
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 

สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาและจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์และ 
การทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ภายหลงัจากท่ีทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและ
สทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT” หรือ “กองทรัสต์”) ได้รับมติอนมุตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมและการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง
และความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนงัสือชีช้วน และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort แลโครงการโรงแรม  Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur (“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) รวมถึงความสําเร็จในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 
ภายหลงัจากรายได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์เสร็จสมบรูณ์ และคู่สญัญาได้ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเชา่/เชา่ช่วงท่ีเก่ียวข้อง 

    
2. คู่ ก ร ณี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสมัพันธ์กับกองทรัสต์ และ
ผู้จดัการกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

: รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
1)  โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

ผู้ ข าย : บ ริษั ท  PT Agung Podomoro Land Tbk (บ ริษั ทจัดตั ง้ต ามกฎหมาย
อนิโดนีเซีย) 
ผู้ซือ้ : บริษัท SHR-ND Limited (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) 
ซึง่จะเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ 
ความสัมพันธ์ของผู้ขายกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ : เป็นผู้ ถือหน่วย
รายใหญ่รายหนึง่ของกองทรัสต์ โดยมีสดัส่วนการถือหน่วยของกองทรัสต์ประมาณร้อย
ละ 18.12 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561) ทัง้นี ้ไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
2)  โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

ผู้ขาย: บริษัท Indosing Pte. Ltd. (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายสงิคโปร์) 
บริษัท Royal Group Capital Pte. Ltd. (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายสงิคโปร์) 



   

 

บริษัท Power Rich Investment Pte. Ltd. (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายสงิคโปร์) 
บริษัท Nmm Pte. Ltd. (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายสงิคโปร์) 
ผู้ซือ้ : บริษัท SHR-CK Limited (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ซึ่ง
จะเป็นบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 
ความสัมพัน ธ์ของผู้ขายกับกองท รัสต์  และผู้จัดการกองทรัสต์  : ไม่ มี
ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ และไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

1)  โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
ผู้ให้เช่าหลัก : บริษัท PT Griya Pancaloka (บริษัทจัดตัง้ตามกฎหมายอินโดนีเซีย)  
ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ภายหลังเข้าทํารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
สําเร็จ 
ผู้ เช่ าห ลัก   : บ ริษัท  PT Central Pesona Palace (บ ริษัทจัดตั ง้ตามกฎหมาย

อินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด1 (Ultimate Shareholder) เป็น

บคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์)  
ความสัมพันธ์ของผู้เช่าหลักกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ : ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ ทัง้นี  ้บริษัท PT Central Pesona Palace มีผู้ ถือหุ้ นใน
ระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด
ของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้ บริษัท PT Central Pesona Palace จงึเป็นบคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
2)  โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

ผู้ให้เช่าหลัก : บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมาย 
มาเลเซีย ) และบริษัท  Gateway Legend Sdn Bhd (บริษัทจัดตั ง้ตามกฎหมาย 
มาเลเซีย) ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ภายหลังเข้าทํารายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิสําเร็จ 
ผู้เช่าหลัก : ผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย (บริษัทท่ีจะจัดตัง้ใหม่ตามกฎหมายมาเลเซีย ซึ่ง
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทท่ีใช้ในการจดทะเบียนในภายหลงั)ซึง่เป็นบริษัทซึง่มี
ผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นใน
ระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์) 

                                                      
1 ผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผู้จดัการกองทรสต์ั ได้แก่ เจมส์ เทิค เบง ลมิ  (James Teik Beng Lim) ชานนท์ เรืองกฤตยา  และ ลมิ 
มนุ ฮยอน (Lim Moon Hyon) 



   

 

ความสัมพันธ์ของผู้เช่าหลักกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ : ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย มีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด 
(Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย จึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

 
3. ลักษณะทั่วไปของรายการและ

ขนาดรายการ 
 

: รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม โดยการลงทุนทางอ้อมผ่านการซือ้หุ้น
และการให้เงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นใน (1) บริษัท PT Griya Pancaloka ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่า
ในท่ีดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์
ในโครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (2) บริษัท  Knights Bridge 
Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสังหาริมทรัพย์ในโครงการโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur  
 
