ห้องพกัแบบ พลูสวีท จํานวน 7 ห้อง occupancy 79 % และ room rate 12,229  บาท 

                   โดยภาพรวมของ SPM1  occupancy 65% และ room rate 19,907 บาท  

สว่นที�สอง SPM 2 เป็นการลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 ซึ�งใน SPM 2 มทีรัพย์สนิที�อยู ่2 ประเภท คือ   

            1.)   โครงการ Habita ที�ประกอบด้วย Pool Suite (PS) 20 ห้อง และ Penthouse 10 ห้อง occupancy 70%             
                   room rate 10,212 บาทและ Penthouse (PH) 10 ห้อง occupancy 56% room rate 16,212 บาท 
            2.)     บ้านพกัตากอากาศ 5 ห้องนอน (X29) occupancy 14 % room rate 75,960 บาท  

            ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปกองทรัสต์มีรายได้
รวม 278 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 42 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที� 236 ล้านบาท มีอัตราการเพิ�มใน
สินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานอยู่ 239 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ได้มีการประมาณการงบกําไรขาดทุน (Pro-forma) ใน
หนงัสอืชี �ชวนซึ�งมีประมาณการรายได้รวมอยูท่ี� 270 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายรวมอยูท่ี� 62 ล้านบาท และได้ประมาณการวา่ในปี 
2560 ทั �งปีจะมีกําไรอยู่ที� 208 ล้านบาท ซึ�งหมายความว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เมื�อเปรียบเทียบกับประมาณ
การที�เคยแจ้งกับทางผู้ ถือหน่วยดีกว่าที�ประมาณการไว้ถึง 31 ล้านบาท ส่วนหนึ�งมาจากค่าใช้จ่ายรวมที�ลดลง โดย
คา่ใช้จ่ายหลกัมาจากดอกเบี �ยเงินกู้   

  ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์นั �นมีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดงัตอ่ไปนี �  
 

คําถามที� 1 :  คณุสกุฤษณ์ ครัูตน์ชชัวาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ สอบถามวา่กรณีที�
บ้านพักตากอากาศ 5 ห้องนอน  (X29) มี occupancy ประมาณแค่ 14 % ทางกองทรัสต์ชี �แจงถึง
สาเหตุได้หรือไม่ และขอแนะนําสําหรับการประชุมครั �งต่อไปควรมีรูปแบบตารางเปรียบเทียบกบัปีที�
ผา่นมา เพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยได้เห็นภาพที�ชดัเจนยิ�งขึ �น 



4 
 

 

ข้อชี �แจง :  ประธานฯ เรียนชี �แจงว่า ในส่วน occupancy ของตวั X29 ที�อยู่ที�ระดบั 14% ทางผู้จัดการกองทรัสต์
ได้รับรายละเอียดข้อมลูมาจากทางผู้ เช่าหลกั เนื�องจาก X29 เป็นบ้านพกัที�อยูใ่กล้กบับริเวณบ้านพกัที�
มีการก่อสร้างในโครงการศรีพนัวา ทางผู้ เช่าจึงต้องพิจารณาในส่วนของการปล่อยห้องพกันี �ให้ทาง
ลกูค้าน้อยกว่าปกติ เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการเข้าพกั แต่อย่างไรก็ตามทางกองทรัสต์ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสาเหตนุี � เนื�องจากทางผู้ เช่ามีการจ่ายค่าเช่าคงที�ให้กบักองทรัสต์ และในปี 2018 การ
ก่อสร้างบ้านพกัที�ใกล้กบั X29 ได้ทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้ในไตรมาสที� � ของปี 2018 
ผลประกอบการของ X29 occupancy ขยบัขึ �นมาอยู่ที� 40% ด้วย room rate ประมาณ 100,000 บาท 
และรับทราบคําแนะนําของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทั �งนี � ประธานฯได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ วาระนี �ไมม่กีารลงมติ  

ที�ประชมุรับทราบ 

ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดซกัถามเพิ�มเตมิ และ/หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้เข้าสูว่าระที� 3 
 

วาระที� 3: พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) และงบบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสาํหรับ
รอบปีบัญชี ตั �งแต่ วนัที� 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2560  

                  ประธานฯ ได้แถลงต่อที�ประชมุเพื�อรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุประจําปี
สาํหรับรอบปีบญัชี ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตลงนามโดยคณุสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4498 ได้ให้ความเห็นในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับระยะเวลาตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 
ธันวาคม 2560 ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาโดยถูกต้องตามที�ควร  ในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 โดยสรุป
รายการที�สาํคญัดงันี � 

ผลการดําเนินงาน สาํหรับรอบระยะเวลา 1  มกราคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
(บาท) 

1. สนิทรัพย์รวม 3,671,122,792 
2. หนี �สนิรวม 455,413,543 
3. เงินกู้ ระยะยาว 447,077,069 
4. สนิทรัพย์สทุธิ 3,215,709,249 
5. สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 11.5232 
6. รายได้รวม 278,151,038 
7. กําไรสทุธิ 238,729,412 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �  
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Enclosure 1 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดงัตอ่ไปนี �  
 

คําถามที� 1 :  คณุวนิดา ตนัติสนุทร ผู้ ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ามีตวัเลขเปรียบเทียบในปีที�ผ่านมา 
ระหวา่งปี 2559 กบัปี 2560 รายได้ รายจ่าย หรือคิดเป็นเงินกู้ เทา่ไหร่   

ข้อชี �แจง :  ประธานฯ เรียนชี �แจงว่า เนื�องจากกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา ได้จดั
ตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2560 ซึ�งมีระยะดําเนินงาน 20 วนั ดงันั �นเมื�อเปรียบเทียบจะทําให้เข้าใจยาก 
เพราะเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง 20 วนักบั 1 ปี แต่ในปีถดัไป จะนําปี 2560 มาเปรียบเทียบทั �งปีกบั
ปี 2561 ตามข้อเสนอแนะ ซึ�งรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในปี 2559 มีระบอุยูใ่นรายงานประจําปี 2560 หน้า 
96 จะมีแนบงบการเงินที�ผ่านการตรวจสอบและมีการเปรียบเทียบให้ดปีู 2559 ซึ�งคําถามคือถ้ารายได้
รวมของปี 2559 จะอยูท่ี� 8.7 ล้านบาท เป็นผลการดําเนินงานเพียง 20 วนั หลงัจากที�มีการแปลงสภาพ
มาเป็น REIT ดงันั �นถ้านํามาเปรียบเทียบกบั 278 ล้านบาท ปีที�แล้ว 20 วนักําไรอยูท่ี� 6.9 ล้านบาท แต่
ปีนี �เต็มปีก็อยูท่ี� 239 ล้านบาท จะเปรียบเทียบ 20 วนักบั 1 ปี จึงไมไ่ด้นํามาแสดงใน presentation นี � 

คําถามที� 2 :  คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหน่วยมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าสามารถที�จะทํารายได้แล้วเพิ�ม
กําไรให้ได้มากกวา่ที�เป็นอยูน่ี �หรือไม่ และ asset ของกองนี �ดี แต่ทําไมนกัลงทนุมองดเูหมือนกบัการให้
ความสนใจกบัหนว่ยทรัสต์ศรีพนัวาไมม่ี liquidity เทา่ที�ควร ทั �งนี �จะมีโอกาสทําอยา่งไรได้บ้าง เพื�อให้มี 
liquidity ที�ดีกวา่นี �  

