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ค านิยาม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ก าหนดค านิยามศพัท์ส าหรับใช้ในเอกสารฉบบันี ้ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้เรียงค า
นิยามตามตวัอกัษร แตเ่รียงตามหมวดหมู ่เพื่อความสะดวกในการอา่นรายงาน ดงันี ้

ค าย่อ ชื่อเต็ม 
ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
กองทรัสต์ 
หรือ SHREIT 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเชา่สตราทจิีก 
ฮอสพิทอลลติี ้

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือ SET 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หรือ IFA 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM) 

SPI 
หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั 

SHH2 บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited  
SHR-ND  บริษัท SHR-ND Limited  
SHR-CK  บริษัท SHR-CK Limited  
APL บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. 
GPL บริษัท PT GRIYA PANCALOKA 
KBA บริษัท Knights Bridge Avenue SDN BHD 
GLSB บริษัท Gateway Legend SDN BHD 
CPP 
หรือ ผู้ เช่าหลกัในอินโดนเีซีย 

บริษัท PT Central Pesona Palace 

ผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย บริษัทท่ีจะถกูจดัตัง้ขึน้ใหมต่ามกฎหมายประเทศมาเลเซยี 
SBND 
หรือ ทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

HGI KL 
หรือ ทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

KL เมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
NOI ก าไรจากการด าเนินงานสทุธิ 
FF&E Reserve เงินส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์และคา่วสัดอุปุกรณ์ 
BVI หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน 
HGB 440 สทิธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากทีด่ิน 
ITDC Indonesia Tourism Development Corporation 
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
BKPM The Capital Investment Coordinating Board o the Republic of Indonesia 
FCFE  มลูคา่กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ถือหนว่ย (Free Cash Flow to Equity) 

FCFP  มลูคา่กระแสเงินสดสทุธิส าหรับโครงการ (Free Cash Flow to Project) 
IRR อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return) 
ADR ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่คืน (Average Daily Rate) 
OCC อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 
RevPAR รายได้ตอ่ห้องทัง้หมด (Revenue Per Available Room) 
GOP ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 
IDR สกลุเงินรูเปียอินโดนเีซีย 

ในรายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 14,395.45 รูเปีย
อินโดนีเซีย ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราอ้างองิ The World’s Trusted Currency 
Authority เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

MYR สกลุเงินริงกิตมาเลเซีย 
ในรายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 4.05371 ริงกิตมาเลเซีย 
ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราอ้างอิงจาก The World’s Trusted Currency Authority 
เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

USD สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ในรายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น  33.2373 บาท ตอ่ 1 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราอ้างองิจาก The World’s Trusted Currency Authority เมื่อ
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

THB สกลุเงินบาท 
SGD สกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์ 

ในรายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น 1.36388 ดอลลาร์
สงิคโปร์ ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราอ้างอิงจาก The World’s Trusted Currency 
Authority เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
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เลขที่ 088/2561 
 
 9 กรกฎาคม 2561 
 
เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั

กบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
เรียน ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตรา

ทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้
เอกสารแนบ: ข้อมลูโดยสรุปของกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้
 

อ้างถึง: 1) มติคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2561 ของผู้จดัการกองทรัสต์ ในการอนมุตัิการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
การเพิ่มทนุ และการกู้ยืมเงินโดยมีการให้หลกัประกนัของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่
อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้และการก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 

2) สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

3) แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F.53-4) ของกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจ
โรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้(SHREIT) 

4) งบการเงินตรวจสอบของกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ
สิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้ปี  2560 และรายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล
ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

5) ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ บริหารของผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้และเจ้าหน้าที่ท่ี
เก่ียวข้อง 

6) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดท าโดย  Colliers International Consultancy & Valuation 
(Singapore) Pte. Ltd. (Colliers) 

7) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดท าโดย  Nexus Property Consultants Company Limited 
(Nexus) 

8) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ จดัท าโดย KJPP Susan Widjojo & Rekan in association with VPC 
Asia Pacific Cluttons โดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จ ากดั (Lynn Phillips) 
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ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์  
(“ผู้จดัการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี ้(“กองทรัสต์” หรือ “SHREIT”)  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมตัิให้กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ (รวม
เรียกวา่ “ทรัพย์สนิเพิ่มเติม”) ได้แก่   

(1) โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (“ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1”) ที่เขต Budang เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ในมลูค่าการลงทนุไมเ่กิน 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 114.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 3,817.40 ล้านบาท และ  

(2) โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North & South) (“ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2”) ที่เมืองกัวลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ในมลูค่าการลงทนุไมเ่กิน 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 59.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 1,967.82 ล้านบาท 

เป็นผลให้มีมูลค่าลงทุนรวมทัง้ 2 โครงการ เท่ากับประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า
ประมาณ 5,785.22 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 256.85 
ล้านบาท) 

ทัง้นี ้ลกัษณะการเข้าลงทนุจะเป็นการลงทนุผ่านบริษัทโฮลดิง้ตา่งประเทศโดยกองทรัสต์จะถือหุ้นในสดัสว่นไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 99  โดยการลงทนุในโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Hilton Garden Inn KL (North & 
South) จะลงทุนผ่านบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited (“SHH2”) ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพื่อลงทุนผ่านบริษัทโฮลดิง้
ต่างประเทศ โดยกองทรัสต์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และให้ SHH2 เข้าถือหุ้นของบริษัท SHR-ND Limited (“SHR-ND”) 
และบริษัท SHR-CK Limited (“SHR-CK”) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ทัง้สองบริษัท โดย SHR-ND และ SHR-CK  จะเข้าถือหุ้นใน
บริษัทที่เป็นเจ้าของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North & 
South) ตามล าดบัต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุและวตัถปุระสงค์ของ
การจดัตัง้กองทรัสต์ กอปรกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครัง้นีต้ัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพ และสามารถสร้างรายได้และ
ผลก าไรในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ 

เนื่องจากมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 5,785.22 ล้าน
บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ  256.85 ล้านบาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเทา่กบั 
4,966.62 ล้านบาท เป็นผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคิดเป็นร้อยละ 116.48 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 
จึงถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลัก ซึ่งต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  และต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2556 (บจ/ร 29-00) 

นอกจากนี ้หลงัจากการเข้าท ารายได้การมาซึง่ทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้ 2 โครงการตามที่กลา่วข้างต้น กองทรัสต์จะเข้า
ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริหาร และ/หรือ สญัญาเช่าช่วง และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาประโยชน์ใน



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  
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ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ต่อไป โดยผู้ เช่าหลกัทัง้ 2 บริษัท มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) 
เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผลให้ผู้ เช่าหลกัทัง้ 2 บริษัทเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงถือวา่เข้าขา่ยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติมที่
ได้รับจากผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ จัดการกองทรัสต์ การสัมภาษณ์ผู้ บริหารของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ การสมัภาษณ์ผู้บริหารจดัการโรงแรมทัง้ 2 แหง่ ข้อมลูจากงบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบญัชี แผน
ธุรกิจ และข้อมลูประกอบอื่นๆ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ครบถ้วนของ
ข้อมลูดงักลา่วได้ 

 
ทัง้นี ้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตัง้อยู่บนสมมติฐาน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และ

สถานการณ์ปัจจุบัน ทัง้นี ้หากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อการประเมิน
ผลตอบแทนการลงทุนและอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ 

 

  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  
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บทสรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(“ผู้จดัการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี ้(“กองทรัสต์” หรือ “SHREIT”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนมุตัิให้กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมในโรงแรมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โรงแรม 
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (“SBND”) ที่เขต Budang เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 
1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 114.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา1 หรือประมาณ 3,817.40 ล้านบาท2 และ 
(2) โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North & South) (“HGI KL”) ที่เมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มูลค่า
การลงทนุไม่เกิน 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 59.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา3 หรือประมาณ 1,967.82 ล้าน
บาท เป็นผลให้มีมลูค่ารวมทัง้ 2 โครงการ เท่ากบัประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 5,785.22 ล้าน
บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 256.85 ล้านบาท) ซึ่งแหล่ง
เงินทนุส าหรับลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี  ้รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นที่เก่ียวกบัการเข้าลงทนุดงักลา่ว มาจากการเพิ่ม
ทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering: 
RO) หรือประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยเดิม (Preferential Public Offering: PPO) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้ส่วนที่เหลือจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public 
Offering: PO) และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์และโดยการสอบทานของทรัสตีจะต้องบริหารจดัการ
โครงสร้างทุนของกองทรัสต์ SHREIT ไม่ให้เกินอตัราส่วนหนีส้ินต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่จะไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 

การลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทรัสต์ กอปรกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุครัง้นีต้ัง้อยูบ่นท าเลที่มีศกัยภาพ และสามารถสร้างรายได้และผลก าไรในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ ทัง้นี ้เนื่องจากมูลค่าการลงทุนทัง้สิน้ประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 
5,785.22 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ  256.85 ล้าน
บาท) เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 
ซึ่งเท่ากบั 4,966.62 ล้านบาท เป็นผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 116.48 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของ
กองทรัสต์ ขนาดรายการการลงทนุดงักลา่วมีมลูค่ามากกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ จึงถือวา่เข้าขา่ย
เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลัก ซึ่งต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประกาศส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด

                                                 
มูลค่ารายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท ารายการ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจาก The World’s 
Trusted Currency Authority เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ดงันี ้
1 อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 14,395.45 รูเปียอินโดนีเซีย ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2 อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 33.2373 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
3 อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 4.05371 ริงกิตมาเลเซีย ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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หลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหนว่ยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2556 (บจ/ร 29-00) อีกทัง้ บริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากที่ดินและเจ้าของกรรมสิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจโรงแรม SBND และ HGI KL ซึ่งภายหลงัการเข้าลงทนุจะมีฐานะ
เป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ จะท าหน้าที่เป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน โดยจะมีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในแต่ละประเทศซึ่งเป็น
บริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ประกอบด้วย นายเจมส์ เทิค เบง ลมิ นายชานนท์ เรืองกฤตยา และ
นายลมิ มนุ ฮยอน เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผู้จดัการกองทรัสต์ ท าหน้าที่เป็น
ผู้ เช่าหลกัในอินโดนีเซียและผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย เป็นผลให้ผู้ เช่าหลกัทัง้ 2 บริษัทถือว่าเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนักับผู้จัดการ
กองทรัสต์ จึงถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดงันัน้ การท ารายการข้างต้นจึงจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “APM”) ซึ่ง
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการให้
ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ และรายการที่เก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการลงทนุในโรงแรม SBND และโรงแรม 
HGI KL โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติมกลบัมาในรูปแบบเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในรูปแบบการลงทนุผา่นบริษัท
โฮลดิง้ต่างประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์สงูสดุของการลงทนุในต่างประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ และจดัท าประมาณการทาง
การเงิน โดยอาศยัข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตของแต่ละโครงการ (SBND ใช้ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี และ HGI KL อาคาร 
North ใช้ข้อมลูย้อนหลงั 7 เดือน) ข้อมลูที่ได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารจดัการโรงแรมทัง้ 2 
แห่ง และข้อมลูสถิติตา่งๆ ที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องในแตล่ะประเทศที่ทรัพย์สินตัง้อยูเ่พื่อใช้ประกอบ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุและการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 
 
1. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบอตัราผลตอบแทนระดับโครงการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามมลูคา่ลงทนุรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 
174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 5,785.22 ล้านบาท เมื่อรวมกบัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการ
เตรียมการตา่งๆ ส าหรับการเข้าลงทนุในโรงแรมทัง้ 2 แหง่อีกประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 256.85
ล้านบาท ซึง่จากการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าจะได้
อตัราผลตอบแทนการลงทนุส าหรับโรงแรมทัง้ 2 แหง่ (Project IRR) เทา่กบัร้อยละ 9.64 ตอ่ปี ซึง่ถือวา่เป็นอตัราผลตอบแทนใน
เกณฑ์ดี และสูงกว่าอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ
กองทรัสต์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.85 ต่อปี (ที่มา : Bloomberg และการค านวณจากข้อสมมติฐานโครงสร้างเงินทุนส าหรับการ
ลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นีท้ี่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าขึน้) จึงมีความนา่สนใจในการลงทนุทัง้ 2 โรงแรม 
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2. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบอัตราผลตอบแทนระดับผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Equity IRR : E-IRR) โดย
ก าหนดข้อสมมติฐานเพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในระดบักองทรัสต์ อาทิ  ดอกเบีย้จ่ายส าหรับวงเงินกู้จากสถาบนั
การเงินในการเข้าลงทุนในโรงแรมทัง้ 2 แห่งในครัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีและจัดท างบการเงิน ค่าธรรมเนียม
เก่ียวกบัการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องของทรัสตี เป็นต้น ซึ่งจากการประมาณการกระแสเงินสด
สทุธิจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท าจะได้อตัราผลตอบแทนของการลงทนุส าหรับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือ E-IRR เท่ากบัร้อยละ 10.81 ต่อปี ซึ่งถือวา่เป็นอตัราผลตอบแทนในเกณฑ์ดี และสงูกวา่อตัราต้นทนุสว่นของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Cost of Equity : Ke) ซึง่เทา่กบัร้อยละ 5.50 ตอ่ปี (ที่มา: Bloomberg) 
 
ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่อตัราผลตอบแทนระดบัโครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
1) เงินส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์และค่าวสัดอุปุกรณ์ (FF&E Reserve) เนื่องจากโรงแรม SBND ประเทศอินโดนีเซีย และโรงแรม 

HGI KL ประเทศมาเลเซีย มีการก าหนดเงินส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์และค่าวสัดุอุปกรณ์ (FF&E Reserve) เท่ากับร้อยละ 
4.00 และร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน ตามล าดบั โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ก าหนดข้อสมมติฐานการ
กนัส ารองดงักลา่วเต็มจ านวนตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาการบริหารโรงแรม แต่ทัง้นี ้เงินส ารองดงักลา่วหากใช้ไม่หมด
สามารถคืนกลบัไปให้แก่ผู้ เช่าหลกั (Master Lessor) ของแต่ละโรงแรม และส่งคืนกลบัไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ในที่สดุ 
ดงันัน้ หากมีการสง่คืนเงินส ารองดงักลา่วในสว่นท่ีเหลือจากการที่ผู้บริหารโรงแรมใช้ไปจริง จะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทน
ของโครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพิ่มขึน้ 

2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการเตรียมการต่างๆ ส าหรับการเข้าลงทุน (Transaction Cost) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการเตรียมการตา่งๆ ส าหรับการเข้าลงทนุในโรงแรมทัง้ 2 
แหง่ (Transaction Cost) เป็นจ านวนเงินประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 256.85 ล้านบาท อาทิ
เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุ 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายบางรายการได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดข้อสมมติฐานเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นดงักลา่วไว้เต็มจ านวนตามข้อมลูที่
ได้รับจากผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์ จึงมีความเป็นไปได้ที่
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นที่เกิดขึน้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากจ านวนเงินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการไว้ 
ทัง้นี ้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการลงทนุในครัง้นีจ้ะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทน
ของโครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั 

 
ข้อดี-ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.2-2.3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สามารถสรุปข้อดี-ข้อด้อยของการเข้าท ารายการได้ดงันี ้

ข้อด ี ข้อด้อย 
1. กระจายความเสีย่งของธุรกิจเชิงภมูิศาสตร์ และกลุม่ลกูค้า 1. กองทรัสต์จะมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อมลูค่าสินทรัพย์ 

(Debt Ratio) ท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
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ข้อด ี ข้อด้อย 
2. ท าให้รายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ SHREIT มีความ
ตอ่เนื่องและมัน่คงมากขึน้ 
3. เพิ่มความนา่สนใจของกองทรัสต์ SHREIT ตอ่นกัลงทนุ จากการ
เพิ่มขนาดทรัพย์สนิของกองทรัสต์ในทรัพย์สินท่ีมีผลตอบแทนดี ซึง่
เป็นปัจจยัหนึง่ที่สนบัสนนุสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ 

2. กองทรัสต์จะมีภาระดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้จากการกู้ยืม 
3. กองทรัสต์จะมีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการไมว่่าการ
ลงทนุครัง้นีจ้ะส าเร็จหรือไม่ 

 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสว่นท่ี 2 หวัข้อ 2.4) 
1. ผลกระทบตอ่การลดลงของสิทธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution Effect) กรณีกองทรัสต์ออกเสนอขายหนว่ยทรัสต์

เพิ่มทุนแบบ RO ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในรอบนี ้โดยผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมใช้สทิธิตามสดัสว่น RO ของตนเองและไมใ่ช้สทิธิเกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นเดิมของตน (ถ้ามี) และไมไ่ด้ซือ้
ในส่วน PO จะส่งผลให้เกิด Control Dilution ประมาณร้อยละ 27.02 ในขณะที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช้สิทธิใดๆ ใน
ครัง้นีจ้ะเกิด Control Dilution สงูสดุประมาณร้อยละ 54.05 

2. ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหน่วยทรัสต์ (Price Dilution Effect) หากราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุต ่ากวา่ราคา
ตลาดของหน่วยทรัสต์ ณ วนัที่ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้าน  Price 
Dilution โดยหากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุต ่ากว่าราคาตลาดทกุๆ ร้อยละ 1.00 จะสง่ผลให้เกิด Price Dilution 
ประมาณร้อยละ 0.54 ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุจะใช้วธีิการ Book Building และมีการพิจารณา
ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ ณ ช่วงเวลาที่เสนอขายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเกิดผลส าเร็จ
สงูสดุ 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของก าไร (Earnings Dilution Effect) หากก าไรสทุธิและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตภายหลงัการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมทัง้ 2 โครงการในครัง้นี ้มีอตัราเพิ่มขึน้น้อยกว่าอตัราการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้าน Earning Dilution แต่เนื่องจากทัง้ 2 โรงแรมมีผล
ประกอบการก าไรรวมตอ่ปีประมาณ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 366.60 ล้านบาท (อ้างอิงจาก
ประมาณการทางการเงินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าขึน้ โดย ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5) ในขณะที่
ทรัพย์สินปัจจุบนัของกองทรัสต์มีประมาณการก าไรสทุธิ (Proforma Performance) ประมาณ 157 ล้านบาท ดงันัน้ ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมอาจไมไ่ด้รับผลกระทบด้าน Earning Dilution 

 
ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสว่นที่ 2 หวัข้อ 2.5) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถ
สรุปปัจจยัความเสีย่งจากการเข้าท ารายการได้ดงันี ้

1. ความเสีย่งที่ผู้ขายจะไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเข้าท ารายการ (Condition Precedent) ได้ครบ เป็นผล
ให้กองทรัสต์ไมส่ามารถเข้าท ารายการได้ 

2. ความเสีย่งที่ไมส่ามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมได้ 
3. ความเสีย่งที่ไมส่ามารถตอ่อายสุทิธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 SBND 
4. ความเสีย่งจากการเกิดภยัธรรมชาติและ/หรือเหตสุดุวิสยัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของผู้ เช่า 
5. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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6. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
7. ความเสีย่งจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์เพื่อเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการเปรียบเทียบราคาซือ้กบัมลูค่าทรัพย์สินจากวิธีราคาประเมินของผู้ประเมินราคา