อนึ่ง การลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมผ่านการซือ้หุ้ นดังกล่าวนัน้ ทาง
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในหุ้ นร้อยละ 100 ของบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 
Limited (บริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ซึ่งจะถือหุ้นร้อยละ 100 
ในบริษัท SHR-ND Limited (บริษัทจัดตัง้ใหม่ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)และ 
บริษัท SHR-CK Limited (บริษัทจัดตัง้ใหม่ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)  โดย 
บริษัท SHR-ND Limited และบริษัท SHR-CK Limited  จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นอยา่งมี
เง่ือนไขใน (1) บริษัท PT Griya Pancaloka (2) บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd 
และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ตามลําดบั ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์ในทรัพย์สินเพิ่มเติมผ่านการลงทุนทางอ้อมในบริษัทโฮลดิง้ท่ีจัดตัง้ใหม่
ดังกล่าว ดําเนินการได้อย่างราบร่ืนภายหลังจากได้รับอนุมัติการเข้าทํารายการจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์แล้ว ในปัจจุบัน บริษัท Strategic Property Investors 
Pte. Ltd. (บริษัทจัดตัง้ตามกฎหมายสิงคโปร์ท่ี มีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด  (Ultimate 
Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการกองทรัสต์) ได้
ดําเนินการจัดตั ง้และเข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นในเบื อ้งต้นร้อยละ  100 ใน  บริษัท  Strategic 
Hospitality Holdings 2 Limited แล้ว และจะดําเนินการโอนหุ้นให้แก่กองทรัสต์ภายหลงั
จากได้รับการอนุมัติการเข้าทํารายการจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วย โดยมูลค่าหุ้นของ บริษัท 
Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ท่ีกองทรัสต์จะเข้าซือ้จาก บริษัท Strategic 
Property Investors Pte. Ltd. จะเป็นไปตามราคาทนุ 
 



   

 

รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 
สําหรับโครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ประเทศอินโดนี เซีย
ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทย่อยของกองทรัสต์ ได้แก่ 
บริษัท PT Griya Pancaloka จะเข้าทําสัญญาเช่ากับบริษัท PT Central Pesona Palace  
ซึง่จะเป็นผู้ เช่าหลกัสําหรับโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  
สําหรับโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ภายหลัง
จากท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทย่อยของกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท 
Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd จะเข้าทําสัญญา
เช่ากับผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นผู้ เช่าหลกัสําหรับโครงการโรงแรม Hilton Garden 
Inn Kuala Lumpur 
 
ทัง้นี  ้บริษัท PT Central Pesona Palace และผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย มีผู้ ถือหุ้ นในระดับ
บนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

    
  



   

 



   

 

 
4. รายละเอียดทรัพย์สินท่ีได้มาและ

จําหนา่ยไป  
 

: ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติมและให้เชา่ออกไปมีรายละเอียดท่ีสําคญัดงัต่อไปนี ้
ช่ือโครงการ โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
ช่วงท่ีเร่ิมเปิด
ดําเนินการ 

ปี 2557 

สถานท่ีตัง้ Lot N5 โ ค ร ง ก า ร  ITDC Tourism Complex Nusa Dua เ ข ต 
Budang เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

ลกัษณะการ
ลงทนุของ
กองทรัสต์ 

ลงทุนทางอ้อมผ่านการซือ้หุ้นและการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้ นในบริษัท 
PT Griya Pancaloka ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิ
ในสิ่งปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ในโครงการ
โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

ลกัษณะการ
จดัหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

ให้เช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort แก่บริษัท PT Central Pesona Palace ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีผู้
ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกัน
กบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของ
ทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเตมิ 

โรงแรมห้าดาว ซึ่งมีจํานวนห้องพกัรวม 398 ห้อง และมีบ้านพักวิล
ลา่ 17 หลงั  

พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์
จะเข้าลงทนุ 
โดยประมาณ  

พืน้ท่ีห้องพกั  22,457 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 54,095 ตารางเมตร 
(ท่ีมา  : อ้างอิงข้อมูลตามรายงานผู้ ประเมินราคาอิสระ  HVS 
Consulting and Valuation Services โ ด ย Nexus Property 
Consultants Company Limited) 



   

 