ข้อชี �แจง :  ประธานฯ เรียนชี �แจงวา่ รายได้ของกองทรัสต์ที�ได้รับเป็นคา่เช่าคงที�ตามสญัญาเช่าที�ทําไว้กบัผู้ เช่า ใน
สญัญาเช่า SPM 1  เช่า 15 ปี 5 ปีแรกอตัราคงที� ปีที� 6-9  มีการปรับค่าเช่าขึ �นเป็นไปตามสญัญาเช่า 
ค่าเช่าจะเพิ�มขึ �นและรายได้ของกองทรัสต์ก็จะเพิ�มมากขึ �น ในเรื�องของ liquidity ในตลาดเนื�องจาก
หน่วยทรัสต์ศรีพนัวาเป็นหน่วยทรัสต์ที�ผู้ ถือหนว่ยถือเพื�อรับเงินปันผล เพราะเห็นวา่เงินปันผลที�ให้กบัผู้
ถือหนว่ยเป็นอตัราที�หาในตลาดคอ่นข้างจะยากมาก ดงันั �นผู้ ถือหนว่ยจะดํารงเก็บตวัหนว่ยนี �เอาไว้  

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคณุพิจิตตรา ในฐานะทรัสตี ตอบเพิ�มเติมในประเด็นนี �  

คุณพิจิตตรา ได้เรียนชี �แจ้งในฐานะทรัสตีว่า กอง REIT ทั�วไป นกัลงทุนส่วนใหญ่ จะถือ Buy & Hold 
ไมไ่ด้ Trade เหมือนหุ้นทั�วไป สว่นใหญ่ผู้ ถือหนว่ยก็จะถือและเก็บรอ Dividend ดมูลูคา่การซื �อขายของ 
REIT ไม่จําเป็นว่าจะเป็นกองทรัสต์ศรีพนัวาหรือไม่ ก็จะไม่คอ่ยเยอะเมื�อเทียบกับหุ้น และขนาดของ
กองทรัสต์ศรีพนัวา กองทรัสต์ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ ยงัคงอยู่ขนาดกลาง เพราฉะนั �นในอนาคตหากทาง
กองทรัสต์มีการซื �อของเพิ�มเตมิขนาดกองทรัสต์จะใหญ่ขึ �น และจะช่วยให้มี liquidity เพิ�มขึ �นด้วยเช่นกนั  

คําถามที� 3: คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ สอบถามเพิ�มเติมถึงการขยบัขึ �นของ NAV และการสร้าง Value Added เพิ�ม
ความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทนุ เพราะฉะนั �นถ้าทาํให้ราคาขึ �นได้ก็เป็นเสนห์่อีกอนัหนึ�งที� Buy & Hold แล้ว
ยงัได้เห็นการเติบโตใน Capital Gain ด้วย  

 



6 
 

 

ข้อชี �แจง :   คุณพิจิตตรา  ได้เรียนชี �แจงเพิ�มเติมว่า NAV ไม่ได้เป็นตัวเลขที�ทาง REIT Manager หรือ Fund 
Manager คํานวณมา ทุกกองทรัสต์จะต้องแต่งตั �งผู้ ประเมินอิสระเข้ามาประเมินสินทรัพย์ที�ใน
กองทรัสต์มี วิธีที�ผู้ประเมินส่วนใหญ่ใช้คือ เขาจะทําการพยากรณ์กระแสเงินสดไปในอนาคตแล้วใช้ 
rate ตวันึงที�เรียกว่า Discount rate ทําการ Discount กลบัมา จะเห็นได้ว่า บางกอง REIT นั �น NAV 
ขยบัขึ �นลง อาจจะเป็นเพราะวา่แต่ละปี กองทรัสต์ต้องแตง่ตั �งผู้ประเมินแตล่ะรายไปเปลี�ยนกนัไปทกุปี 
แตล่ะรายอาจจะมีสมมติฐานที�ไมเ่หมือนกนั เลยทําให้คา่ NAV มีการปรับขึ �นลง ซึ�งไมไ่ด้หมายความวา่
กองที� NAV ดีขึ �น จะดีขึ �นเพราะว่า NAV เป็นความเห็นของคน ๆ เดียวก็คือผู้ประเมิน มีกองเยอะมาก 
หากไปดเูทียบแล้วราคาตลาดกบัราคา NAV ไมเ่ทา่กนั บางกองราคาตลาดสงูกวา่ NAV บางกองราคา
ตลาดก็ตํ�ากว่า NAV เพราะฉะนั �นมมุมองของผู้ลงทนุทางสว่นตวัมองว่า NAV ไม่ใช่ตวัที�จะมาดวู่าจะ
เป็นตัวบ่งบอกราคาในอนาคตแต่อย่างใด แล้วถ้าเป็นมุมของทาง REIT Manager ไม่ได้ต้องการให้ 
NAV มีการปรับขึ �นลง เพราะจะทําให้งบกําไรขาดทุนแต่ละปีมีการปรับขึ �นลงสงู สําหรับกองโรงแรม 
NAV จะขยบัน้อยมากเมื�อเทียบกบักองอื�น Occupancy Rate กบั  Average Room Rate ขึ �นตลอดทกุ
ปี ผู้ประเมินเข้ามาก็เปลี�ยน Assumption ให้ขึ �นไปอีกเลยขึ �นตอ่ไปได้ แตว่า่ถ้าเป็นกองโรงแรมทั�วไปอื�น 
ๆ ที�ทาง คุณพิจิตตราเห็นมาก็ดูกองโรงแรมหลาย ๆ อนัเหมือนกันส่วนใหญ่สญัญาเช่า คนที�มาเช่า
โรงแรมกลบัไปทํากับกองเป็นสญัญาเช่าระยะยาว อย่างกองทรัสต์ศรีพนัวาส่วนใหญ่ 90 % เป็น fix 
rent เพราะฉะนั �นสิ�งที�ผู้ ประเมินต่อให้เปลี�ยนคนมาประเมินก็จะได้ประเมินค่าใกล้  ๆ กัน เพราะว่า
สญัญาคา่เช่าที�ทําไว้เป็น fix rent สว่นใหญ่แล้วคอ่ย ๆ ขึ �น อยา่งเช่น 5 ปีแรก fix อยา่งที�คณุวิไลอธิบาย 
แล้วปีที� 6 ก็จะค่อยเริ�มขึ �น ๆ ไปจะต่างกับธุรกิจอื�น ธุรกิจอื�นถ้าคณุไปซื �อกองที�เป็นแบบ retail office 
หรือ Industrial estate ที�แบบสญัญาปรับทีละ � ปีแล้วเปลี�ยนเรื�อย ๆ อย่างนี �ทกุปีผู้ประเมินที�เข้ามา
เปลี�ยน assumption ได้ทุกตวัเลยแต่ผิดกนัอย่างถ้าเป็นกองโรงแรมอย่างนี � ถ้าเป็นผู้ประเมินเข้ามาก็
ต้องดสูญัญาก่อน สญัญาระยะยาว �� กว่าปีและเขียนอยู่แล้ววา่ค่าเช่าจะได้เท่านี �ผู้ประเมินคงไม่ได้
จะประเมินต่างไปจากสัญญาที�ทําอยู่แล้วก็เลยทําให้ว่า ทําไม NAV ของกองโรงแรมจะไม่ค่อย
เปลี�ยนแปลงถ้าเทียบกบั sector อื�น 

คําถามที� 4: คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ สอบถามเพิ�มเติมวา่ กองทรัสต์ศรีพนัวา IPO ด้วยราคาเทา่ไหร่ 