อิสระ (Valuation from Independent Appraiser) และมีความเห็นวา่ราคาซือ้เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาซือ้ที่ก าหนด
ของโรงแรมแตล่ะแหง่เป็นราคาที่ต ่ากวา่ช่วงราคาประเมินของแตล่ะทรัพย์สนิที่ได้จากรายงานประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคา
อิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้นี ้ราคาประเมินของ SBND จากผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 
ราย ได้มูลค่าทรัพย์สินอยู่ในช่วงระหว่าง 1,670,000-1,788,860 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 3,855.82-
4,130.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาซือ้ทรัพย์สินดงักลา่วที่ 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 
3,817.40 ล้านบาท ในขณะท่ีราคาประเมินของ HGI KL จากผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ได้มลูคา่ทรัพย์สนิอยูใ่นช่วงระหวา่ง 
240.10-257.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 1,968.64-2,107.20 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาซือ้
ทรัพย์สินดงักล่าวที่ 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 1,967.82 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าวิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของผู้ประเมินราคาอิสระเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากวิธี
ดงักลา่วได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของทรัพย์สิน อีกทัง้ ข้อสมมติฐานที่ผู้ประเมินราคาอิสระแตล่ะ
แหง่เลอืกใช้ได้อ้างอิงข้อมลูผลการด าเนินงาน ข้อมลูทางการเงิน สญัญาบริหารจดัการด้านตา่งๆ ของแตล่ะโรงแรมที่ได้รับจาก
ผู้บริหารโรงแรมแตล่ะแหง่ รวมถึงการเปรียบเทียบทรัพย์สนิประเภทเดียวกนัทัง้ที่เป็นคูแ่ขง่ทางตรงและคูแ่ขง่ทางอ้อมในบริเวณ
ใกล้เคียง อีกทัง้ผู้ประเมินราคาอิสระแต่ละแห่งเลือกอ้างอิงอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) และอตัราสว่นคิดลด
มูลค่าส่วนท้ายของปีประมาณการ (Capitalization Rate) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัส าหรับใช้ประกอบในการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ซึง่เป็นอตัราคิดลดที่สะท้อนอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจโรงแรมของแตล่ะประเทศเป็นส าคญั 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพิ่มเติมโรงแรมทัง้ 2 โครงการ ตาม
รายละเอียดที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ม้ีความเหมาะสม ดังนัน้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์สมควรอนมุตัิการเข้าลงทนุรายการดงักลา่ว แตอ่ยา่งไรก็ตาม การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัิการท ารายการใน
ครัง้นีอ้ยู่ภายใต้ดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั ซึ่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่แนบ
มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้เพื่อใช้วิจารณญาณและดลุยพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจ
ลงคะแนนได้อยา่งเหมาะสม 
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รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ 
และรายการที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
1.1 วัตถุประสงค์ และที่มาของการท ารายการ 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(“ผู้จดัการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี ้(“กองทรัสต์” หรือ “SHREIT”)  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมตัิให้กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการโรงแรมจ านวน 2 โครงการ (รวม
เรียกว่า “ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ได้แก่  (1) โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (“ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1”) ที่เขต 
Budang เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 114.85 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา4 หรือประมาณ 3,817.40 ล้านบาท5 และ (2) โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North & 
South) (“ทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2”) ที่เมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในมลูคา่การลงทนุไมเ่กิน 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
หรือประมาณ 59.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา6 หรือประมาณ 1,967.82 ล้านบาท เป็นผลให้มีมลูคา่ลงทนุรวมทัง้ 2 โครงการ 
เท่ากบัประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 5,785.22 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
อื่นประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 256.85 ล้านบาท) ทัง้นี ้ลกัษณะการเข้าลงทนุจะเป็นการลงทุน
ผ่านบริษัทโฮลดิง้ต่างประเทศโดยกองทรัสต์จะถือหุ้นในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99  โดยการลงทนุในโรงแรม Sofitel Bali 
Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North & South) จะลงทุนผ่านบริษัท Strategic 
Hospitality Holdings 2 Limited (“SHH2”) ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อลงทนุผา่นบริษัทโฮลดิง้ตา่งประเทศ โดยกองทรัสต์ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 100 และให้ SHH2 เข้าถือหุ้นของบริษัท SHR-ND Limited (“SHR-ND”) และบริษัท SHR-CK Limited (“SHR-CK”) 
ในสดัส่วนร้อยละ 100 ทัง้สองบริษัท โดย SHR-ND และ SHR-CK  จะเข้าถือหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงแรม Sofitel Bali 
Nusa Dua Beach Resort และโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North & South) ตามล าดับต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
การลงทนุในสนิทรัพย์เพิ่มเติมครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทรัสต์ กอปรกบัสนิทรัพย์
ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้นีต้ัง้อยู่บนท าเลที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างรายได้และผลก าไรในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ ทัง้นี ้เนื่องจากมูลค่าการลงทุนทัง้สิน้ประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 
5,785.22 ล้านบาท (ไม่รวมคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่น) เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของกองทรัสต์
ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากบั 4,966.62 ล้านบาท เป็นผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์คิด
เป็นร้อยละ 116.48 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 

                                                 
มูลค่ารายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท ารายการ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยนจา ก The World’s 
Trusted Currency Authority เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ดงันี ้
4  อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 14,395.45 รูเปียอินโดนีเซีย ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
5 อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 33.2373 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
6 อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 4.05371 ริงกิตมาเลเซีย ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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การลงทนุดงักลา่วเป็นการได้มาซึง่สินทรัพย์หลกัที่มีมลูค่ามากกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 
จึงถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลัก ซึ่งต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2556 (บจ/ร 29-00) 

นอกจากนี ้หลงัจากการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์เพิ่มเติมทัง้ 2 โครงการตามที่กลา่วข้างต้น กองทรัสต์จะเข้า
ท าสญัญาเช่า และ/หรือสญัญาการให้บริการ และ/หรือสญัญาเช่าช่วง และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ต่อไปผา่นทางบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ โดยบริษัท PT Central Pesona 
Palace (“CPP”) จะเป็นผู้ เช่าหลกัในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 คือ โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และบริษัทที่จะ
ถูกจัดตัง้ขึน้ใหม่ตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย จะเป็นผู้ เช่าหลกัในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 คือ โรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur (North & South) โดยผู้ เช่าหลกัทัง้ 2 บริษัท มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย นายเจมส์ เทิค เบง ลมิ นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนายลมิ มนุ ฮยอน (ข้อมลูเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 2) เป็น
บุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นผลให้ผู้ เช่าหลกัทัง้ 2 บริษัทเป็นบุคคลเก่ียวโยงกันกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงถือวา่เข้าขา่ยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ดงันัน้ การท ารายการข้างต้นจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองนีจ้ะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 
 
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมทัง้ 2 โครงการได้นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้อง
จดัให้มีการประชมุวสิามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้ ซึง่การประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 จะได้จัดขึน้ในวนัองัคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon 
Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1.3.1 ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 : โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resosrt (“SBND”) 
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1: โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort : SBND  

ผู้ซือ้ : บริษัท SHR-ND Limited (“SHR-ND”) ซึง่จะเป็นบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ SHREIT 
ผู้ขาย : บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. (“APL”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท PT GRIYA PANCALOKA 

(“GPL”) ในสดัสว่นร้อยละ 99.92 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
ความสมัพนัธ์ : 
 

- APL เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ SHREIT ในสดัสว่นร้อยละ 18.12 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่
ออกจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561) ทัง้นี ้APL ไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย : บริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk. (“APL”) 
APL เป็นบริษัทผู้น าด้านการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ของกรุงจาการ์ตา โดย ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 มีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 3,123,124.07 
ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 216.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยในปี 2560 APL มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ
ประมาณ 489.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และมีก าไรสทุธิประมาณ 95.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (อ้างอิงข้อมลูจาก : 
Reuters ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561) 

 
 รายช่ือคณะกรรมการ 
 

 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท 
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
1 PT Indofica 14,715,780,000 75.99% 
2 Masyarakat (termasuk Direksi dan Komisaris) 4,028,088,200 20.80% 
3 Trihatma K. Haliman 620,693,500 3.21% 
4 Miarni Ang 2,739,500 0.01% 
5 Cesar M. Dela Cruz 1,643,500 0.01% 
6 Noer Indradjaja 621,000 <0.00% 
7 Indra Widjaja Antono 556,000 <0.00% 
8 Dr. Cosmas Batubara 411,000 <0.00% 
9 Bambang Setiobudi Madja 459,500 <0.00% 
10 Wibowo Ngaserin 438,500 <0.00% 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก Indonesia Stock Index Homepage เข้าถึงได้จาก http://www.idx.co.id/en-us/listed-companies/company-
profiles/company-profile-detail/?kodeEmiten=APLN 

  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 Dr. Cosmas Batubara President Director 
2 Noer Indradjaja Vice Director 
3 Indra Widjaja Antono Vice Director 
4 Cesar M. Dela Cruz Director 
5 Bambang Setiobudi Madja Director 
6 Miarni Ang Director 
7 Paul Christian Ariyanto Director 
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โครงสร้างการถอืหุ้นในการได้มาซึ่งโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ สทิธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากท่ีดินประเภท HBG Title ในประเทศอินโดนีเซียเป็นสิทธิประเภทจ ากัดอาย ุซึง่ปัจจบุนัสทิธิประเภทดงักล่าวใน
ท่ีดนิของโรงแรม SBND มีระยะเวลาคงเหลืออีกประมาณ 1 ปี 8 เดือน นบัจากวนัท่ีออกรายงานความเหน็ท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ ทัง้นี ้ก่อนกองทรัตส์เข้าลงทนุ
ผ่านทาง SHR-ND ผู้ขายต้องด าเนินการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 20 ปี ให้แก่ผู้ซือ้ให้เรียบร้อย 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited (“SHH2”) 

SHH2 จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้โดยผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ตามกฎหมายของ BVI โดยภายหลงัจากการอนมุตัิให้
เข้าลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์จะลงทนุเข้าถือหุ้นใน SHH2 ในสดัสว่นร้อยละ 100 ตามราคาทนุ และ SHH2 จะ
ลงทนุโดยการเข้าถือหุ้นใน SHR-ND ในสดัสว่นร้อยละ 100 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท SHR-ND Limited (“SHR-ND”) 

SHR-ND จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้โดยผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ตามกฎหมายของ BVI โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเข้า
ลงทุนผ่านการถือหุ้น GPL ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภท HGB Title  เป็นผู้ ถือ
กรรมสิทธ์ิในอาคารและสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับโรงแรม SBND ที่บริษัทย่อยของกองทรัสต์จะซือ้หุ้ นมาจาก APL ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.92 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และให้เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นแก่ GPL ทัง้นีม้ลูคา่การลงทนุรวมไม่
เกิน 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่น) หรือประมาณ 114.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย
แบ่งเป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นใน GPL 170,360 ล้านอินโดนีเซียรูเปีย และส่วนที่เหลือเป็นการให้เงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น 
1,483,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย เพื่อน าไปช าระเงินกู้ยืมปัจจุบนั การกู้ยืมผู้ ถือหุ้น และการลดทนุ ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 
ทัง้นี ้จ านวนเงินระหวา่งเงินลงทนุในรูปแบบช าระค่าหุ้นและรูปแบบเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยูก่บั
จ านวนเงินกู้ยืมของ GPL ที่มีอยูก่บัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน (PT Bank CIMB Niaga และ PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) 
ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
 

เงินกู้ ยืม 
จากผู้ ถือหุ้น 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

 สิทธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภท HGB Title 

 กรรมสิทธ์ิในอาคาร และสงัหาริมทรัพย์ 

PT GRIYA PANCALOKA 
(ประเทศอินโดนีเซีย) 

 

SHR-ND Limited 
(บีวีไอ) 

Strategic Hospitality Holdings 2 Limited 
(บีวีไอ) 

SHREIT 
(ประเทศไทย) 

ถือหุ้น 100% 

ถือหุ้น 100% 

ถือหุ้น 99.92% 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท PT GRIYA PANCALOKA (“GPL”) 
GPL จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2531 โดย GPL เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการ

พฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภท HGB Title กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ใน
โรงแรม SBND ซึง่บริษัท SHR-ND จะเข้าลงทนุโดยการซือ้หุ้นของ GPL ร้อยละ 99.92 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
มาจากผู้ ถือหุ้นเดิมคือ APL ทัง้นี ้หุ้นสว่นท่ีเหลอืร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ถือโดยบคุคลอื่นท่ีไมเ่ข้า
นิยามบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ไมไ่ด้แสดงความประสงค์ที่จะขายหุ้นสว่นท่ีเหลอืให้แก่กองทรัสต์ ณ วนัท่ีออกรายงานฉบบันี ้