เจ้าของท่ีดิน 
อาคารสิ่งปลกู
สร้าง และ
สงัหาริมทรัพย์
ในปัจจบุนั 

- ท่ีดินเป็นของ Indonesia Tourism Development Corporation 
(ITDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยบริษัท 
PT Griya Pancaloka ได้รับสิทธิในการพัฒนาบนท่ีดิน (HGB) 
เป็นระยะเวลา initial term 30 ปี (ซึ่งจะหมดอายุในวันท่ี 21 
มีนาคม พ.ศ. 2563) ทัง้นี ้ก่อนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน ผู้ขาย
ตกลงท่ีจะดําเนินการขอขยายอายอุอกไปอีก 20 ปี (extension) 
ภายหลังการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa 
Dua Beach Resort แล้ว กองทรัสต์สามารถขอต่ออายุสิทธิ
พฒันาบนท่ีดิน (renewal) ได้อีก 30 ปี รวมเป็นระยะเวลาสิทธิ
ในการพฒันาบนท่ีดิน 50 ปี หลงัจากท่ีได้มีการต่ออายุสิทธิใน
การพฒันาบนท่ีดินทัง้หมดแล้ว  

- อาคารสิ่งปลกูสร้างและสงัหาริมทรัพย์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
PT Griya Pancaloka  

 
 

 

ช่ือโครงการ โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
ช่วงท่ีเร่ิมเปิด
ดําเนินการ 

อาคาร North Wing: เดือนธนัวาคม 2560 
อาคาร South Wing: คาดว่าจะเปิดดําเนินการในเดือนสิงหาคม 
2561 

สถานท่ีตัง้ อาคาร North Wing: เลขท่ี 449 ถนน Tuanku Abdul Rahman 
อาคาร South Wing: เลขท่ี 452 ถนน Tuanku Abdul Rahman  
เขต Chow Kit เมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ลกัษณะการ
ลงทนุของ
กองทรัสต์ 

ลงทุนทางอ้อมผ่านการซือ้หุ้ นและการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้ นใน (1) 
บ ริ ษั ท  Knights Bridge Avenue Sdn Bhd แ ล ะ  (2) Gateway 
Legend Sdn Bhd ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง 
งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ในโครงการโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur 

ลกัษณะการ
จดัหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

ให้เช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
แก่บริษัทผู้ เชา่หลกัซึง่จะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 
และเป็นบริษัทซึ่งมีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) 
เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ 



   

 

ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของ
ทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเตมิ 

โรงแรมส่ีดาว (ตามการจดัอันดับโดย website สําหรับจองห้องพัก
ต่างๆ เช่น  www.hotels.com และ www.bookings.com เป็นต้น) 
ซึ่งมีจํานวนห้องพักรวม 532 ห้อง โดยแบ่งเป็นอาคาร North Wing 
จํานวน 265 ห้องและอาคาร South Wing จํานวน 267 ห้อง 

พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์
จะเข้าลงทนุ 
โดยประมาณ  

พืน้ท่ีห้องพกั  13,136 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 18,413 ตารางเมตร 
 (ท่ีมา : อ้างอิงข้อมูลตามรายงานผู้ ประเมินราคาอิสระ  HVS 
Consulting and Valuation Services (โดยบริษัท  เน็กซัส  พรอพ
เพอตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั) ("Nexus")) 

เจ้าของท่ีดิน 
อาคารสิ่งปลกู
สร้าง และ
สงัหาริมทรัพย์
ในปัจจบุนั 

บริษัท  Knights Bridge Avenue Sdn Bhd สําหรับอาคาร North 
Wing และบ ริษั ท  Gateway Legend Sdn Bhd สํ าห รับอาคาร 
South Wing 

 

    
 



   

 

5. ขนาดของรายการและมูลค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน  
 

: รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะคํานวณจากมูลค่าการลงทุนรวมโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

โครงการ ราคาลงทุนในทรัพย์สิน 
โ ร ง แ ร ม  Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort 

ไม่เกิน 1,653,360 ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย  
(ประมาณ 114.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(ประมาณ 3,824.50 ล้านบาท) 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala  
Lumpur 

ไม่เกิน 240 ล้านริงกิตมาเลเซีย  
(ประมาณ 59.13ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(ประมาณ 1,971.54 ล้านบาท) 

มูลค่าการลงทนุรวม ประมาณ 173.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 5,796.04 ล้านบาท) 
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

หมายเหต ุ: อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 4.0588  ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ และ 14,414 รูเปียอนิโดนีเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จาก Bloomberg วนัท่ี 18 ก.ค. 2561  
 
การคํานวณขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักจากข้อมูลข้างต้นเปรียบเทียบกับ
มลูค่าสินทรัพย์รวมจากงบการเงินของกองทรัสต์ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 นัน้ ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัดังกล่าวมีขนาดของรายการประมาณ
ร้อยละ 116.70 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดมากกว่าร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักท่ีต้องได้รับ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียง
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 
บริษัท PT Central Pesona Palace และ ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย จะเข้าทําสัญญาเช่ากับ
ผู้ ให้เช่าหลกัซึง่เป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยผู้
เช่าหลกัซึ่งได้แก่ บริษัท PT Central Pesona Palace และ ผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย จะชําระ
ค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าหลกัซึง่จะเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์โดยมีการกําหนดรายละเอียด
การจ่ายคา่เชา่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. บริษัท PT Central Pesona Palace: ค่าเช่าคงท่ีซึง่แบ่งเป็นค่าเช่าพืน้ฐานและค่าเช่า
พืน้ฐานส่วนเพิ่ม (หากมี) โดยมีกําหนดค่าเช่าพืน้ฐานเท่ากับประมาณ 7,578,000 



   

 

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 252.67 ล้านบาท อ้างอิง อตัราแลกเปลี่ยน 33.3420 
บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 ก.ค. 2561) และค่าเช่าแปร
ผนั ซึ่งการคํานวนจะอ้างอิงจากรายได้ผลประกอบการของโครงการโรงแรม Sofitel 
Bali Nusa Dua Beach Resort ตามสูตร ค่าเช่าแปรผัน  = NOI – ค่าเช่าคงท่ี  - 
รายได้ค่าเช่าค้างชําระจากการเลื่อนการชําระออกไป เน่ืองจากเหตสุุดวิสยั (หากมี) 
โดยค่าเช่าจะชําระในสกลุเงินท้องถิ่นของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะ
ได้ตกลงกนั 

2. ผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย: ค่าเช่าคงท่ีซึ่งแบ่งเป็นค่าเช่าพืน้ฐานและค่าเช่าพืน้ฐานส่วน
เพิ่ม (หากมี) โดยมีกําหนดค่าเช่าพืน้ฐานเท่ากบัประมาณ 1,767,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี (ประมาณ  58.92 ล้านบาท อ้างอิง อัตราแลกเปล่ียน 33.3420 บาทต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ จาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 ก.ค. 2561) และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งการ
คํานวณจะอ้างอิงจากรายได้ผลประกอบการของโครงการโรงแรม Hilton Garden 
Inn Kuala Lumpur ตามสตูร ค่าเช่าแปรผนั  = NOI – ค่าเชา่คงท่ี - รายได้ค่าเชา่ค้าง
ชําระจากการเลื่อนการชําระออกไป เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั (หากมี) โดยค่าเช่าจะชําระ
ในสกลุเงินท้องถ่ินของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะได้ตกลงกนั 
 

ทัง้นี ้เม่ือคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปทัง้หมดแล้วจะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 
84.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ซึ่งมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 3,308,809,000 
บาท) ซึง่จดัเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ท่ี
ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี  ้ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย และบริษัท PT Central Pesona Palace มีผู้ ถือหุ้ นในระดับ
บนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

    
6. มูลค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพิ่มเติม 
 
 

: 
 
 

มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมไม่ เกิน   173.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ  5,796.04 ล้านบาท อ้างอิง อัตราแลกเปล่ียน 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ จาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 ก.ค. 2561) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะตลอดจนคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่เป็น
ราคาตามท่ีเจรจาตกลงกันระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ขาย ทัง้นีร้าคาการเข้าซือ้อาจ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้ หรือลดลงขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีทํารายการ นอกจากนี ้ได้
มีการอ้างอิงจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระจํานวน 3 ราย (แล้วแต่กรณี) ได้แก่ 



   

 

HVS Consulting and Valuation Services โดย บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ 
จํากัด (“Nexus”) บริษัท Colliers International Consultancy & Valuation (Singapore) 
Pte Ltd (โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จํากัด) (“C.I.T.”) และ KJPP Susan Widjojo & 
Rekan in association with VPC Asia Pacific Cluttons โดยบริษัท  ไทยประเมินราคา 
ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากัด (“Lynn Phillips”) โดยรายละเอียดของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมสามารถสรุปได้ ดงันี ้
 
โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

มูลค่าการลงทนุ 
มูลค่าประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

(Income Approach) 

บริษัทประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 

ไม่เกิน 1,653,360 
ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย 
(ประมาณ  114.71  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(ประมาณ  3,824.50  
ล้านบาท) 