ข้อชี �แจง :   ประธานฯ เรียนชี �แจงวา่ 10.80 บาท ปัจจบุนัราคาตลาดอยูท่ี� 11.50 บาท ณ วนันี �ยงัไมท่ราบราคาตลาด  

คําถามที� 5: คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ�มเติมว่า เพราะฉะนั �นแสดงว่า เราอาจจะได้รายได้เพิ�มหรือว่ามี
โอกาสที�จะเห็นการเติบโตก็ต่อเมื�อมีการปรับขึ �นค่าเช่าใช่ไหม ว่าโอกาสที�จะเกิดขึ �นมีได้เฉพาะตาม
เงื�อนไขของสญัญาว่าจะปรับค่าเช่าขึ �นเมื�อไหร่ตรงนั �น ถึงจะได้มีโอกาสมีรายได้เพิ�มขึ �น  นอกจากนั �น
แล้วการที� 10.80 บาท กลายเป็น 11.50 บาท ขึ �นจากสาเหตใุด 

ข้อชี �แจง :   คณุพิจิตตรา เรียนชี �แจงวา่ อยา่งที�อธิบายให้ทราบ ตวักระแสเงินสดที�ทางผู้ประเมินก็เรื�องหนึ�ง แตล่ะผู้
ประเมินก็มี assumption discount rate (อตัราคิดลด) ที�จะ discount กระแสเงินสดในอนาคตกลบัมา
เป็นมลูคา่ปัจจบุนั แตล่ะผู้ประเมินก็จะมี assumption เรียกวา่อตัราผลตอบแทนที�คาดหวงัตา่งกนั  
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                            อย่างเช่น ถ้าผู้ประเมินสมมติให้กระแสเงินสดคิดมาเท่ากันเลยผู้ประเมินรายหนึ�งใช้อตัราคิดลดที�ตํ�า
กวา่ มลูคา่ที�ได้ก็จะสงูกวา่ อนันี �ก็จะทําให้ทําไม NAV ไมถ่ึงกบันิ�งไปเลย ก็จะขยบัอยูบ้่าง 

คําถามที� 6 : คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ�มเติมว่า แสดงว่าฐานขึ �นอยู่กับผู้ประเมิน และมาตรฐานไม่มี 
Standard 

ข้อชี �แจง :   คณุพิจิตตราเรียนชี �แจงวา่ ทางสมาคมผู้ประเมินก็จะมีมาตรฐานในการใช้อตัราคิดลด แต่เป็นไปไมไ่ด้
เลยที�วา่ผู้ประเมินทกุรายจะใช้อตัราคดิลดตวัเดียวกนั โอกาสน้อยมาก โดยสว่นใหญ่จะตา่งกนัในระดบั
ทศนิยม  

คําถามที� 7 : ผู้ ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติมจากที�ผ่านมา เนื�องจากวา่กองทรัสต์มีรายได้ขึ �นอยูก่บัสญัญาเช่า หากคา่
เช่าเราก็จะได้เพิ�มขึ �นเมื�อสญัญาเช่าหมดไปหมายความวา่ปีใหมน่ี �ใช่หรือไม ่ที�จะเริ�มในราคาใหม ่ราคา
ที�ตกลงกนัไว้กบัผู้ เช่า 

ข้อชี �แจง :    ประธานฯ เรียนชี �แจง ตามสญัญาเชา่จะมีการปรับคา่เชา่ขึ �นในปีถดัไป คือปี 2562  

คําถามที� 8 : ผู้ ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติม เพราะฉะนั �นคงคาดหวงัได้ว่าในปี 2562 จะได้ปันผลเพิ�มขึ �นอย่างนั �นใช่
หรือไม ่ 

ข้อชี �แจง :    ประธานฯ เรียนชี �แจง ก็ต้องดผูลประกอบการของปีนั �น โดยมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นเพราะเนื�องจากรายได้รวม
ของกองทรัสต์จะเพิ�มจากสญัญาเช่าที�เพิ�มขึ �น  

ข้อชี �แจง :    คณุพิจิตตรา เรียนชี �แจงเพิ�มเติม ปี 2562 รายได้รวมนา่จะสงูขึ �นเพราะคา่เช่าสงูขึ �น แตว่า่สดุท้ายจะปัน
ผลได้เยอะขึ �นหรือเปลา่ต้องดใูนเรื�องคา่ใช้จ่าย เช่น กองทรัสต์มีเงินกู้อยู ่เพราะฉะนั �นถ้าอตัราดอกเบี �ย
เงินกู้ ในปีนั �นสงูขึ �นมา ก็อาจจะทําให้มีคา่ใช้จ่ายเพิ�มขึ �นเหมือนกนั เพราะฉะนั �นทางผู้จดัการกองทรัสต์ 
ก็อาจจะไม่สามารถ promise ได้ว่าปี 2562 กําไรจะขึ �นเพราะยงัมีส่วนค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนกันที�ว่ามี
โอกาสสงูขึ �น ก็คืออตัราดอกเบี �ย 

คําถามที� 9 : ผู้ ถือหนว่ย สอบถามเพิ�มเติม หมายความวา่ต้องรอรายได้สทุธิใช่หรือไม ่ เพื�อที�จะได้นํามาคาํนวณอีก
ครั �งนงึ แล้วก็การการันตใีนเรื�องของปันผล จําได้วา่เหมือนจะการันตีแคปี่ 2561 ใช่หรือไม ่ 

ข้อชี �แจง :    ประธานฯ เรียนชี �แจง  กองทรัสต์ไม่ได้มีการการันตีเงินปันผล  แต่ว่าตามสัญญาเช่า  ทางกลุ่ม            
ชาญอิสสระ ได้เข้าทําสญัญาตกลงกระทําการวา่ใน 5 ปี แรกตั �งแตต่ั �งกองสาํหรับ SPM 1 ทรัพย์สนิเดิม
ทางกลุม่ชาญอิสสระ จะเป็นผู้คํ �าประกนัการจ่ายคา่เชา่ของ บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ จํากดั (ผู้ เชา่) 
พอปีที� 5 ไป ซึ�งจะหมด 31 กรกฎาคม 2561 นี � ถ้ามีการตรวจสอบ Performance แล้ว หากทําได้ถึง
ตามสญัญาเช่า กลุ่มชาญอิสสระก็จะไม่ต้องเข้าสู่การประกันช่วงที�สอง ดังนั �นหมายความว่ากลุ่ม       
ชาญอิสสระ ก็จะไม่ต้องการันตีการจ่ายค่าเช่าของ บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ จํากัด (ผู้ เช่า) ต่อ
กองทรัสต์ แตไ่มใ่ช่เป็นการประกนัเงินปันผล 
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คําถามที� 10 : ผู้ ถือหน่วย สอบถามเพิ�มเติม แล้วถ้าอย่างนั �น พอจะแจ้งได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะ
เท่าที�ทราบ ภเูก็ตมีนกัท่องเที�ยวเยอะแล้วก็มี Airbnb เข้ามาเกี�ยวข้องด้วยตอนนี �มีบ้านให้เช่าเยอะแยะ
เต็มไปหมด ซึ�งเป็นในกลุม่ของเขาติดต่อโดยตรง คนที�ท่องเที�ยวสามารถจะจองผา่น  Airbnb ตรงนั �น
เป็นคูแ่ขง่ใหญ่ของศรีพนัวาหรือไม ่เพราะวา่เขาจะสามารถติดตอ่ได้โดยตรงแล้วเขาพกัเป็นเดือน กรณี
แบบนี �จะมีผลกระทบต่อรายได้ของเราหรือเปลา่แล้วก้ขอสอบด้วยว่าสถานการณ์เรื�องเที�ยวของภเูก็ต
ตอนนี �เป็นอย่างไรบ้าง เพราะคราวที�แล้วบอกไว้ว่าของศรีพันวาเรามีปัญหานิดนึงในเรื�องของการ
เดินทางไป และก็มีการก่อสร้างในภูเก็ตมากมายทําให้รถติดอะไรอย่างนี �ตอนนี �เป็นยังไงบ้าง 
เนื�องจากวา่ไมไ่ด้ไปภเูก็ตเลย  

