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สรุปสาระส าคัญของค าเสนอซือ้หุน้ 

 
ขอ้เสนอตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นส่วนนีไ้ม่ใช่ขอ้เสนอสดุทา้ย ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาและอนุมตัิจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ท  าค าเสนอซือ้และบริษัทฯ หากมีการพิจาณาใน
การด าเนินการต่อไป 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ผูท้  าค าเสนอซือ้ LT Rubicon Limited (“LTB หรือ ผูท้  าค าเสนอซือ้”) 
หมายเหตุ เป็นบริษัทลกูของ LT Land Limited ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2559 และมีนายเจมส ์ลิม 
(ซึ่งเป็นหน่ึงในกรรมการบริหารของบริษัทฯ) เป็นผูถ้ือหุน้ในชัน้สงูสดุ 

2. ประเภทของค าเสนอซือ้ ค าเสนอซือ้แบบไม่มีผลผกูพนั (Non-binding) 

3. ระยะเวลาของค าเสนอซือ้ และ 
ประมาณการระยะเวลาในการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

จนกว่าจะมีการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัตแ์ละผูท้  า
ค าเสนอซือ้ หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกค าเสนอซือ้หุน้โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ 
(แลว้แต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

ทัง้นี ้  ประมาณการระยะเวลาในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ ที่ปรกึษา
การเงินอิสระไดเ้ริ่มตน้ศกึษาค าเสนอซือ้แลว้ โดยรายงานความเห็นของที่
ปรกึษาการเงินอิสระจะเสรจ็สมบรูณภ์ายใน 4 สปัดาห ์ หลงัจากวนัประชมุ 
AGM 

4. ประเภทหุน้ที่เสนอซือ้และอตัราส่วนต่อ
จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของกิจการฯ 

หุน้ของบรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited และบรษิัท Strategic 
Hospitality Holding Limited 2 (รวมเรียกว่า “กิจการฯ”) จ านวน 100 หุ้น 
และ 100 หุ้น ตามล าดับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจการฯ ซึ่งปัจจุบนัหุน้ทัง้หมดถือโดยกองทรสัต ์
SHREIT 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6 

พิจารณารบัทราบค าเสนอซือ้จาก LT Rubicon Limited ในการซือ้หุน้รอ้ยละ 100 ของ 
บรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. ราคาที่เสนอซือ้ ราคาที่ เสนอซื ้อกิจการฯ คือ 118,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
ประมาณ 3,795.824 ลา้นบาท* หรือคิดเป็นมูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ  
6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย**)  

หมายเหต:ุ 1)  *  อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 โดยม ี

            อตัราแลกเปล่ียน 32.168 บาท ต่อ 1 ดอลล่ารส์หรฐั  

                 2) ** ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ มูลค่าหนีค้งเหลือ, อัตรา 
                         แลกเปล่ียน, ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และเงินสดคงเหลือจาก 
                         การด าเนินงาน ณ วนัท่ีท าธุรกรรมดงักล่าว 

6. เงื่อนไขในการรบัซือ้ (1) Locked Box: นับตัง้แต่วนัที่ลงในค าเสนอซือ้หุน้จนกว่าจะไดม้ีการซือ้
ขายหุ้น เ สร็ จ สิ ้น  (Closing) ห้ามมิ ให้บริษั ทย่ อยของกิ จการฯ 
(Subsidiaries) และผูเ้ช่าหลัก (Master Lessees) เขา้ท าธุรกรรมใด ๆ 
ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากการด าเนินงาน
ตามปกติ (Unusual Leakages) เวน้แต่เป็นการช าระค่าเช่าคงที่ (Fixed 
Rents) การช าระค่าเช่าที่อา้งอิงกับผลประกอบการ (Variable Rents) 
และการจ่ายเงินปันผล  

(2) Business as Usual: บรษิัทย่อยของกิจการฯ (Subsidiaries) และผูเ้ชา่
หลัก (Master Lessees) จะตอ้งด าเนินธุรกิจไปตามปกติระหว่างวนัที่
ลงในค าเสนอซือ้หุน้ไปจนถึงวนัท่ีมีการซือ้ขายหุน้เสรจ็สิน้ (Closing) 

(3) Corporate Action Disclosure: จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้
พิพาท คดีความ และการปฏิบตัิผิดสญัญาหรือขอ้ตกลงใด ๆ ของบรษิัท
ย่อยของกิจการฯ (Subsidiaries) และผู้เช่าหลัก (Master Lessees) 
ทัง้หมด ก่อนการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

(4) Executed SPA: สญัญาจะซือ้จะขายหุน้และการเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขาย
กิจการฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ เนื่องจาก
อาจเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท าธุรกรรมที่มีลกัษณะเป็น “รายการที่เก่ียวโยง
กนั” ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

7. วตัถปุระสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้ เพื่อใหท้รพัยสิ์นและธุรกิจอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูท้  าค าเสนอซือ้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

8. แหล่งเงินทนุท่ีใชใ้นการเสนอซือ้ ผูท้  าค าเสนอซือ้จะจดัหาแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใชใ้นการเสนอซือ้โดยการ
ขอรบัการสนบัสนนุทางการเงินจาก Deutsche Bank ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไข
และการพิจารณาของธนาคาร 

9. ค่าใชจ้า่ย ผูท้  าค าเสนอซือ้ยินดีรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกดิขึน้จากการด าเนินการ
ขออนุมัติค  าเสนอซือ้จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสมควร รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น และค่าใชจ้่ายในการจดั
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีเงื่อนไขว่าจะตอ้งมีการลงนามในสญัญาจะซือ้
จะขายหุน้ก่อนท่ีจะเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิ โดยไม่
ค านึงว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะลงมติพิจารณาอนมุตัิหรือไม่ 

ทัง้นี ้กองทรสัตจ์ะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดคืนใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้หาก
ปรากฏว่าไม่มีการลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายหุ้นก่อนที่จะเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนุมตัิ หรือบริษัทฯ เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนุมัติการเขา้ท ารายการของผูท้  าค าเสนอซือ้รายอื่น 
 
ทัง้นี ้ประมาณการค่าใชจ้่ายในการศึกษาค าเสนอซือ้หุน้ดงักล่าว จะไม่เกิน 
0.5 % ของมลูค่าทรพัยสิ์นตามค าเสนอซือ้ 
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โครงสร้างการถือหุน้ของกองทรัสต ์SHREIT  
และ 

บริษัท Strategic Hospitality Holding Limited และบริษทั Strategic Hospitality Holding Limited 2 

 

 