ประมาณ 1,788,860 
ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย 
(ประมาณ  124.11 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(ประมาณ  4,137.93  
ล้านบาท) 

Lynn Phillips  
5 มิถนุายน 

2561 

ประมาณ 1,670,000 
ล้านรูเปียอนิโดนิเซีย
(ประมาณ  115.86 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(ประมาณ  3,862.99 
ล้านบาท) 

Nexus  
1 มิถนุายน 

2561 

หมายเหต ุ: อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 14,414 รูเปียอินโดนีเซียต่อ 
1 ดอลลาร์สหรัฐ จาก Bloomberg วนัท่ี 18 ก.ค. 2561  

มลูค่าการลงทนุในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จะต่ํากว่าราคา
ประเมินตํ่าสดุท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 1.00 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

มูลค่าการลงทนุ 
มูลค่าประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

(Income Approach) 

บริษัทประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 

ไม่เกิน 240.0 ล้านริง
กิตมาเลเซีย 

(ประมาณ  59.13 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(ประมาณ  1,971.54  
ล้านบาท) 

257.0 ล้านริงกิต
มาเลเซยี (ประมาณ  
63.32 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 
(ประมาณ  2,111.19 

ล้านบาท) 

C.I.T.  
19 มิถนุายน 

2561 

240.1 ล้านริงกิต
มาเลเซยี (ประมาณ  
59.16 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 
(ประมาณ  1,972.36 

ล้านบาท) 

Nexus  
25 พฤษภาคม 

2561 

หมายเหต ุ: อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 33.3420 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 4.0588  ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ จาก Bloomberg วนัท่ี 18 ก.ค. 2561  

   มูลค่าการลงทุนในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จะต่ํากว่าราคา
ประเมินตํ่าสดุท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 0.04 

 
7. เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิ่ ง

ตอบแทนของรายการ  
: รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมเป็นไปตามการเจรจาตกลงกนัระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ขาย โดยพิจารณา
อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินท่ีได้รับจากรายงานประเมินมลูค่า
ทรัพย์สนิของบริษัทผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจํานวน 2 ราย 
 
รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 
การกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนขึน้อยู่กับค่าตอบแทนภายใต้สญัญาเช่าระหว่างบริษัท PT 
Central Pesona Palace และบริษัทย่อยของกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท PT Griya Pancaloka 
สําหรับโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และค่าตอบแทนภายใต้
สัญญาเช่าระหว่าง ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย และบริษัทย่อยของกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท 
Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และ Gateway Legend Sdn Bhd สําหรับโครงการ



   

 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  ทัง้นี ้จะเป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ  อยู่
ในอตัราเหมาะสม และกองทรัสต์ได้รับประโยชน์  
ทัง้นี  ้ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย และบริษัท PT Central Pesona Palace มีผู้ ถือหุ้ นในระดับ
บนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

    
8. ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์คาดว่าจะ

ได้รับจากการเข้าทํารายการ  
:  กองทรัสต์มีโอกาสจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากขึน้ ซึ่งจะ

เพิ่มโอกาสท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน
กองทรัสต์สงูขึน้ 

 การเข้าทํารายการทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความ
มัน่คงเพิ่มขึน้ 

 ช่วยกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละ
ประเทศ และประเภทกลุม่ลกูค้า 

 โอกาสในการเพ่ิมสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์จากการท่ีกองทรัสต์มี
ขนาดใหญ่ขึน้ 

    
9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
: แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะมาจาก (1) การเพิ่มทนุของ

กองทรัสต์ โดยการออกหน่วยทรัสต์จํานวนไม่เกิน 415,000,000 หน่วย โดยการเพ่ิมทนุจะ
ไม่ส่งผลให้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่ําลงเม่ือเทียบกับ
กรณีท่ีไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม (โดยคิดจากจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้วในแต่ละกรณีท่ีเทียบกนั) และ/หรือ (2) การกู้ยืมเงินระยะยาว
จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจ
รวมถึงสถาบันการเงินอ่ืนใด ซึ่งเงินกู้ อาจเป็นสกุลเงินไทย (บาท) และ/หรือในสกุลเงิน
ตา่งประเทศ ซึง่เม่ือรวมกบัการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ ในปัจจบุนั จะไม่เกินอตัราสว่นตามท่ี
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด และเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ของกองทรัสต์ สําหรับ
หลักประกันในการกู้ ยืมเงินครัง้นี ้จะเป็นไปตามท่ีผู้ กู้ และผู้ ให้กู้ ตกลงร่วมกันกําหนดใน
สญัญาเงินกู้  