ข้อชี �แจง :    ประธานฯ เรียนชี �แจง เมื�อหมดการันตีการจ่ายคา่เช่าจากกลุม่ชาญอิสสระ ผู้ เช่าต้องปฏิบตัิตามสญัญา
เช่า และทางผู้ จัดการกองทรัสต์มีข้อมูลเพื�อที�จะให้ผู้ ถือหน่วยได้เห็นศักยภาพของภูเก็ต จํานวน
นกัท่องเที�ยว ตลาดโรงแรม การท่องเที�ยวด้านโรงแรมที�ภเูก็ตเป็นอย่างไร เพื�อให้ยงัมั�นใจว่าภาวะทาง
โรงแรมของผลประกอบการทางด้านโรงแรมจะสามารถจะดําเนินการไปได้ 

ข้อชี �แจง :    คณุวรสิทธิ เรียนชี �แจงวา่ ข้อมลูลกูค้าระหวา่ง ลกูค้า Airbnb กบั ลกูค้าของศรีพนัวาเป็นคนละกลุม่กนั 
ลกูค้า Airbnb เช่าคืนละ 3,000 - 4,000 บาท ซึ�งเป็นลกูค้าคนละเปา้กบัที�เลง็ไว้ ลกูค้าศรีพนัวาต้องการ 
Full Service แต่ลูกค้า Airbnb ต้องการ Semi-Service เช่น มีแม่บ้านเข้ามาวันละครั �งไม่ต้องมี
ร้านอาหาร แต่ลกูค้าที�เข้ามาที�ศรีพนัวาต้องการ Full Service ไม่ต้องออกไปไหน เขาต้องการคนดแูล
เขาเต็มที�แล้ว Rate ก็จะเป็นอีกแบบ 

คําถามที� 11 : ผู้ ถือหนว่ย สอบถามวา่ไมท่ราบวา่มี Rate of return ซกัแคไ่หนในกรณีที�ลกูค้าเราระดบัสงูเขากลบัมา
พกักบัเราซกักี�เปอร์เซ็นต์เคยมีการคิดตวัเลขตรงนั �นหรือไม ่

ข้อชี �แจง :     คณุวรสทิธิ เรียนชี �แจงวา่ มีการทํา Rate of return แตจ่ะขอชี �แจงในลาํดบัถดัไป 

คําถามที� 12 : ผู้ ถือหนว่ยสอบถามเพิ�มเตมิวา่มี Option อื�น ๆ ในการที�เราจะขยายกิจการ นอกจากเราจะไปขึ �นอยูก่บั
เรื�องคา่เช่า  

ข้อชี �แจง :     คณุวรสทิธิ เรียนชี �แจงวา่ ในประเด็นคําถามที�สอบถาม จะมีการชี �แจงในลาํดบัถดัไป 
 

ทั �งนี � ประธานฯได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ วาระนี �ไมม่กีารลงมติ  

ที�ประชมุรับทราบ 

ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดซกัถามเพิ�มเตมิ และ/หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้เข้าสูว่าระที� 4 
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วาระที� 4: พิจารณาและรับทราบเรื�องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจาํปี 2560 สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน
วันที� 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

                       ประธานฯ ได้แถลงต่อที�ประชุมเพื�อรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจําปี 2560 จากผลประกอบการ
ของปี 2560 มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยในครั �งแรกคือวนัที� 16 มิถนุายน 2560 ในอตัราประโยชน์ตอบ
แทนหน่วยละ 0.1817 บาท สําหรับผลประกอบการ Q1 ก็คือ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 และลําดับถัดไปวนัที� 8 
ธันวาคม 2560 จ่ายประโยชน์ตอบแทนหน่วยละ 0.2150 บาท สําหรับผลประกอบการรวมกัน Q� และ Q3 รอบการ
ดําเนินงานวนัที� 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2560 และสาํหรับผลประกอบการ Q4 คือ วนัที� 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2560 
จ่ายประโยชน์ตอบแทนหน่วยละ 0.3625 บาท เมื�อวนัที� 22 มีนาคม 2561 รวมกันทั �งสามครั �งที�จ่ายอตัราประโยชน์ตอบ
แทนไปอตัราหนว่ยละ 0.7592 โดยสรุปรายการที�สาํคญัดงันี �  

 
รอบผลประกอบการ 

 
อัตราประโยชน์ตอบแทนจ่ายต่อ

หน่วย (บาท/หน่วย) 

 
กาํหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 0.1817 16 มิถนุายน 2560 

 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2560 0.2150 8 ธนัวาคม 2560 

 1 ตลุาคม –  31 ธนัวาคม 2560 0.3625 22 มีนาคม 2561 

รวม 0.7592  

 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นไปอยา่งถกูต้องเหมาะสมและเห็นสมควรให้รายงานต่อ
ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อรับทราบ 

 

ทั �งนี � ประธานฯได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ วาระนี �ไมม่กีารลงมติ  

ที�ประชมุรับทราบ 

ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้เข้าสูว่าระที� 5 
 

วาระที� 5: พิจารณาและรับทราบการแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

    ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุม เพื�อรับทราบการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทธู โทมสัส ุไชยยศ สอบ
บญัชี จํากดั โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักลา่วใน 4 ราย ตอ่ไปนี � 

    1.   คณุวลัลภ วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบญัชีรับใบอนญุาตเลขทะเบียนที� 6797 และ/หรือ 

    2.   คณุชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับใบอนญุาตเลขทะเบียนที� 4301 และ/หรือ 
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           3.   คณุนิสากร ทรงมณี   ผู้สอบบญัชีรับใบอนญุาตเลขทะเบียนที� 5035 และ/หรือ 

    4.   คณุนนัทวฒัน์ สาํรวญหนัต์               ผู้สอบบญัชีรับใบอนญุาตเลขทะเบียนที� 7731 

                                                                            โดยกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2561 เป็นจํานวนทั �งสิ �น 630,000 บาท  

  ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ทางบริษัท ดีลอยท์ ทูธ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ได้ปฏิบัติหน้าที�อย่าง
เหมาะสมและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้สว่นเสยีกบักองทรัสต์ โดยมีความเป็นอิสระตอ่การทําหน้าที� 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดงัตอ่ไปนี �  
 
 

คําถามที� 1 :  ผู้ ถือหนว่ยสอบถามวา่ถ้าเทียบกบัปีที�ผา่นมา อตัราคา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีเทา่กนัหรือไม ่

ข้อชี �แจง :    ประธานฯ เรียนชี �แจง อตัราคา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีเพิ�มขึ �นเลก็น้อย เมื�อปีที�แล้วอยูท่ี� 610,000 
บาท ซึ�งอตัราของปีที�แล้ว ปรากฏอยูใ่นงบการเงิน 