ทัง้นี  ้การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investor) ต้องด าเนินการผ่านนิติบุคคลที่เรียกว่า Perseroan 
Terbatas Penanaman Model Asing (PT PMA) หรือเรียกว่า “บริษัทจ ากดัจากทนุตา่งประเทศ” โดยบริษัทจ ากดัประเภท PT 
PMA นัน้สามารถมีผู้ ถือหุ้นต่างชาติได้ถึงร้อยละ 100 โดยจะต้องประกอบธุรกิจที่ได้รับอนญุาตและประเภทธุรกิจต้องเป็นไป
ตามกฎหมายการลงทุนของประเทศอินโดนีเซีย  อีกทัง้ต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจาก Capital Investment 
Coordinating Board (BKPM) อีกด้วย ส าหรับ GPL ภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทุนซือ้หุ้น (กล่าวคือ มีการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติแล้ว) จะต้องด าเนินการขออนุญาตต่อ BKPM เพื่อเปลี่ยนสถานะจากบริษัทจ ากัดประเภท PT (บริษัทท้องถ่ินของ
ประเทศอินโดนีเซียที่สามารถประกอบธุรกิจได้เป็นการทัว่ไป โดยไม่ต้องได้รับใบอนญุาตจาก BKPM แต่บริษัทประเภทนีไ้ม่
สามารถมีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติได้) เป็นบริษัทจ ากดัประเภท PT PMA ตอ่ไป ทัง้นี ้คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการให้มีการเปลี่ยน
สถานะบริษัทเป็นบริษัทจ ากดัประเภท PT PMAให้เรียบร้อยก่อนที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าลงทุนใน GPL แล้ว GPL จะกลายเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ และจะเป็นบริษัทที่ถือ
สิทธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภท HGB Title และผู้ ให้เช่าหลกัในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 คือ โรงแรม Sofitel 
Bali Nusa Dua Beach Resort โดยผู้ เช่าหลักในอินโดนี เซีย  คือ บริษัท PT Central Pesona Palace ( “CPP”)  ซึ่ ง ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ แต่มีผู้ ถือหุ้นระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้ CPP จึงเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ (ข้อมลูเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 2)  

 
ข้อมูลทั่วไปบริษัท GPL ในปัจจุบัน 
รายช่ือกรรมการ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 Paul Christian Ariyanto ประธานกรรมการ 

ผู้มีอ านาจกระท าการแทนกรรมการบริษัท  
2 Indra Widjaja Antono กรรมการ 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก Legal Due Diligence Report ของ HPP Law Firm ณ 13 มิถนุายน 2561 
 
GPL ณ วนัที่ 13 มิถนุายน 2561 มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 1,234,936.02 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 85.79 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทนุทัง้หมดได้ช าระเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ ถือหุ้น 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2561 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น/1 จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1 PT Agung Podomoro Land Tbk. Series B 2,520,200 92.17% 
2 PT Agung Podomoro Land Tbk. Series A 211,860 7.75% 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น/1 จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
3 อ่ืนๆ (*ไม่เข้านิยามบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั) Series A 2,143 0.08% 

รวม 2,734,203 100.00% 
หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก Legal Due Diligence Report ของ  HPP Law Firm ณ 13 มิถนุายน 2561 

 /1 – หุ้น Series A มีมูลค่าท่ีตราไว้ 1,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย / หุ้น Series B มีมูลค่าท่ีตราไว้ 405,100 รูเปียอินโดนีเซีย 

ทัง้นีหุ้้นทัง้ 2 ประเภทมีสทิธิตา่งๆ เทา่เทียมกนั ยกเว้นมลูคา่ท่ีตราไว้ท่ีแตกตา่งกนั 
 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 
-ไมม่ ี
 
ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ก่อนการเข้าท ารายการทางคู่สญัญาต้องด าเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไข

บังคับก่อน (Condition Precedent) ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบรูณ์ โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัดงันี ้
ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 : โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  
1. ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย ในการเพิ่มทนุของ SHREIT 
2. ส านกังานสง่เสริมการลงทนุ (Capital Investment Coordinating Board : BKPM) ออกเอกสารแสดงความเห็นชอบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรส าหรับการโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ รวมถึงเปลีย่นแปลงสถานะของ GPL เป็นบริษัทประเภท PT PMA  
3. ผู้ ถือหุ้นของ GPL ต้องอนมุตัิ 

ก. การโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ตามเง่ือนไขของสญัญา 
ข. การสละสทิธิใดๆ ที่ผู้ ถือหุ้นอาจได้รับภายใต้ข้อบงัคบั ข้อตกลงอื่นใด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการโอนหุ้นจาก

ผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ 
ค. ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ง. การแตง่ตัง้กรรมการ และ Commissioner ชดุใหมข่อง GPL จากบคุคลที่ผู้ซือ้เสนอ ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

4. แก้ไขข้อบงัคบับริษัท 
ก. ยกเลกิข้อห้ามการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าว 
ข. ยกเลกิข้อห้ามไมใ่ห้บคุคลตา่งด้าวด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
ค. ลดทนุจดทะเบียนบริษัท โดยการลดมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นทัง้ Series A และ Series B เป็นผลให้บริษัทมีทนุ

จดทะเบียนเท่ากับ 134,809.30 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 9.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย
แบ่งเป็น (1) หุ้น Series A จ านวน 214,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 รูเปียอินโดนีเซีย และ (2) หุ้น 
Series B จ านวน 2,520,200 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 45,000 รูเปียอินโดนีเซีย 
หมายเหต ุ: การลดทนุของ GPL ภายใต้เงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุ้นนัน้ เป็นการด าเนินการเพื่อให้โครงสร้างเงินทุน 
(Capital Structure) ของ GPL มีความเหมาะสมกบัการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ 

5. GPL ประกาศการขายหุ้นในหนงัสือพิมพ์ และแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อพนกังาน อย่างน้อยภายใน 30 วนัก่อนการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ GPL เพื่อลงมติเห็นชอบการซือ้ขายหุ้นในครัง้นี ้

6. GPL ยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมม่ีการคดัค้านการลดทนุจากเจ้าหนี ้ภายหลงัจากการประกาศหนงัสือพิมพ์ 
7. ส าหรับลกูจ้างที่เลือกที่จะใช้สิทธิของตนในการสิน้สดุการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งได้มาจากการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นเจ้าของของ GPL บริษัทและลกูจ้างจะต้องเข้าท าข้อตกลงในเร่ืองค่าตอบแทน/เงินชดเชยที่บริษัทจะต้องจ่าย
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ให้แก่ลกูจ้าง การลงนามในข้อตกลงร่วม และจดหมายหลกัฐานการรับข้อตกลงร่วมกนั โดยลกูจ้างแต่ละคนซึ่งเลือกที่จะ
สิน้สดุการจ้างจะต้องมีการจดทะเบียนตอ่ศาลแรงงาน 

8. ความเห็นชอบของคณะกรรมการของ GPL เก่ียวกบัการเปลีย่นผู้มีอ านาจลงนามส าหรับบญัชีของธนาคารของ GPL ซึง่จะ
ให้มีผล ณ วนัท่ีการท าธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

9. ส าหรับลกูจ้างที่เลือกที่จะใช้สิทธิการจ้างงานตอ่เนื่องอนัเกิดจากการเปลี่ยนเจ้าของของ GPL ตามกฎหมายแรงงานของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องสง่เอกสารที่แสดงว่าร้อยละ 90 ของลกูจ้างไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิของตนในการสิน้สดุ
การเลกิจ้างซึง่ได้มาจากการเปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของของ GPL และสง่เอกสารที่แสดงวา่ลกูจ้างเหลา่นัน้จะไมใ่ช้สทิธิ
ของตนในการสิน้สดุการเลกิจ้างในอนาคตเพื่อให้มีการเลกิจ้างอนัเนื่องมาจากการโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ 

10. ผู้ซือ้รับทราบผลการตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สนิหลกัตามสญัญาในด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน และเทคนิค 
11. GPL ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PT AAPC Indonesia (ผู้ บริหารโรงแรม “Accor”) ส าหรับการ

เปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของหรืออ านาจควบคมุในบริษัท ตามเง่ือนไขในสญัญาบริหารโรงแรม และสญัญาให้ค าปรึกษา 
ระหวา่ง GPL และ PT AAPC Indonesia  

12. ผู้ขายออกจดหมายยืนยนัว่าค ารับรองและค ารับประกันของผู้ขายทัง้หมดตามสญัญาเป็นความจริงและสมบรูณ์ในวนัที่
เข้าท าสญัญาฉบบันีแ้ละวนัท่ีการท าธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ และผู้ขายได้กระท าหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีมีในสญัญาซือ้
ขายหุ้นจนครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว 

13. ไมม่ีเหตกุารณ์ที่เป็นโทษอยา่งร้ายแรง (Material Adverse Effect) ตอ่ GPL 
 

1.3.2 ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (“HGI KL”) 
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2: โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur : HGI KL 

 HGI อาคาร North 
บริษัท Knights Bridge Avenue SDN BHD (“KBA”) 

HGI อาคาร South 
บริษัท Gateway Legend SDN BHD (“GLSB”) 

ผู้ซือ้ : บริษัท SHR-CK Limited (“SHR-CK ”) ซึง่จะเป็นบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ SHREIT 
ผู้ขาย : บริษัท Royal Group Capital Pte Ltd. (“RGC") 

บริษัท Power Rich Investment Pte Ltd. (“PRI”) 
บริษัท NMM Pte Ltd. (“NMM”) 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ KBA 

บริษัท Royal Group Capital Pte Ltd. (“RGC") 
บริษัท Power Rich Investment Pte Ltd. (“PRI”) 
บริษัท Indosing Pte. Ltd. (“IPL”) 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ GLSB 

ความสมัพนัธ์ : KBA และ GLSB ไมม่ีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ และไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
ที่มา : Legal Due Diligence ของ Wong & Partners. Member Firm of Baker & McKenzie International และจากการ

สอบทานข้อมลูรายชื่อผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholders) ทกุรายของทัง้ 2 บริษัท พบวา่ไมเ่ข้าข่ายเป็นบคุคล

ที่เก่ียวโยงกนักบักองทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย : บริษัท Royal Group Capital Pte. Ltd. (“RGC") 

RGC เป็นบริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ KBA และ GLSB ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดิน อาคารและสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องของโรงแรม HGI KL อาคาร North และอาคาร South ตามล าดบั ทัง้นี ้จากการ

http://www.4-traders.com/PRUDENTIAL-9590193/
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สอบทานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา่ผู้ ถือหุ้นในระดบัสงูสดุ (Ultimate Shareholder) ของ RGC ไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
กองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย : บริษัท Power Rich Investment Pte. Ltd. (“PRI") 
PRI เป็นบริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ KBA และ GLSB ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิใน

ที่ดิน อาคารและสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องของโรงแรม HGI KL อาคาร North และอาคาร South ตามล าดบั ทัง้นี ้จากการสอบ
ทานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าผู้ ถือหุ้นในระดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) ของ PRI ไม่มีความสมัพันธ์กับ
กองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย : บริษัท NMM Pte. Ltd. (“NMM") 

NMM เป็นบริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ KBA ซึง่ KBA เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ 
อาคารและสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องของโรงแรม HGI KL อาคาร North ทัง้นี ้จากการสอบทานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
พบวา่ผู้ ถือหุ้นในระดบัสงูสดุ (Ultimate Shareholder) ของ NMM ไมม่ีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย : บริษัท Indosing Pte. Ltd. (“IPL") 