    
10. แผนการใช้เงินทนุท่ีได้รับจากการ

จําหนา่ย / ให้เช่าทรัพย์สนิ  
 

: ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ และหรือบริษัทย่อยของกองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนตามสญัญา
เชา่ท่ีเข้าทํากบั ค่าตอบแทนตามสญัญาเช่าท่ีเข้าทํากบับริษัท PT Central Pesona Palace 
สําหรับโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  และผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย 
สําหรับโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur และหลงัจากท่ีได้หกัคา่ใช้จ่าย



   

 

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ี
กําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ทัง้นี  ้ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย และบริษัท PT Central Pesona Palace มีผู้ ถือหุ้ นในระดับ
บนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

    
11. การขออนมุติัการเข้าทํารายการ  : รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักซึ่งมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า

สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ซึ่งจดัเป็นรายการได้มาไปซึ่งทรัพย์สินหลกัท่ีต้องได้รับอนุมตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกบัผู้จดัการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุม
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่
มีสิทธิออกเสียง 

    
12. ความเห็นของคณะกรรมการของ

ผู้ จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับการ
ตกลงเข้าทํารายการ 

: คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ (โดยไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและกรรมการท่ีเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งคือ Mr. Putra Pratana โดย Mr. Putra Pratana ไม่ได้เข้าร่วมและ
ไม่ได้ออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ในครัง้นี)้ เห็นวา่การลงทนุ
ในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นีแ้ละการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าหรือให้เช่า
ช่วงสําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดของกองทรัสต์ 
เน่ืองจากการลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ซึง่จะ
เพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ โดยมีโอกาสท่ีจะทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการ
ของกองทรัสต์มีความมั่นคงเพิ่มขึน้  อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของ
รายได้ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป นอกจากนี ้
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ (1) 
ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินท่ีมี
คณุสมบตัิเป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (2) อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทนุจะได้รับจากการเข้าลงทนุใน
ทรัพ ย์สิน ท่ีจะลงทุน เพิ่ ม เติม  และ  (3) ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพ ย์สิน  ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นวา่มีความสมเหตสุมผล นอกจากนี ้คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาจาก



   

 

ข้อมูลท่ีได้รับจากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงิน แล้วไม่มี
ความเห็นท่ีขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ตอ่กองทรัสต์  

    
13. ความเห็นของกรรมการอิสระ 

และ/หรือ กรรมการของผู้จัดการ
กองท รัส ต์ ท่ี แตกต่ า งไป จาก
ความเห็นของคณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

: ไม่มี 

    
14. ลักษณะการประกอบธุรกิจและ

แนวโน้มธุรกิจของกองทรัสต์  
: กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ในฐานะผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ได้ย่ืนคําขอให้รับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ได้มีคําสั่งรับหน่วยทรัสต์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใต้ช่ือย่อหลักทรัพย์ “SHREIT” โดยเร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ในหมวดกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 ภายหลงัจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ได้นําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สิน
หลักท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุนครัง้แรก และผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ทําหน้าท่ีบริหารจัดการ
กองทรัสต์ในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์และการจดัหาแหล่งเงินทุน โดยรายได้ท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากการดําเนินการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า และ/หรือ หากเป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อม กองทรัสต์จะได้รับรายได้ดังกล่าวโดยเงินปันผล การจ่ายคืน
เงินกู้ แก่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือการจ่ายเงินประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่าทรัพย์สินหลกั
จากบริษัทท่ีกองทรัสต์ถือหุ้น 
 
กองทรัสต์มีนโยบายท่ีจะลงทุนแบบกระจายความเส่ียงในอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
รายได้โดยมุ่งเน้นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีอยู่ในภมิูภาคอาเซียนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
โรงแรม และ/หรือเก่ียวข้องกับธุรกิจประเภทโรงแรม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ตามท่ีกล่าวข้างต้น ท่ีมีคุณภาพสงูและมีศกัยภาพ
ในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สิน
หลกัได้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



   

 

หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

    
15. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 ราย

แรก 
: รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เป็นดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วย ร้อยละ 
1 GIC PRIVATE LIMITED 69,995,700 19.84 
2 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 63,928,100 18.12 
3 บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จํากดั 