 

ทั �งนี � ประธานฯได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ วาระนี �ไมม่กีารลงมติ  

ที�ประชมุรับทราบ 

ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดซกัถามเพิ�มเตมิ และ/หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี � จึงได้เข้าสูว่าระที� 6 
 

วาระที� 6 : พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

        ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชมุวา่ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใน
วาระอื�น ๆ ขอเชิญคุณสมุนา วรชุน ผู้จัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทุนสมัพันธ์ มาให้ข้อมูลเกี�ยวกบัภาพรวมการ
ทอ่งเที�ยวในจงัหวดัภเูก็ต  

   คณุสมุนา ได้รายงานตอ่ที�ประชมุรับทราบถึงภาพรวมตลาดโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต โดยจํานวนนกัท่องเที�ยวที�
เดินทางเข้ามายงัประเทศไทย ตั �งแต่ปี 2554 อยู่ที� 19 ล้านคน เติบโตขึ �นอย่างตอ่เนื�องทกุปีจนถึงปี 2559 อยู่ที� 32 ล้านคน 
ในขณะที�ปี 2554 เป็นนกัทอ่งเที�ยวที�เดินทางมายงัภเูก็ต 9 ล้านคน และเติบโตอยา่งตอ่เนื�องมาในปี 2559 อยูท่ี� 13 ล้านคน 
(แสดงวา่เกือบครึ�งหนึ�งของนกัทอ่งเที�ยวที�เดินทางมายงัประเทศไทยเดินทางเข้ามาในภเูก็ต) 

   นกัท่องเที�ยวที�เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 32 ล้านคน แบ่งเป็น Top 5 Country คือ ประเทศจีน มาเลเซีย 
ญี�ปุ่ น เกาหล ีลาว ตามลาํดบั สว่น 5 อนัดบันกัทอ่งเที�ยวที�เดินทางไปยงัภเูก็ต คือ จีน รัสเซีย ออสเตรเลยี เยอรมนั องักฤษ 
ตามลาํดบั  
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   จํานวนนกัท่องเที�ยวจีน ช่วง 1-2  ปีที�ผ่านมานกัท่องเที�ยวจีนเติบโตขึ �นประมาณ 20 % ลําดบัถดัมาเป็นรัสเซีย 
ที�เดินทางเข้ามาเป็นอนัดบัที�สอง  

        จํานวนเที�ยวบินที�เดินทางเข้ามายงัภเูก็ตตั �งแต่ปี 2554 - 2559 จะเห็นว่าเที�ยวบินเติบโตขึ �นจากปี 2554 อยู่ที� 
27,000 เที�ยว เพิ�มขึ �นเป็น 48,000 เที�ยวบิน จํานวนเที�ยวรถโดยสารสาธารณะที�เข้ามายงัภเูก็ตจากปี 2554 จํานวนเที�ยวรถ
โดยสารอยู่ที� 61,000 เพิ�มขึ �นเป็น 72,000 เที�ยว การโดยสารทางเรือ (เรือยอร์ช) จาก 1,400 เที�ยวในปี 2554 เติบโตขึ �นมา
เป็น 1,900 เที�ยวในปี 2559  

       สําหรับ 30 โรงแรมใหม่ที�เกิดขึ �นในช่วงปีปัจจุบนั และช่วงสามปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่าจํานวนห้องพกัที�เพิ�มขึ �น
จะมีจํานวน 6,125 ห้อง เฉลี�ยแล้ว 70% เป็นโรงแรมระดบั 3 - 4 ดาว สว่นใหญ่จะเป็นรูปแบบของห้องพกั และสว่นใหญ่จะ
เกิดขึ �นทางฝั�งตะวนัตกของเกาะภเูก็ต  

   นอกเหนือจากนี �จะมีระบบสาธารณปูโภค Infrastructure เช่น สนามบินนานาชาติภเูก็ต อาคารโดยสารระหวา่ง
ประเทศ ทางแยกบางคู้ เส้นบายพาส ทางลอดแยกสามกอง ทางลอดแยกดาราสมทุร ทางยกระดบัสะพานเทพศรีสนิธุ์ และ
ลา่สดุที�เพิ�งเปิดให้บริการไปจะเป็นภเูก็ตสมาร์ทบสั จากสนามบินภเูก็ตไปยงัราไวย์ ทั �งหมดที�กลา่วมาข้างต้น เป็นภาพรวม
ของเกาะภเูก็ตถึงการพฒันาสิ�งอํานวยความสะดวกที�เกิดขึ �น  

    ประธานฯ ได้เชิญคุณจันทร์เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้ จัดการฝ่ายทรัพย์สิน นําเสนอข้อมูลผลประกอบการของ
โรงแรมศรีพนัวาในปี 2560 

    คณุจนัทร์เพ็ญ ได้รายงานตอ่ที�ประชมุถึง อตัราการเข้าพกั (Occupancy) ในปี 2560 โดย 

              SPM 1 Pool Villa (PV) 63 %  Pool Suite (PS) 79 % รวมทั �งหมด 65 %  

              SPM 2 Pool Suite (PS) 70 % Penthouse (PH) 56 %  และ X29 14 % รวมทั �งหมด 63 %  

    ในสว่นของอตัราคา่ห้องพกัเฉลี�ย (Room rate) ตอ่คืน ตอ่ห้อง ในปี 2560 

                  SPM 1 Pool Villa (PV) 21,665 บาท Pool Suite (PS) 12,229 บาท รวมทั �งหมด 19,907 บาท  

                SPM 2 Pool Suite (PS) 10,212 บาท Penthouse (PH) 16,212 บาท และ X29 75,960 บาท 
                            รวมทั �งหมด 12,459 บาท  

    และนําเสนอข้อมลูเกี�ยวกบัลกูค้าที�เดินทางมาโรงแรมศรีพนัวาในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ช่องทาง โดย   SPM 
1 อนัดบัแรกเป็น Travel Agent  อยู่ที� 59 % และ SPM 2  อยู่ที� 57 % ซึ�งช่องทาง Travel Agent มาจากทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ ออนไลน์ เช่น Booking.com, Agoda และ Expedia สว่นทางออฟไลน์คือ Wholesale หรือ บริษัททวัร์ทั�ว ๆ ไปที�
เข้ามาติดตอ่ตรงที�โรงแรมศรีพนัวา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยูท่ี� 50 สว่นช่องทาง Direct  ศรีพนัวาเป็นโรงแรมที�มีลกูค้า Direct 
มาค่อนข้างมากเมื�อเปรียบเทียบกบัโรงแรมที�อื�น โดยที�อตัราสว่นของ Direct SPM 1 อยู่ที� 32 % และ SPM 2 Direct อยูท่ี� 
25 %  
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Direct คือ การที�ลกูค้าจองผา่นทางหน้าเว็บไซต์ หรือจองตรงกบัทางโรงแรม หรือผา่นทางงานไทยเที�ยวไทย สว่น
อนัดบัสดุท้ายที�ลกูค้าเข้ามาคือ Group โดยหลกัๆ แล้วจะเป็น Group งานแตง่, ประชุม และสมัมนาตา่ง ๆ ซึ�ง SPM 1 อยู่
ที� 7 % และ SPM 2 อยู่ที� 17 % จะเห็นวา่ทาง SPM 2 สงูกว่า เนื�องจากลกัษณะที�พกัของ SPM 2 จะมีลกัษณะตกึ Habita 
มีห้องพกัที�มีลกัษณะเหมือนกนั คือห้อง Pool Suite (PS) ซึ�งเป็นที�ต้องการของลกูค้าประเภท Group Business  