IPL เป็นบริษัทจัดตัง้ตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ GLSB ซึ่ง GLSB เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดิน อาคารและสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องของโรงแรม HGI KL อาคาร South ทัง้นี ้จากการสอบทานของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพบวา่ผู้ ถือหุ้นในระดบัสงูสดุ (Ultimate Shareholder) ของ IPL ไมม่ีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท Knights Bridge Avenue SDN BHD (“KBA”) 

KBA จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคารและสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง
ของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North  

รายช่ือคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก  MYDATA SSM Services 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1 Royal Group Capital Pte Ltd. 2,000,000 50.00% 
2 Power Rich Investment Pte Ltd. 1,000,000 25.00% 
3 NMM Pte Ltd. 1,000,000 25.00% 

 รวม 4,000,000 100.00% 
หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก MYDATA SSM Services 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 Bobby Hiranandani S/O Asok Kumar Director 
2 Asok Kumar S/O Naraindas Director 
3 Naraindas S/O Gangaram Director 
4 Phang Lee Kah Director 
5 Chong Wai Ming Secretary 
6 Tai Yit Chan Secretary 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท Gateway Legend SDN BHD (“GLSB”) 
GLSB จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2559 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารและสงัหาริมทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้องของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South 
รายช่ือคณะกรรมการ 

 
 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก MYDATA SSM Services 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
1 Royal Group Capital Pte Ltd. 2,000,000 50.00% 
2 Power Rich Investment Pte Ltd. 1,000,000 25.00% 
3 Indosing Pte Ltd. 1,000,000 25.00% 

 รวม 4,000,000 100.00% 
หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก MYDATA SSM Services 
 

โครงสร้างการถอืหุ้นในการได้มาซึ่งโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 Bobby Hiranandani S/O Asok Kumar Director 
2 Asok Kumar S/O Naraindas Director 
3 Naraindas S/O Gangaram Director 
4 Phang Lee Kah Director 
5 Chong Wai Ming Secretary 
6 Tai Yit Chan Secretary 

ถือหุ้น 100% 

Gateway Legend SDN BHD 
(มาเลเซีย) 

SHREIT 
(ประเทศไทย) 

Strategic Hospitality Holdings 2 Limited 
(บีวีไอ) 

SHR-CK Limited 
(บีวีไอ) 

Knights Bridge Avenue SDN BHD 
(มาเลเซีย) 

โรงแรม Hilton Garden Inn KL อาคาร North 

 กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารและสงัหาริมทรัพย์ 

ถือหุ้น100% 

ถือหุ้น 100% 

ถือหุ้น 100% 

โรงแรม Hilton Garden Inn KL อาคาร South 

 กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารและสงัหาริมทรัพย์ 

เงินกู้ยืม 
จากผู้ ถือหุ้น 

เงินกู้ยืม 
จากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท SHR-CK Limited (“SHR-CK”) 
SHR-CK จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้โดยผู้ ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ตามกฎหมายของ BVI โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเข้า

ลงทุนผ่านการถือหุ้น KBA และ GLSB ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทัง้ 2 บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารและ
สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North และอาคาร South ตามล าดบั ทัง้นี ้
มลูคา่การลงทนุรวมไมเ่กิน 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 59.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 
1,967.82 ล้านบาท โดยแบง่เป็นการลงทนุผา่นการถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทัง้ 2 บริษัท มลูคา่รวม 161.48 ล้านริงกิต
มาเลเซีย (ซึ่งประกอบด้วยคา่หุ้นและการช าระคืนเงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นเดิมแก่ผู้ขาย) และสว่นที่เหลือเป็นการช าระเงินกู้ยืมที่ KBA 
และ GLSB กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน มลูค่ารวมไมเ่กิน 78.52 ล้านริงกิตมาเลเซีย ทัง้นี ้จ านวนเงินระหวา่งเงินลงทนุในรูปแบบ
ช าระคา่หุ้นและรูปแบบช าระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัจ านวนเงินกู้ยืมของแต่ละบริษัทท่ีมีอยู่กบั
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ณ วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ใน KBA และ GLSB แล้ว KBA และ GLSB จะกลายเป็นบริษัทย่อย
ของกองทรัสต์ และจะเป็นผู้ ให้เช่าหลกัในสินทรัพย์เพิ่มเติมที่ 2 คือ โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur โดยผู้ เช่าหลกั
ในมาเลเซียซึง่เป็นบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย จะเป็นบริษัทท่ีไมม่ีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ แตม่ีผู้
ถือหุ้นระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้  ผู้ เช่า
หลกัในมาเลเซียจึงเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ (ข้อมลูเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 2) 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
-ไมม่ี- 

 
ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ก่อนการเข้าท ารายการทางคู่สญัญาต้องด าเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไข

บังคับก่อน (Condition Precedent) ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบรูณ์ โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัดงันี ้
ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (North) 
1. ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย ในการเพิ่มทนุของ SHREIT 

2. ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ SHREIT ส าหรับการเพิ่มทนุ และการซือ้ขายหุ้น 

3. ได้รับอนุมตัิจาก Hilton ในการท ารายการภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น และการโอนสญัญาบริหารจัดการโรงแรมให้แก่นิติ

บคุคลที่จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ เช่าหลกัของโรงแรม HGI KL  

4. ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นทกุราย และการถอนช่ือผู้ค า้

ประกนัทกุรายจากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาค า้ประกนัเงินกู้ จากเอกสารส าคญั ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ โดยไมม่ีการ

ขอความช่วยเหลอืเพิ่มเติมจากบคุคลดงักลา่ว 

5. หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของ SHREIT ได้มีการเสนอขาย และเงินจากการเพิ่มทนุดงักลา่วได้สง่ให้ SHREIT แล้ว 

6. ไมม่ีเหตกุารณ์ที่เป็นโทษอยา่งร้ายแรง (Material Adverse Effect) ตอ่ KBA 

7. การก่อสร้าง และปรับปรุงโรงแรม HGI KL อาคาร South ต้องแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการได้แล้ว 
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ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (South) 
1. ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย ในการเพิ่มทนุของ SHREIT 

2. ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ SHREIT ส าหรับการเพิ่มทนุ และการซือ้ขายหุ้น 

3. ได้รับอนุมตัิจาก Hilton ในการท ารายการภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น และการโอนสญัญาบริหารจัดการโรงแรมให้แก่นิติ

บคุคลที่จะจดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ เช่าหลกัของโรงแรม HGI KL 

4. ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นทกุราย และการถอนช่ือผู้ค า้

ประกนัทกุรายจากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาค า้ประกนัเงินกู้ จากเอกสารส าคญั ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ โดยไมม่ีการ

ขอความช่วยเหลอืเพิ่มเติมจากบคุคลดงักลา่ว 

5. การก่อสร้างและการปรับปรุงโรงแรม HGI KL อาคาร South ต้องแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการได้แล้ว 

6. หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของ SHREIT ได้มีการเสนอขาย และเงินจากการเพิ่มทนุดงักลา่วได้สง่ให้ SHREIT แล้ว 

7. ไมม่ีเหตกุารณ์ที่เป็นโทษอยา่งร้ายแรง (Material Adverse Effect) ตอ่ GLSB 

 
1.4 ประเภท และขนาดรายการ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาให้กองทรัสต์เข้าลงทนุในสนิทรัพย์เพิ่มเตมิในโรงแรมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โรงแรม 
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ทีเ่ขต Budang เกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย มลูคา่การลงทนุไมเ่กิน 1,653,360 ล้าน
รูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 114.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,817.40 ล้านบาท และ (2) โรงแรม Hilton 
Garden Inn Guala Lumpur (North & South) ที่เมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มลูค่าการลงทนุไม่เกิน 240.00 ล้านริง
กิตมาเลเซีย หรือประมาณ 59.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,967.82 ล้านบาท เป็นผลให้มีมลูคา่ลงทนุรวมทัง้ 
2 โครงการ เทา่กบัประมาณ 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 5,785.22 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องอื่นประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ  256.85 ล้านบาท) ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากบั 4,966.62 ล้านบาท 
เป็นผลให้มีขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 116.48 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 
 
ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ 4,512.06 4,263.39 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 0.00 0.00 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 313.66 149.72 
ลกูหนี ้   
   จากการให้เช่า 6.95 32.63 
   เงินปันผล 0.00 0.00 
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งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 
   อื่น 5.99 4.00 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน  307.51 284.73 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 130.42 132.80 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้จากผู้ขายทรัพย์สนิ  81.60 78.08 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 20.28 18.65 
สนิทรัพย์อื่น 3.59 2.62 

รวมสินทรัพย์ 5,382.06 4,966.62 
เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 275.68 129.20 
เงินประกนัรายได้รับจากผู้ขายทรัพย์สนิ  81.60 78.08 
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,506.43 1,449.51 
หนีส้นิอื่น 2.24 1.02 

รวมหนีส้ิน 1,865.95 1,657.81 
สินทรัพย์สุทธิ 3,516.11 3,308.81 

ทนุจดทะเบียน และทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   
   หนว่ยทรัสต์ 352,836,700 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 3,528.37 3,528.37 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม -9.53 -1.19 

สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอื่นของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 3,518.84 3,527.18 

องค์ประกอบอื่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน -2.73 -218.37 

ส่วนของผู้ถอืหน่วยสุทธิ 3,516.11 3,308.81 
หมายเหต ุ:  - กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตาม พรบ.ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 
 - กองทรัสต์ได้ลดทุนจดทะเบียนกองทรัสต์โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ของทุกหน่วยจากหน่วยละ 10 บาท เหลือ 9.9503 บาท ส่งผลให้

กองทรัสต์มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 3,510.84 ล้านบาท เน่ืองจากมีการจ่ายเงินคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยจากเงินระดมทนุสว่นท่ีเหลือ
จากการลงทนุซือ้ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ทัง่นีก้ารจ่ายคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินจากการท่ีกองทรัสต์มีรายการคา่ใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด 

 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทียบ 
ขนาดรายการ การอนุมตั ิ

ขนาดรายการ < 10% ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ 
10% < ขนาดรายการ < 30% ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ คณะกรรมการกองทรัสต์ 

ขนาดรายการ > 30% ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้การลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมทัง้ 2 โครงการในครัง้นี ้เป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์หลกัที่มีมลูคา่มากกวา่ร้อยละ 30 

ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ จึงถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ งสินทรัพย์หลัก ซึ่งต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและ
ข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2556 (บจ/ร 29-00) 
นอกจากนี ้หลงัจากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้ 2 โครงการตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ เช่าหลกัในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมทัง้ 2 โครงการ เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ จึงถือวา่เข้าขา่ยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดงันัน้ การท า
รายการข้างต้นจึงจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนี ้
จะไม่มีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้กองทรัสต์มีก าหนดการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวนัองัคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