(มหาชน) 
30,000,000 8.50 

4 JPMORGAN THAILAND FUND 18,192,700 5.16 
5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 16,000,000 4.53 
6 กองทนุ ผสมบีซีเนียร์สําหรับวยัเกษียณ 13,624,000 3.86 
7 MACQUARIE BANK LIMITED (HKB) 9,118,000 2.58 
8 SIX SIS LTD 8,150,000 2.31 
9 นางดาริกา ปณุณกนัต์ 8,000,000 2.27 

10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-
FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-
COLLATERAL-PB 

7,987,900 
 

2.26 
 

 
    
16. รายช่ือคณะกรรมการของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
: รายช่ือคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1 นายชนิตร ชาญชยัณรงค์ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 
2 นายเจมส์ เทิค เบง ลมิ กรรมการบริหาร 
3 นายปธาน สมบรูณสนิ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
4 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ 
5 นายธนรัชต์ พสวงศ์ กรรมการอสิระ 
6 Mr. Putra Pratana กรรมการ  

    
รายช่ือผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นดงันี ้ 
ลาํดับ รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1 นายปธาน สมบรูณสนิ กรรมการผู้จดัการ 
2 นายพิชยั ชินะโชต ิ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3 นางสาววริษฐา เลศิทิวากร ผู้ อํานวยฝ่ายปฏบิตัิการ 
4 นางสาวจิตติสา เจริญพานิช รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารและ



   

 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
5 นายวิชาญ โชคนนัทวงศ์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี  

    
17. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา  : รายการจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์โดยการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ แก่ผู้ เช่าหลกั 
ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

นิตบุิคคล / บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง 

1. บริษัท PT Central Pesona Palace ในฐานะผู้ เช่าหลกัของโรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park  

2. บริษัท  Strategic Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ซึ่งเป็นผู้ เช่าหลักของ 
โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นในผู้ เช่า
หลักของทรัพย์สินโครงการฯ และมีผู้ ถือหุ้นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) 
เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ 

3. บริษัท Strategic Hospitality Services Pte. Ltd.  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นในผู้ เช่าหลักของ
ทรัพย์สนิโครงการฯ และมีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคล
เดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความสัมพนัธ์ 

บริษัท Strategic Hospitality Services Pte. Ltd.  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด (Ultimate 
Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้นในระดบับนสุดของผู้ จดัการกองทรัสต์ โดย
บริษัท Strategic Hospitality Services Pte. Ltd.  เป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 
ของหุ้ นทัง้หมดในบริษัท PT Central Pesona Palace และบริษัท Strategic Hospitality 
Services Co. Ltd. (Vietnam)  

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัท PT Central Pesona Palace ได้เข้าทําสญัญาเช่ากบัผู้ ให้เช่าหลกัซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของกองทรัสต์ในโครงการโรงแรม Pullman Jakarta Central Park และบริษัท Strategic 
Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) ได้เข้าทําสัญญาเช่ากับผู้ ให้เช่าหลักซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของกองทรัสต์ในโครงการโรงแรม Capri by Fraser และโครงการโรงแรม IBIS 
Saigon South โดยผู้ เช่ าหลัก คือ  PT Central Pesona Palace และบ ริษั ท  Strategic 
Hospitality Services Co. Ltd. (Vietnam) จะชําระค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าหลกัซึ่งเป็นบริษัท



   

 

ยอ่ยของกองทรัสต์โดยมีการกําหนดรายละเอียดการจ่ายคา่เชา่ดงันี ้

1. ค่าเช่า จะประกอบด้วย ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rental) และค่าเช่าแปรผัน  (Variable 
Rental)  

คา่เชา่คงท่ีและค่าเช่าแปรผนั ได้มีการกําหนดเป็นสตูรการคํานวณ ดงันี ้

- ค่าเช่าคงท่ีต่อปี = (ค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแน่นอนต่อปี หรือค่าเช่าคงท่ี
ต่อปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสงูกว่า) + ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่ม
ตอ่ปี (หากมี) 

- ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปี = (ร้อยละ 67.00 x NOI) – ค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็น
จํานวนท่ีแน่นอน หรือค่าเช่าคงท่ีตอ่ปีในรอบปีการดําเนินงานก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดสงู
กวา่ 

- คา่เชา่แปรผนั = NOI – ค่าเช่าคงท่ี - รายได้ค่าเช่าค้างชําระจากการเล่ือนการชําระ
ออกไป เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั (หากมี)  