    ถัดมาเป็นการนําเสนอเกี�ยวกับกลุม่ลกูค้าจากภาคพื �นทวีปที�เข้ามาโรงแรมศรีพนัวาทั �ง SPM 1 และ SPM 2 
เนื�องมาจากตลาดหลกัของที�โรงแรมศรีพนัวามีลกูค้าคนไทยคอ่นข้างเยอะ และตอนนี �ตลาดจีนก็คอ่นข้างเติบโตทั �งประเทศ 
รวมถึงภูเก็ต ซึ�งทางด้านโรงแรมศรีพนัวาได้รับส่วนแบ่งการตลาดที�ค่อนข้างสงูจากตลาดเอเชีย ได้แก่ จีน ไทย เกาหลี 
ฮ่องกง ญี�ปุ่ น ไต้หวนั โดยอนัดบัแรกของสว่นแบง่การตลาดจะเป็นตลาดเอเชีย  SPM1 จะอยูท่ี� 73 % และ SPM 2 อยูท่ี� 71 
% อนัดบัที�สอง คือตลาดภาคพื �นอเมริกา โดยที�อเมริกาจะอยู่ที� 7 % สําหรับ SPM1 และ 9 % สําหรับ SPM2 ลําดบัถดัไป
จะเป็นตลาดยุโรป SPM 1 อยู่ที� 7 % และ SPM2 อยู่ที� 6 %  ลําดบัถัดไปเป็น ตลาดตะวนัออกกลาง ตลาดออสเตรเลีย 
ตลาดรัสเซีย และก็ตลาดแอฟริกา ทั �งหมดที�กลา่วมาข้างต้นเป็นข้อมลูในปี 2560 ที�ผา่นมา 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี �  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี � ดงัตอ่ไปนี �  
 

คําถามที� 1:              ผู้ ถือหนว่ย สอบถามทา่นประธาน 2 ข้อ คือ ข้อ 1. คูแ่ขง่ของศรีพนัวาในภเูก็ต  
                              สามารถบอกชื�อได้หรือไม ่วา่คือโรงแรมอะไร คือใคร หรือไมม่ี แล้วอตัราการเข้าพกัหรือการหา  
                              รายได้แขง่กบัเรา แล้วเราเป็นอนัดบัที�เทา่ไหร่ในภเูก็ตในกรณีกลุม่ลกูค้าเดียวกนั High-end เหมือนกนั   
ข้อ 2.                   ในกรณีที�ในภาวการณ์แขง่ขนั การมาเข้าพกัแยกอยา่งไร ลกูค้าของโรงแรมศรีพนัวาตั �งใจมาพกัที�     

              โรงแรมศรีพนัวาตั �งแตต้่นเลยหรือไม ่หรือวา่นกัทอ่งเที�ยวจะมาอยูใ่นโรงแรมระดบั 5 - 6 ดาว   
              นกัทอ่งเที�ยวเลอืกมาจากไหน เช่น มีคนแนะนํา  หรือวา่โรงแรมศรีพนัวาไปทําการตลาดยงัไงลกูค้าถึง             
              มาเลอืกพกัที�โรงแรมศรีพนัวา หรือวา่โรงแรมศรีพนัวามีช่องทางที�จะไปสื�อสารกบัลกูค้าอยา่งไร   
              ข้อเสนอแนะ ในการประชมุครั �งถดัไป ให้นําเสนอภาพรวมธุรกิจก่อน การพิจารณาในแตล่ะวาระ 
               

ข้อชี �แจง :  คณุจนัทร์เพ็ญ เรียนชี �แจง ในข้อ 1. เกี�ยวกบัเรื�องคูแ่ขง่ของทางโรงแรมศรีพนัวา โดยแจ้งให้ทราบถึงการ
แบง่ประเภทของโรงแรม เช่น โรงแรม 5 ดาว มีหลายประเภท โรงแรมศรีพนัวา จดัอยูใ่นประเภท Luxury 
ดงันั �นคู่แข่งไม่มาก โดยโรงแรมที�จดัอยู่ในประเภทเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น โรงแรมตรีสรา มีลกัษณะ
โรงแรมที�เป็น Individual คือเป็นโรงแรมที�ไม่ใช่ Chain ส่วนโรงแรม Chain เองก็จะมีลกัษณะเป็น
ห้องพกั รูปแบบก็จะไมเ่หมือนกบัทางโรงแรมศรีพนัวา ซึ�งจะมีลกัษณะเป็น Villa ดงันั �นจะมี โรงแรมตรีส
รา, โรงแรมอนัดารา ที�จะคอ่นข้างใกล้เคียงกนักบัโรงแรมศรีพนัวา สว่นโรงแรมอื�น เช่น โรงแรมบนัยนัท
รี ที�เป็นที�รู้จกักนั ลกัษณะของโรงแรมไมไ่ด้จดัอยู่ในประเภท Luxury ด้านราคาก็จะไม่เหมือนกนั ราคา
ห้องพกัของโรงแรมบนัยนัทรีจะถกูกวา่ โดยโรงแรมที�มีราคาสงูคือ โรงแรมอมนัปรีุ จะเป็นโรงแรมคนละ
ประเภท แต่โรงแรมศรีพนัวาก็จดัอยู่ใน Rank ของ Luxury เหมือนกนั คณุจนัทร์เพ็ญ ได้เรียนเชิญคณุ
วรสทิธิ ให้ข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัคูแ่ขง่ 
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ข้อชี �แจง :  คณุวรสทิธิ เรียนชี �แจง เรื�องคูแ่ขง่ ไมไ่ด้มองวา่คูแ่ขง่เป็นคูแ่ขง่ ด้วยลกูค้าของโรงแรมศรีพนัวา คือลกูค้า
ของโรงแรมศรีพนัวา โดยไมไ่ด้แยง่ลกูค้าของโรงแรมอื�น และโรงแรมตา่ง ๆ ที�เป็นโรงแรม 5 ดาว ก็ไมไ่ด้
แย่งลกูค้าของโรงแรมศรีพนัวา และลกูค้าคนละกลุ่มกัน คือ มีเงินพร้อมที�จะใช้ ตวัอย่างเช่น ลกูค้า
พร้อมจะใช้ 2,000 USD เท่ากัน แต่ว่าลกูค้าก็เลือกมาเลยว่าจะมาพกัที�โรงแรมศรีพนัวา ลกูค้าของ
โรงแรมตา่ง ๆ ก็เลอืกวา่จะไปพกัโรงแรมนั �น ๆ  แม้วา่ Target Group ของโรงแรมศรีพนัวา จะเป็น High-
end ก็จริงแต่ว่าลกูค้าของโรมแรมศรีพนัวาจะเป็นคนละแบบกนั อย่างเช่น ตอนที�โรงแรมศรีพนัวาเริ�ม
ใหมใ่นช่วงแรก การตลาดเริ�มที�เมืองไทย เมื�อก่อนการตลาดโรงแรม 5 ดาว จะมี High Season กบั Low 
Season ตลอด ที�ผ่านมา การ Conference ต่าง ๆ มกัจะมีคนที�มาจากเยอรมนัพูดว่าตอนนี �ต้องเน้น
แขกเยอรมนั แขกสวิตเซอร์แลนด์และไม่มีแขกเอเชีย ทําให้ทราบถึงจุดนี �ว่า โรงแรมที�อยู่ที�เมืองไทยที�
เป็นแบรนด์ดงั ๆ ไมไ่ด้สนใจตลาดเอเชีย เพราะวา่อาจจะไมม่ี Local Knowledge ตอนที�เริ�มโรงแรมศรี
พนัวา ได้เริ�มจากการทําการตลาดในประเทศก่อน อย่างแรกในเมืองไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เมืองจีน ซึ�งได้ผลเป็นที�น่าพอใจ เพราะตอนนั �นโรงแรม Luxury ไม่มีลกูค้าเป็นคนไทย โรงแรมศรีพนัวา
มีลูกค้าคนไทยมาจึงเริ�มมีลูกค้าคนไทยมา ก็ชมโรงแรม โรงแรมที�เป็นแบรนด์ต่างชาติที�เน้น High 
Season กับ Low Season ลกูค้าไม่ได้รับการบริการดีอย่างที�ได้รับการบริการที�โรงแรมศรีพนัวา เช่น 
การขอหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ไทย  พนักงานก็บริการลูกค้าคนไทยไม่ดีเท่าลูกค้าต่างชาติ 
จุดอ่อนของตลาดด้านนี �ที�ตอนนั �นโรงแรมศรีพันวาได้เน้น ทําให้โรงแรมศรีพันวามีลูกค้าคนไทยมา
ตลอดตั �งแต่เปิดมา 14 ปี ซึ�งมีลกูค้าคนไทยมาโดยตลอด เป็นจุดแข็งของโรงแรมศรีพนัวา ช่วง Low 
season ของตา่งชาติซึ�งเป็นช่วงเดือน 5 - 9 ทําให้มี Occupancy ที�ดี ศรีพนัวามีตลาดลกูค้าประจํา 30 
– 40 % ของลกูค้าทั �งหมด พอมีลกูค้าคนไทย ศรีพนัวาก็เริ�มทําการตลาดเมืองนอก ทางด้าน Online , 
Agency และ Website เพราะสมยัก่อนยงัไม่มีการทํา Website มีแต่การทําโบรชวัร์ ศรีพนัวาเป็นกลุม่
แรกที�ทํา Website Online Marketing ใช้วิธีการตลาดใหม่ ๆ ค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทํา
การตลาดแบบทั�วไป มีค่าใช้จ่ายอยูท่ี�ประมาณ 2,000,000 บาท ซึ�งการตลาดแบบ Online Marketing 
มีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี�ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท เพื�อทดสอบการทําการตลาด ซึ�งการทําการตลาด
มีหลายวิธี เพราะโรงแรมอมนัปุรีเปิดดําเนินการมาเป็นระยะเวลา 20 กว่าปีแล้ว ลกูค้าบางส่วนของ
โรงแรมอมันปุรีนิยมมาพักที�ศรีพันวาเช่นกัน ด้วยศรีพันวามีความหลากหลายของการให้บริการที�
มากกวา่  