 
1.5 ลักษณะของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

โครงสร้างการจัดการภายหลังเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: - กองทรัสต์มีอ านาจการควบคมุบริษัทโฮลดิง้ตา่งประเทศ (Holding Company-Offshore) และบริษัทผู้ให้เชา่ทรัพย์สินในประเทศที่

ทรัพย์สินตัง้อยู ่(Masster Lessor-Onshore SPV) โดยผ่านการถือหุ้นเป็นบริษัทยอ่ยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99 ของทนุจดทะเบียน และสง่
ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 - ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจการควบคมุบริษัทผู้ เชา่หลกั (Master Lessees) โดยใช้บริษัทในเครือของผู้จดัการกองทรัสต์ และจดัท า
สญัญาเชา่ทรัพย์สินซึง่มีการก าหนดเงื่อนไขตา่งๆ อยา่งชดัเจน โดยมีทรัสตี (Trustee) ท าหน้าทีส่อบทานความถกูต้องในการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของสญัญาตา่งๆ ทีส่ง่กลบัมาถึงกองทรัสต์ในท้ายที่สดุ 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 27 - 

1.5.1 ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 : โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort : SBND 
ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 : SBND ประเทศอินโดนีเซีย 
 

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

รายละเอียด  
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

ประเภทการลงทุนในที่ดนิ 

GPL มีสทิธิการเช่าบนที่ดินประเภท HGB Title เลขที่ 440  โดยสทิธิการเช่าดงักลา่วเป็นไปตาม
สญัญาใช้ประโยชน์และพฒันาที่ดิน (Land Utilization and Land Development Agreement 
: LULDA) ที่ท าขึน้ระหวา่ง Indonesia Tourism Development Corporation (“ITDC”) (เดิมช่ือ 
PT (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali) ซึง่เป็นหนว่ยงานภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย 
และ GPL โดยมีก าหนดระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2533 จนถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2583 รวมทัง้สิน้ 50 ปี ทัง้นี ้ คูส่ญัญาจะตกลงร่วมกนัในการขยายระยะเวลา LULDA 
ออกไปอีก 30 ปีภายหลงัจากที่ระยะเวลา 50 ปีแรกสิน้สดุลงตามทีก่ฎหมายอินโดนเีซียอนญุาต 
โดยคา่ตอบแทนในการขยายระยะเวลาจะขึน้อยูก่บัคา่ตอบแทนทีก่ าหนดโดย ITDC ที่เรียกเก็บ
กบัสญัญา LULDA ที่ท ากบัผู้ เชา่รายอื่นส าหรับโรงแรมระดบั 5 ดาวที่คล้ายคลงึกนั  

ประเภทการลงทุนใน
อาคารและสังหาริมทรัพย์ 

- กรรมสทิธ์ิในอาคาร สิง่ปลกูสร้าง งานระบบที่เก่ียวข้อง 
- กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ 

เจ้าของที่ดิน (หลงัจาก
กองทรัสต์เข้าลงทุน) 

PT GRIYA PANCALOKA  (“GPL”) ในฐานะบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 

เจ้าของอาคารและ
สังหาริมทรัพย์ (หลังจาก
กองทรัสต์เข้าลงทุน) 

PT GRIYA PANCALOKA  (“GPL”) ในฐานะบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 

ผู้บริหารโรงแรม PT AAPC Indonesia (บริษัทในเครือ Accor) 
ที่ตัง้ Lot N5 ITDC Tourism Complex Nusa Dua, Badung, Bali, 80363 Indonesia  
การเข้าออกทรัพย์สนิ
โครงการ 

ถนนทางเข้าโรงแรมเช่ือมกบัถนน Jalan Kw. Nusa Dua Resort ซึ่งเป็นถนนภายในโครงการ 
ITDC Tourism Complex Nusa Dua 

รายละเอียดของที่ดิน7 

ที่ดินเป็นของ Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC)  ซึ่ง เป็นหน่วยงาน
ภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยบริษัท PT GRIYA PANCALOKA ได้รับสิทธิในการพฒันาและ
ใช้ประโยชน์จากที่ดิน (HGB) ซึง่จะหมดอายใุนวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2563  
อย่างไรก็ดี ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ผู้ขายจะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนตาม
สญัญาซือ้ขายหุ้น ในการขยายเวลา (extension) อายสุิทธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน (HGB) ไปอีก 20 ปี ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่า

                                                 
7  สทิธิ HGB Title ตามกฎหมายอินโดนีเซียจะมีก าหนดอายเุร่ิมแรก (Initial term) 30 ปี โดยผู้ ถือ HGB Title จะมีสทิธิขอขยายเวลา (Extension) ออกไปอีกไม่เกิน 
20 ปีเม่ือครบก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือ HGB Title จะมีสทิธิขอตอ่ HGB Title (Renewal) ได้อีกซึง่คาดว่าระยะเวลาส าหรับการต่อ HGB Title จะเทา่กบัก าหนด
อายุเร่ิมแรกของ HGB Title คือ 30 ปี โดยมีสิทธิขอขยายเวลา (Extension) ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปีเช่นกัน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดงักล่าวมิได้ถกูระบชุดัเจนไว้ใน
กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และปัจจบุนัยงัไม่เคยมีกรณีตวัอย่างการตอ่อายแุละการขยายระยะเวลาดงักลา่วมาก่อน 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 28 - 

รายละเอียด  

กองทรัสต์ (ซึง่จะเป็นผู้ ถือสทิธิในการพฒันาบนท่ีดินดงักลา่ว ภายหลงัการเข้าลงทนุในโรงแรม 
SBND) สามารถขอตอ่อายสุทิธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดิน (renewal) ได้อีก 30 ปี 
รวมเป็นระยะเวลาสิทธิทัง้หมด 50 ปี หลงัจากที่ได้มีการต่ออายุสิทธิในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากที่ดิน 

พืน้ที่ดนิ 78,421 ตารางเมตร 
ลักษณะอาคาร อาคารห้องพกัโรงแรมสงู 4 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร / อาคารบ้านพกัแบบวิลลา่ 7 หลงั 
ปีที่เร่ิมด าเนินการ พ.ศ.2557 

ภาระผูกพันบนที่ดิน 

สิทธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภท HBG Title เลขที่ 440 ส าหรับที่ดินของ
โรงแรม SBND ของ GPL อยูใ่นระหวา่งการจ านองเป็นหลกัประกนักบั PT Bank CIMB Niaga 
Tbk. และ PT Bank Maybank Indonesia Tbk. โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะประสานงานให้มี
การไถ่ถอนภาระผกูพนัดงักลา่ว (นอกเหนือจากสว่นที่ใช้เพื่อจดัหาแหลง่เงินทนุในกองทรัสต์) 
ก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ 

รายละเอียดทั่วไปของ
โครงการ 

โรงแรมระดบัห้าดาว ซึง่มีจ านวนห้องพกัรวม 415 ห้อง โดยแบง่เป็นแบบห้องพกั 398 ห้อง และ 
แบบวิลลา่จ านวน 17 ห้อง  

สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพกั 

Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน์จอแบนระบบช่องสญัญาณ
ดาวเทียม มินิบาร์ พืน้ที่นัง่เลน่ ลานระเบียง พืน้ที่รับประทานอาหารพร้อมกาต้มน า้ไฟฟ้าและ
เคร่ืองชงกาแฟ นอกจากนีย้งัมีห้องน า้สว่นตวัพร้อมฝักบวั อา่งอาบน า้ และเคร่ืองเป่าผม 

บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ 

Executive lounge and pools / Business center / สระว่ายน า้กลางแจ้งขนาดใหญ่ สระลา
กนู สระวา่ยน า้พร้อมอา่งน า้อุน่ สปา และศนูย์สขุภาพและความงาม 
ห้องอาหาร จ านวน 2 ห้อง และ บาร์ จ านวน 3 บาร์ 
ห้องสนัทนาการ 12 ห้อง (บอลรูม 2 ห้อง) / โซนส าหรับเด็ก 
Jewel Box (ห้องจดัเลีย้งบริเวณชายหาดซึง่สามารถใช้เป็นสถานท่ีจดัเลีย้งในโอกาสตา่งๆ โดย
เฉพาะงานแตง่งานได้) 
Kecak Grand Ballroom ซึง่สามารถรองรับแขกได้มากถึง 700 คน 
Gamelan Ballroom ซึ่งมีขนาด 450 ตารางเมตร ตัง้อยู่บริเวณชายหาดของโรงแรม ซึ่งเคยใช้
เป็นสถานท่ีจดัประชมุ APEC ในปี 2556 และจะใช้เป็นสถานท่ีจดัประชมุ IMF ในปี 2561 

ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบลฟิต์ ระบบพลงังานส ารอง 
ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ ระบบสปริงเกอร์อตัโนมตัิ ระบบตรวจจบัและสญัญาณเพลงิไหม้ 

มูลค่าที่กองทรัสต์จะลงทุน 
ไม่เกิน 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือ ประมาณ 114.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเทา่ประมาณ 3,817.40 ล้านบาท 
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 แผนที่ที่ตัง้โครงการ แผนที่แสดงระยะทางจากโรงแรม 
  ถงึสถานที่ส าคัญโดยรอบ 

    
 

แผนผังโรงแรม 
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ภาพรวมของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

   

 

 
 

ภาพตวัอย่างร้านอาหาร 
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ภาพตวัอย่างสปา และฟิตเนส 

  
 

ภาพตวัอย่างคลนิิคความงาม Ventura และ Ismaya Beach Club 

 
 
รายละเอียดของหอ้งพกั 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Resort เป็นโรงแรม 4 ชัน้ มีจ านวนห้องพกัทัง้สิน้ 415 ห้อง แบง่เป็น 11 ประเภท ดงันี ้

รายละเอียดของห้องพัก 
ประเภทห้องพกั เตียงเดี่ยว เตียงคู่ พืน้ที่เฉลี่ยต่อห้อง (ตร.ม.) 

Luxury Room 162 87 48 
Luxury Room Ocean View 23 11 48 
Luxury Room Plunge Pool 32 17 48 
Luxury Room Pool Access  29 15 48 
Prestige suite 12  120 
Prestige suite Plunge Pool 4  120 
Honeymoon suites 4  88 
Honeymoon suites Plunge Pool 2  88 
1 Bedroom Villa 14  88 
2 Bedroom Villa 2  175 
Presidential Villa 1  379 

รวม 285 130  
หมายเหต:ุ ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานผู้ประเมินราคาอิสระ HVS Consulting and Valuation Services โดย Nexus Property Consultants Co.,Ltd. 
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รายละเอียดการแบ่งสดัส่วนพืน้ที ่
รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 

ประเภทพืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) ร้อยละของพืน้ที่อาคารทัง้หมด 
พืน้ท่ีห้องพกั 22,457 30% 
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 54,095 70% 

หมายเหต:ุ ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานผู้ประเมินราคาอิสระ HVS Consulting and Valuation Services โดย Nexus Property Consultants Co.,Ltd. 
 