โดย ค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนท่ีแน่นอน จะมาจากงบกําไรขาดทุนตาม
สถานการณ์สมมติและประมาณการการปันสว่นแบง่กําไร 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการคํานวณคา่เชา่พืน้ฐานสว่นเพ่ิมต่อปีตามสตูรการคํานวณข้างต้น เป็นผล
ให้ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มตอ่ปีมีมลูค่าน้อยกวา่ศนูย์ ผู้ เชา่จะไม่นําผลลพัธ์ดงักลา่วมาใช้ใน
การคํานวนคา่เชา่พืน้ฐานสว่นเพ่ิมในปีนัน้  

นอกจากนี ้คา่เชา่พืน้ฐานสําหรับการตอ่อายสุญัญาเช่านัน้ จะเท่ากบัคา่เฉลีย่ของคา่เช่า
คงท่ีในช่วงระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาฉบบัก่อนหน้า 

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการนําทรัพย์สินออกให้เช่ากับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน มีความ
สมเหตุสมผล เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับนัน้ประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีและ
ค่าเช่าผันแปร โดยค่าเช่าคงท่ีนัน้ประกอบด้วย 1) อัตราค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็น
จํานวนท่ีแน่นอน ซึ่งกําหนดมาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
สําหรับงวด 12 เดือนช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และประมาณการการปันส่วนแบ่งกําไร (รายละเอียดตามท่ีเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมลูเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนท่ีมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
2560) ประกอบกับพิจารณาจากผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการโรงแรม
ดงักลา่ว และ 2) ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มซึง่เป็นสว่นท่ีปรับให้ค่าเช่าคงท่ีสงูขึน้ ในกรณีท่ีผล



   

 

การดําเนินงานของทรัพย์สินสงูกวา่ท่ีประมาณการไว้ เพ่ือให้สดัสว่นระหวา่งค่าเช่าคงท่ีและ
คา่เชา่ผนัแปรเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องตลอดอายสุญัญาเช่า 

18. ยอดภาระห นี ส้ิ น ท่ี มี กํ าหนด
ระยะเวลา 

: ยอดภาระหนีส้ินเดิม : 
เงินกู้ จากธนาคารดอยช์แบงก์ สาขาสิงคโปร์ (Deutsche Bank AG, Singapore Branch) 
จํานวน  44,670,000 ยูโร หรือเทียบเท่า  51.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ณ  วันท่ี เบิกเงินกู้
(ประมาณ  1,717.11 ล้านบาท อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน 33.3420 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
จาก Bloomberg วนัท่ี 18 ก.ค. 2561) โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระสามปี โดยมีส่วนต่าง
ดอกเบีย้ (Spread) เร่ิมต้นท่ีร้อยละ 3.25 ของอตัราดอกเบีย้อ้างอิง Euribor (ซึ่งไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 0) 
 
ยอดภาระหนีส้ินท่ีคาดวา่จะเกิดในภายหน้า : 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์จํานวนรวมทัง้หมดไม่เกินอัตราส่วนหนีส้ินต่อ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี 
ทจ . 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
 

19. สรุปฐานะทางการเงินของทรัสต์  : โปรดพิจารณาข้อมลูแนบท้ายสารสนเทศฉบบันี ้

   
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

ปธาน สมบรูณสนิ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อนิเวสท์เตอร์ส จํากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
 



   

 

 
 
 
 
  

(หนว่ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการนําเสนองบการเงิน: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

รายได้จากเงินลงทนุ

รายไดจ้ากการให้เชา่ 65,109                                               -                                                          

รายไดเ้งินปันผล -                                                          78,600                                               

รายไดด้อกเบ้ีย 2                                                          -                                                          

รวมรายได้ 65,111                                               78,600                                               

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 3,290                                                  3,290                                                  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 3,710                                                  3,710                                                  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,715                                                  1,715                                                  

คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 3,780                                                  3,470                                                  

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชีตดัจาํหนา่ย 7,026                                                  7,026                                                  

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 6,159                                                  669                                                     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,924                                                  3,948                                                  

ตน้ทุนทางการเงิน 26,393                                               26,393                                               

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 766                                                     -                                                          

รวมค่าใช้จ่าย 56,763                                               50,221                                               

กําไรจากการลงทนุสุทธิ 8,348                                                  28,379                                               

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 8,348                                                  28,379                                               

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทจิีก ฮอสพทิอลลิตี้ และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561