ข้อชี �แจง :   คณุจนัทร์เพ็ญ เรียนชี �แจงเพิ�มเติม จากการตรวจสอบข้อมลูการเข้าพกัของลกูค้าพบวา่ มีการกลบัมาใช้
บริการกบัทางโรงแรมศรีพนัวาคอ่นข้างสงู เนื�องจากโรงแรมอื�นเน้นลกูค้ายโุรป แตศ่รีพนัวาเปิดตลาดที�
คนไทย ทําให้ศรีพนัวาเป็นที�นิยมในวงกว้าง และมีบริการที�ครบครัน ทําให้ลกูค้ามีการบอกต่อ และ
กลบัมาใช้บริการอยา่งตอ่เนื�อง 

ข้อชี �แจง :   คณุวรสทิธิ เรียนชี �แจงเพิ�มเติมวา่ ตลาดในกลุม่ยโุรป กบัสหรัฐอเมริกา โรงแรมศรีพนัวาให้ความสาํคญั
กบัลกูค้ากลุม่นี �มาก เนื�องจากช่วงระยะเวลาหนึ�งปีจะเดินทางเข้ามาท่องเที�ยวยงัเอเชีย 4 - 5 เดือน ซึ�ง
โรงแรมศรีพนัวาได้ให้ความสาํคญักบัทกุตลาด โดยเน้นที�ไทย จีน ซึ�งสาํคญัมากเพราะวา่เป็นตลาด 
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                            ที�มาทั �งปี และมีกําลงัซื �อสงู ณ ปัจจุบนั ประเทศไทย หรือ Southeast Asia เป็นภูมิประเทศที�มีความ
ปลอดภัยที�สุด โซนยุโรปบางประเทศมีการก่อการร้าย เป็นต้น ดังนั �นการเข้ามาเที�ยวในเมืองไทย 
จงัหวดัภเูก็ตเดินทางสะดวก ซึ�งเห็นได้ข้อมลูที�แสดงการเติบโตขึ �นจากการทอ่งเที�ยวของจงัหวดัภเูก็ต 

คําถามที� 2 :  คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ เสนอแนะเพื�อเพิ�มศักยภาพ ในการทํารายได้ (Occupancy Rate) และ
ความสามารถในการจ่ายปันผลที�เพิ�มขึ �นของกองทรัสต์ สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) การ
ทําการตลาดและการควบคมุต้นทนุงบประมาณ การพฒันาบคุลากรผู้ให้บริการในโรงแรมคลอดจนการ
ตั �งเป้ารายได้ที�สูงขึ �น ทั �งนี � ให้ความเห็นสําหรับการนําเสนอ ข้อมูลและรายละเอียด ในที�ประชุม 
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนทรัสตี (คณุพิจิตตรา) ได้ให้ข้อมลูที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทนุ 
การดําเนินงานปัจจุบันและการเปลี�ยนแปลงในรอบปีที�ผ่านมา ตลอดจนมุมมองและโอกาส 
ความก้าวหน้าในอนาคต ซึ�งเป็นประโยชน์ตอยา่งมากแก่ผู้ ถือหนว่ย 

ข้อชี �แจง :   ประธานฯ ขอบคณุผู้ ถือหนว่ยสาํหรับคําแนะนํา 

คําถามที� 3 :  ผู้ ถือหน่วยสอบถามว่า ให้ชี �แจงถึงแนวความคิดในการดําเนินงานสําหรับปี 2561 เกี�ยวกับแนวโน้ม
ลกัษณะธุรกิจของไปในทิศทางใด หรือลกัษณะอยา่งไร  

ข้อชี �แจง  คณุวรสทิธิ เรียนชี �แจงวา่ มีทิศทางที�เป็นบวก และมีการเติบโตมากขึ �น 

ประธานฯ เรียนชี �แจงเพิ�มเติมวา่ แนวโน้มของกองทรัสต์สําหรับปี 2561 เนื�องจากยงัไมไ่ด้มีการปรับคา่
เช่า ซึ�งจะเหมือนกบัปี 2560 แตห่ากเป็นแนวโน้มของทางผู้ เชา่หลกั ผู้ เช่าหลกัมีการประมาณการเตบิโต
ขึ �นอย่างแน่นอน ประธานฯ เรียนสอบถามผู้ ถือหน่วยเพิ�มเติม เกี�ยวกับการให้อธิบายแนวโน้มของ
กองทรัสต์หรือตวัผู้ เช่าหลกั 

ผู้สอบถาม :  ทั �งสองอยา่ง ดีขึ �นหรือไม ่อยา่งไร 

ข้อชี �แจง : ประธานฯ เรียนชี �แจง ทางผู้ เช่าหลกัมีแนวโน้มบวกขึ �นทกุปี ซึ�งไมส่ามารถแจ้งประมาณการตวัเลขได้ 

ข้อชี �แจง : คณุวรสทิธิ เรียนชี �แจงเพิ�มเติม โดยภาพรวมของลกูค้าเข้าพกัมีแนวโน้มที�ดีขึ �น และหากเอเชียไมพ่บเหตุ
ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ พาย ุสนึามิ ซึ�งช่วงต้นปี 2561 มีลกูค้าเข้าพกัเต็มจํานวน และ ณ ปัจจบุนั ลกูค้า
มีลกูค้าเข้าพกัมากกวา่ปีที�ผา่นมา ซึ�งไมส่ามารถแจ้งประมาณการตวัเลขได้ 

ข้อชี �แจง : ประธานฯ เรียนชี �แจง เกี�ยวกับโรงแรมศรีพันวามีการเติบโต เนื�องจากไตรมาส 1 เดือนมกราคม - 
มีนาคม ที�ผา่นมาอตัราการเข้าพกั (Occupancy) สงูกวา่ปี 2560 ซึ�งเชื�อมั�นวา่ปี 2561 มีการเติบโตของ
การเข้าพกั 

ข้อชี �แจง : คุณวรสิทธิ เรียนชี �แจงเพิ�มเติม ปี 2561 มีเกณฑ์ดีขึ �นอย่างต่อเนื�อง เพราะมีลูกค้าและมีฐานลกูค้า
เพิ�มขึ �น และมีตลาดลกูค้าที�เข้ามาใช้บริการสถานที�เพื�อจดังานแตง่งานที�เพิ�มขึ �น โดยศรีพนัวาเปิดตลาด
ในสว่นนี �เมื�อ 6 ปีที�ผ่านมา และปัจจุบนันี �มีผู้สนใจเข้ามาจํานวนมาก (Wedding List) ด้วยศรีพนัวามี 
location สาํหรับจดังานแตง่งาน 2 location 
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ข้อชี �แจง : คณุจนัทร์เพ็ญ เรียนชี �แจงเพิ�มเตมิ อาทิ เดือนมีนาคม มีงานแตง่จํานวน 12 งาน และเดือนเมษายน มี
งานแตง่จํานวน 9 งาน 

ข้อชี �แจง : คณุวรสิทธิ เรียนชี �แจงเพิ�มเติม ลกูค้าที�ต้องการจดังานแต่งงานมีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลกูค้ายโุรป 
ออสเตรเลีย ลูกค้ากลุ่มนี � มีความตั �งใจที�จะจัดงานแต่งงานที�โรงแรมศรีพันวา เพราะมีภูมิทัศน์ที�
สวยงาม 

ข้อชี �แจง : ประธานฯ เรียนชี �แจงเพิ�มเติมว่า แนวโน้มของกองทรัสต์ปี 2561 ถ้าไม่มีการเพิ�มขนาดของกองทรัสต์   
ผลประกอบการ มีแนวโน้มเป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ แต่ถ้ากองทรัสต์มีการเพิ�มทรัพย์สินเข้ามาใน
กองทรัสต์ ก็จะเห็นผลประกอบการที�มากขึ �น ซึ�งตอนนี �ทางผู้ จัดการทรัสต์ได้สรรหาทรัพย์สินที�มี
ศกัยภาพ โดยทางกลุม่ชาญอิสสระได้มีการพฒันาการโรงแรมขึ �นอีก 2 แห่ง ภายใต้ชื�อ Baba Beach 
Club ตั �งอยู่ที�ภเูก็ตหรือหวัหิน ผู้จดัการกองทรัสต์ได้เข้าไปศึกษาทรัพย์สินดงักลา่วถึงการมีศกัยภาพที�
จะนําเข้ามาเพิ�มเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้หรือไม่ เนื�องจากกองทรัสต์สามารถใช้เงินกู้ ในการที�
จดัหาทรัพย์สินเข้ามาเพิ�มในกองทรัสต์โดยไม่ต้องเพิ�มทนุจากผู้ ถือหน่วย ซึ�งขณะนี �กองทรัสต์กู้ เงินแค่
ประมาณ 14 % เท่านั �น หากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรว่า Baba Beach Club ภเูก็ตมีศกัยภาพที�
จะนําเข้ามาเป็นทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยมองวา่อาจใช้เงินกู้ ในการนําทรัพย์สนิมาเพิ�มในกองทรัสต์  

ประธานฯ ได้เ ชิญคุณวรสิทธิอธิบาย  รูปแบบหรือแนวคิดของ Baba Beach Club ที�ทางกลุ่ม             
ชาญอิสสระ ได้พฒันาขึ �นมาให้ผู้ ถือหนว่ยทราบ 

ข้อชี �แจง : คุณวรสิทธิ เรียนชี �แจง กลุ่มชาญอิสสระ ได้พฒันาโรงแรมขึ �น 2 แห่ง ภายใต้ชื�อ Baba Beach Club 
ตั �งอยู่ที� จงัหวดัภเูก็ต และอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ สําหรับที�ตั �ง Baba Beach Club ภเูก็ต  
การเดินทางจากสนามบินภเูก็ตใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยมีลกัษณะเป็น Beach Club ซึ�งมีห้องพกั
อาศยั แบ่งเป็น Phase แรก จํานวน 18 ห้องพกั และPhase สอง จํานวน 18 วิลลา่ โดย Phase แรกจะ
มี Gabana Villa และ Pool Suite ซึ�งล้อมรอบด้วยสระนํ �าตั �งอยูบ่ริเวณตรงกลาง มี Concept เป็นแบบ 
Beach Club มีการนําเครื�องเสียงชั �นนําของโลก เน้นสร้างความสนุกในแบบ วยัรุ่น โดยมีการนํา DJ 
หรือ Artist ที�มีชื�อเสยีงจากทั�วโลกเข้ามา โดยเปิดดําเนินการมาประมาณ 5 เดือน มีลกัษณะเป็น Music 
Lovers Hotel ส่วน Baba Beach Club หวัหินมีลกัษณะหรูหรา เปรียบเสมือนแนวเพลงแบบ Frank 
Sinatra และตกแตง่สไตล์ Colonial มีการผสมกลิ�นไอของหวัหิน ห้องพกัมีความเป็นสว่นตวั โดย Baba 
Beach Club หวัหิน เน้นตลาดคนไทย บรรยากาศของโรงแรมเรียบหรู อาหารอร่อย มีบ้านเก่าแบบ
คลาสสิคเปิดดําเนินการเป็นร้านอาหาร ปัจจุบนัทางโรงแรมเปิดให้บริการจํานวน �� ห้อง และสําหรับ 
Baba Beach Club ภูเก็ต มีการตกแต่งสไตล์ Chino Portuguese ผสมผสานกลิ�นไอของเมืองภูเก็ต 
โดยใช้โทนสสีนั เพิ�มความสนกุสนานในการตกแตง่ และในปัจจบุนัมองเรื�องตลาด conference ของทั �ง
สองทําเลเปิดพร้อมกนัปลายปีที�ผา่นมา 

ข้อชี �แจง : ประธานฯ เรียนชี �แจงเพิ�มเติม โดยทั �งสองแหล่งมีการนําเสนอ Performance เข้ามา แต่ในฐานะของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเข้าไปศกึษา Performance อีกครั �ง และถ้ามีศกัยภาพ (Potential) ที�จะมา 