จุดเด่นของทรพัย์สิน 

โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort เป็นโรงแรมใหมร่ะดบัห้าดาวสไตล์รีสอร์ท ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีการทอ่งเทีย่ว 
Nusa Dua ซึง่อยูท่างใต้ของเกาะบาหล ีโรงแรมตัง้อยูห่า่งจากทา่อากาศยานนานาชาต ิNgurah Rai ประมาณ 13 กิโลเมตร ซึง่
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20-30 นาที ตัวโรงแรมห่างจากโรงพยาบาล BIMC ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจาก
ศนูย์การค้าประมาณ 1.2 กิโลเมตร โรงแรมตัง้อยูต่ิดกบัชายหาดท าให้มีทศันียภาพที่สวยงาม นอกจากนี ้ภายในโรงแรมยังมีสิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สระว่ายน า้ ฟิตเนส สปา ร้านอาหารต่างๆ อีกทัง้ยงัมีบริการที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ใน
บริเวณใกล้เคียง คือ ร้านท าผม และคลนิิคเสริมความงาม เพื่อตอบโจทย์วนัพกัผอ่นของลกูค้าผู้มาพกัอาศยั  

โรงแรมมีฐานลกูค้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ออสเตรเลีย และ
ยโุรป นอกจากนี ้ผู้บริหารโรงแรมมีกลยทุธ์ในการท าการตลาดหลากหลายรูปแบบส าหรับลกูค้าแตล่ะประเทศในแตล่ะช่วงเวลา 
สง่ผลให้โรงแรมสามารถบริหารการจดัการยอดการเข้าพกั (Occupancy rate) ของโรงแรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี ้
โรงแรมได้ร่วมมือกบั  Ismaya  ซึ่งเป็นบริษัทรับจดังานอีเว้นท์ และงานเทศกาลดนตรีระดบัโลก โดย Ismaya ได้มีการเช่าพืน้ท่ี
ของโรงแรมในการเปิด Beach Club ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้เข้าพกัในโรงแรมมากขึน้ภายหลงัจากที่การพัฒนา 
Beach Club แล้วเสร็จ 
 
รางวลั 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ (%) 73.30% 74.30% 73.25% 
อตัราคา่ห้องพกัเฉลีย่ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่ห้องตอ่คืน) 133.11 136.64 143.85 
รายได้คา่ห้องพกั 14.78 15.42 15.96 
รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 7.30 7.48 8.30 
รายได้อื่นๆ 0.76 0.97 1.03 
รายได้รวม 22.85 23.87 25.29 
ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน/1 9.12 10.40 10.53 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนกนัส ารอง FF&E 6.49 7.73 7.76 
ท่ีมา: Management Account ของโรงแรม SBND ท่ีได้รับจาก GPL 

/1 - ก าไรขัน้ต้นหลงั Base Fee Management 

 
กลุ่มลูกคา้ 

ณ เดือนมีนาคม 2561 กลุม่ลกูค้าของโรงแรม SBND สามารถสรุปได้ดงันี ้

ถิ่นฐานของลูกค้า ร้อยละของจ านวนลูกค้าทัง้หมด 
1.  อินโดนีเซีย 23% 
2.  ออสเตรเลยี 22% 
3.  จีน 16% 
4.  รัสเซีย 5% 
5. อินเดีย 3% 
6.     เกาหล ี 3% 
7.     ไต้หวนั  3% 
8. สหราชอาณาจกัร 2% 
9. ยเูครน 2% 
10.  อื่นๆ 19% 

  ท่ีมา : Hotel Management, Business Review 2018 
 

รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 
โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  
สญัญาบริหารโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จดัท าขึน้ระหวา่ง GPL และบริษัท PT AAPC Indonesia 

ซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินการบริหารจดัการโรงแรม โดยมีอายสุญัญา 15 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินงาน คือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 
ทัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุแล้ว GPL จะท าการโอนสญัญาบริหารโรงแรมฉบบัปัจจบุนัให้แก่ผู้ เช่าหลกัในอินโดนีเซีย คือ CPP 
เป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารโรงแรมแทน 
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(2) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาและสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 

ก. สัญญาซือ้ขายหุ้นของ PT GRIYA PANCALOKA แบบมีเงื่อนไข 

ชื่อสัญญา สญัญาซือ้ขายหุ้นของ PT GRIYA PANCALOKA แบบมีเง่ือนไข (“GPL”) 
ผู้ขาย PT Agung Podomoro Land Tbk. (“APL”) 
ผู้ซือ้ SHR-ND Limited (“SHR-ND”) 
ทรัพย์สินที่จะซือ้
และขาย 

เข้าซือ้หุ้น Series A จ านวน 211,860 หุ้น และหุ้น Series B จ านวน 2,520,200 หุ้น ใน GPL และหุ้นใน GPL 
ที่จะมีการออกเพิม่เติมให้แก่ผู้ขายในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ รวมทัง้สิน้อยา่งน้อยร้อยละ 99.92 ของหุ้นท่ี
ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GPL ("หุ้นที่ซือ้ขาย") (หุ้น Series A และหุ้น Series B มีสทิธิในการออก
เสยีงและรับเงินปันผลเหมือนกนั ตา่งกนัเพียงมลูคา่ที่ตราไว้) 

ราคาซือ้ขาย 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (คิดเป็นประมาณ 114.85 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 
3,817.40 ล้านบาท) 
โดยแบง่เป็น  

 จ านวน 170,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ส าหรับการซือ้หุ้น GPL 

 จ านวน 1,483,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ในรูปแบบเงินให้กู้ยืมจากผู้ซือ้ เพื่อน าไปช าระเงินกู้ยืมปัจจุบนั
จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นเดิม และการลดทนุ (“เงินกู้ยืมใหม”่: New Loan) 

หมายเหต ุ: จ านวนเงินระหวา่งเงินลงทนุในรูปแบบซือ้หุ้นและรูปแบบเงินกู้ยืมใหมอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยูก่บัจ านวนเงิน
กู้ยืมของ GPL ที่มีอยู่กับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน (PT Bank CIMB Niaga และ PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) และเงินกู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้นเดิม ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

การจองซือ้
หน่วยทรัสต์ 

 ในระหว่างระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ SHREIT ทาง APL (บริษัทหรือบริษัทในเครือหรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับการอนญุาตจากผู้จดัการกองทรัสต์) ตกลงที่จะเข้าซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะมีการเพิ่ม
ทนุหนว่ยทรัสต์ออกเสนอขายในมลูคา่เทา่กบัหรือไมเ่กินร้อยละ 12 ของมลูคา่การซือ้ขายโรงแรม 

 คูส่ญัญาตกลงวา่ผู้ขายมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน ภาษี คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย ที่ถกูก าหนด จดัเก็บ 
ประเมิน หรือเกิดขึน้โดยผู้ขายอนัเก่ียวเนื่องกบัการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของผู้ขาย 

ระยะเวลาบังคับ
ถอืครอง
หน่วยทรัสต์ และ
สิทธิในการรับ
ข้อเสนอก่อน  
(Lock-up and 
Rights of First 
Offer ) 

 ผู้ ขายตกลงที่จะไม่ขาย จ าหน่าย หรือโอนหน่วยทรัสต์ของผู้ ขายให้กับบุคคลอื่นใดโดยปราศจากการ
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จดัการกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ("ระยะเวลาบังคับถือครอง
หน่วยทรัสต์") (Lock-Up Period) นบัตัง้แตว่นัแรกที่หนว่ยทรัสต์เร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ข้อห้ามดงักลา่วมิให้ใช้กบักรณีการขาย จ าหนา่ย หรือโอนหนว่ยทรัสต์ของผู้ขายจากผู้ขายไปยงั (ก) บริษัท
ในเครือของผู้ขาย และ/หรือ (ข) ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บริษัทในเครือของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ภายหลงัจากระยะเวลาบงัคบัถือครองหน่วยทรัสต์ หากผู้ขายมีความประสงค์จะขาย จ าหน่าย หรือโอน
หนว่ยทรัสต์ของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ("ค าบอกกล่าว
การขาย") ถึงความประสงค์ที่จะขายและจ านวนหนว่ยทรัสต์ของผู้ขายที่ต้องการจะขาย ("หน่วยทรัสต์ที่
ขาย")  
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 ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่มีค าบอกกล่าวการขาย ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องยื่นค าเสนอเพื่อซือ้
หน่วยทรัสต์ที่ขายตามที่มีค าบอกกลา่วการขาย ("ค าบอกกล่าวการเสนอซือ้")  โดยก าหนดราคาเสนอ
ซือ้ด้วย ("ราคาเสนอซือ้") 

 หากผู้ขายตกลงตามข้อก าหนดที่ปรากฏในค าบอกกลา่วการเสนอซือ้ ซึ่งรวมถึงราคาเสนอซือ้แล้ว ผู้ขาย
ต้องแจ้งตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้จัดการกองทรัสต์ส าหรับการขายหน่วยทรัสต์ ("ค ายืนยัน") 
ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีค าบอกกลา่วการเสนอซือ้ เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับค ายืนยนั ผู้ขาย
และผู้จดัการกองทรัสต์จะท าการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ 

 ผู้ขายอาจปฏิเสธข้อตกลงตามค าบอกกลา่วการเสนอซือ้ได้ หาก (ก) ผู้ขายได้แจ้งไปยงัผู้จดัการกองทรัสต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการปฏิเสธ หรือ (ข) ไม่มีการสง่ค ายืนยนัหรือค าปฏิเสธไปยงัผู้จดัการกองทรัสต์
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด  

 ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธด้วยวิธีการข้างต้น ผู้ขายสามารถขาย และ/หรือ โอนหน่วยทรัสต์ที่ขายให้กบับคุคล
ใดก็ได้โดยไม่มีข้อจ ากดั โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุที่จะไม่ท าให้การโอน
ขายหนว่ยทรัสต์ของตนกระทบกบัตลาดซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้และการขายจะต้องเป็นไปใน
ราคาเดียวกนัหรือสงูกวา่ราคาเสนอซือ้ และ (ก) จะต้องด าเนินการภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีผู้ขาย
ปฏิเสธไปยงัผู้จัดการกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ (ข) ภายใน 7 วนัท าการนบัจากระยะเวลาที่
ผู้ขายสามารถปฏิเสธได้ได้ผา่นพ้นไปแล้ว  

 หากไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ขายได้ และ/หรือ การขายไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 7 วนัท าการตามที่
กลา่วไปข้างต้น ผู้ขายมีสทิธิที่จะ (ก) โอน และ/หรือ ขายหนว่ยทรัสต์ที่ขายทัง้หมดหรือบางสว่นได้ หรือ (ข) 
ไมด่ าเนินการขายหนว่ยทรัสต์ตอ่  

 หากผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทในเครือของผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่ท าค าบอกกลา่วการเสนอซือ้
ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีค าบอกกลา่วการขาย ผู้ขายสามารถโอนขายหนว่ยทรัสต์ให้กบับุคคล
ใด ในราคาเทา่ใด ภายใต้ข้อก าหนดอยา่งไรก็ได้ โดยมีเง่ือนไขวา่จะต้องใช้ความพยายามอยา่งดีที่สดุที่จะ
ไมท่ าให้กระทบกบัตลาดซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ข้อก าหนดการ
ไม่มีสิทธิในการ
รับเงนิจ่าย (Non-
Entitlement of 
Cash 
Distribution)  

 ผู้ขายตกลงว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัที่หน่วยทรัสต์เร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ขาย
จะไมรั่บสทิธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนทนุจากการลดทนุของกองทรัสต์ 

 ข้อก าหนดข้างต้นไม่ใช้กบักรณีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือเงินสดจากการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที่เกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีหนว่ยทรัสต์เร่ิมมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 เพื่อมิให้เกิดข้อสงสยั การไมม่ีสทิธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของการลดทนุให้จ ากดัอยูเ่พียงเทา่กบั
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (Listing expense) ที่มีการตดัจ าหนา่ย (Amortization 
expense) ทัง้นี ้ให้จ ากดัเพียงเฉพาะเทา่สดัสว่นหนว่ยทรัสต์ของผู้ขาย 

การสนับสนุน
รายได้จากการ
ด าเนินงานสุทธิ 

 ผู้ขายตกลงสนบัสนุนรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ (Net Operating Income: NOI) แก่กองทรัสต์ ใน
จ านวนไม่เกิน 137,780 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (เรียกว่า “รายได้จากการด าเนินงานสุทธิที่สนับสนุน”) 
เป็นระยะเวลา 2 ปี (“ระยะเวลาสนับสนุน”) เร่ิมตัง้แต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในโรงแรม SBND เป็น
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ผลส าเร็จ โดยการสนบัสนนุรายได้จากการด าเนินงานสทุธิจะมีการช าระเงินก็ตอ่เมื่อมสีว่นตา่งระหวา่ง (1) 
รายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่เกิดขึน้จริงในการด าเนินธุรกิจโรงแรม SBND ในช่วงระยะเวลาที่เก่ียวข้อง 
กบั (2) รายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่สนบัสนนุ ทัง้นี ้เงินที่น ามาช าระส าหรับการสนบัสนนุรายได้จาก
การด าเนินงานจะมาจากเงินฝากหรือหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร 

 ในกรณีที่กองทรัสต์ได้รับรายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่สนบัสนนุจากผู้ขาย ซึ่งจะมีการตรวจสอบและ
ช าระเป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงจาก Management Account ของโรงแรม SBND ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้
จะด าเนินการปรับปรุงจ านวนเงินสนบัสนนุรายได้จากการด าเนินงานสทุธิตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ของโรงแรม SBND ในแต่ละปี และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับเงินรูเปีย
อินโดนีเซียเฉลีย่ส าหรับรอบระยะเวลานัน้ๆ 

 รายได้จากการด าเนินงานสทุธิจะเท่ากบัก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
ของโรงแรม SBND ลบด้วย Replacement Reserves (ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมปัจจบุนั) 
ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม (ฉบับแก้ไขครัง้ที่  11 ) (Uniform System of 
Accounts for the Lodging Industry (11th Revised Edition))  

 ในกรณีที่รายได้จากการด าเนินงานสทุธิของโรงแรม SBND ไม่ถึง 137,780 ล้านรูเปียอินโดนีเซียต่อปีงบ
การเงิน ผู้ ขายตกลงจะสนับสนุนรายได้จากการด าเนินงานสุทธิในแต่ละปีไม่เกิน 68,890 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซียตอ่ปี (“จ านวนเงนิสนับสนุน”) ในช่วงระยะเวลาสนบัสนนุ 

 การสนบัสนนุรายได้จากการด าเนินงานสทุธิข้างต้นจะไมบ่งัคบัใช้ในช่วงเวลาที่มี "เหตกุารณ์พิเศษ" ซึง่จะ
หมายถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 เหตกุารณ์ธรรมชาติ ภยัธรรมชาติ ไฟไหม้ และการระเบิดท าลายล้าง 

 สงคราม การตอ่สู้  สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล การก่อความไมส่งบ การตอ่ต้านอ านาจรัฐ 
ความวุน่วาย ความไมส่งบในบ้านเมือง การก่อการร้าย การยดึ หรือการท าลายล้าง 

 โรคระบาด หรือเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัโรคภยั หรือ 

 การระเบิด 

 ทัง้นี ้เหตุการณ์พิเศษดงักล่าว (1) ต้องเป็นเหตุสดุวิสยัภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม (2) จะต้องไม่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในทางปกติของธุรกิจ (3) จะต้องส่งผลร้ายโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของโรงแรม 
SBND และ (4) จะต้องไม่เกิดจากการกระท าของผู้ขาย ผู้บริหารโรงแรม ผู้ เช่าหลกั (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้
เช่าหลกั) หรือคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องหรือมีความเก่ียวพนักบัผู้ขาย 

 ในกรณีของเหตุการณ์พิเศษ ระยะเวลาสนับสนุนจะมีการขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ไม่มีการ
สนบัสนนุเนื่องจากมีเหตกุารณ์พิเศษเกิดขึน้ 

 ในระหว่างระยะเวลาสนบัสนุน ผู้ขายมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเร่ืองผู้จัดการอสงัหาริมทรัพย์ที่ถูกแต่งตัง้ขึน้ 
และผู้ขายมีสทิธิที่จะเข้าร่วม (หากประสงค์) ในกระบวนการสมัภาษณ์ผู้จดัการอสงัหาริมทรัพย์ 

หนังสือค า้
ประกันธนาคาร 

 เมื่อการลงทนุในโรงแรม SBND เสร็จสิน้ ผู้ขายตกลงที่จะวางเงินฝากจ านวน 68,890 ล้านรูเปียอินโดนีเซยี 
โดยการโอนเข้าบญัชีของกองทรัสต์ เพื่อใช้ช าระสว่นขาดระหว่างรายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่เกิดขึน้
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(Bank 
Guarantee)  

จริงกบัรายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่สนบัสนนุในช่วงระยะเวลาสนบัสนนุในระหวา่งที่มีการออกหนงัสือ
ค า้ประกนัธนาคาร หรือ 

 ภายในระยะเวลา 1 ปี จากวนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายตกลงที่จะวางหนงัสือค า้ประกันธนาคารใน
จ านวน 68,890 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ให้แก่ทรัสตี โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ
ที่สนบัสนนุ เพื่อเป็นการช าระสว่นขาดระหว่างรายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่เกิดขึน้จริงกบัรายได้จาก
การด าเนินงานสทุธิที่สนบัสนนุในช่วงระยะเวลาสนบัสนนุ โดยหากหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารมีการถกู
เรียกให้ใช้เงินในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ผู้ขายจะน าหนงัสือค า้ประกนัธนาคารฉบบัอื่นในจ านวนเทา่กนั
มาวางเมื่อสิน้สดุช่วงระยะเวลา 12 เดือนแตล่ะครัง้ เพื่อให้จ านวนเงินภายใต้หนงัสอืค า้ประกนัธนาคารคง
เป็นจ านวนเงิน 68,890 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ตลอดระยะเวลาสนบัสนนุ 

 คูส่ญัญาตกลงให้ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบภาษี คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย ที่ถกูก าหนด จดัเก็บ ประเมิน และ
เกิดขึน้โดยผู้ขายอนัเก่ียวเนื่องกบัหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร 

เงื่อนไขบังคับ
ก่อนของ
คู่สัญญา 

1. ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย ในการเพิ่มทนุของ SHREIT 
2. BKPM ออกเอกสารแสดงความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับการโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ 

รวมถงึเปลีย่นแปลงสถานะของ GPL เป็นบริษัทจ ากดัประเภท PT PMA จาก BKPM ประเทศอินโดนีเซยี 
3. ผู้ ถือหุ้นของ GPL ต้องอนมุตั ิ

(ก) การโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ตามเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้
(ข) การสละสทิธิใดๆ ที่ผู้ ถือหุ้นอาจได้รับภายใต้ข้อบงัคบัข้อตกลงอื่นใดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการ

โอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ 
(ค) ลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท 
(ง) การแตง่ตัง้กรรมการและ Commissioner ชดุใหมข่อง GPL จากบคุคลที่ผู้ซือ้เสนอ ณ วนัท่ีธุรกรรม

เสร็จสมบรูณ์ 
4. แก้ไขข้อบงัคบับริษัท  

(ก) ยกเลกิข้อห้ามการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าว 
(ข) ยกเลกิข้อห้ามไมใ่ห้บคุคลตา่งด้าวด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 
(ค) ลดทนุจดทะเบยีนบริษัท โดยการลดมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นทัง้ Series A และ Series B เป็นผลให้

บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 134,809.30 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยแบง่เป็น (1) หุ้น Series A 
จ านวน 214,003 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 รูเปียอินโดนเีซีย และ (2) หุ้น Series B จ านวน 
2,520,200 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 45,000 รูเปียอินโดนีเซีย 

5. GPL ประกาศการขายหุ้นในหนงัสอืพิมพ์ และแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่พนกังาน อยา่งน้อยภายใน 30 
วนัก่อนการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของ GPL เพื่อลงมติเห็นชอบการซือ้ขายหุ้นในครัง้นี ้ 

6. GPL ยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมม่กีารคดัค้านการลดทนุจากเจ้าหนี ้ภายหลงัจากการประกาศ
หนงัสอืพิมพ์ 

7. ส าหรับลกูจ้างที่เลอืกที่จะใช้สทิธิของตนในการสิน้สดุการเลกิจ้างตามกฎหมายแรงงานซึง่ได้มาจากการ
เปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของของ GPL บริษัทและลกูจ้างจะต้องเข้าท าข้อตกลงในเร่ืองคา่ตอบแทน/เงิน
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ชดเชยที่บริษัทจะต้องจา่ยให้แก่ลกูจ้าง การลงนามในข้อตกลงร่วม และจดหมายหลกัฐานการรับข้อตกลง
ร่วมกนั โดยลกูจ้างแตล่ะคนซึง่เลอืกที่จะสิน้สดุการจ้างจะต้องมีการจดทะเบียนตอ่ศาลแรงงาน 

8. ความเห็นชอบของคณะกรรมการของ GPL เก่ียวกบัการเปลีย่นผู้มีอ านาจลงนามส าหรับบญัชีของ
ธนาคารของ GPL ซึง่จะให้มีผล ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

9. ส าหรับลกูจ้างที่เลือกที่จะใช้สทิธิการจ้างงานตอ่เนื่องอนัเกิดจากการเปลีย่นเจ้าของของ GPL ตาม
กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องสง่เอกสารที่แสดงวา่ร้อยละ 90 ของลกูจ้างไมม่ีความ
ประสงค์จะใช้สทิธิของตนในการสิน้สดุการเลกิจ้างซึง่ได้มาจากการเปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของของ 
GPL และสง่เอกสารที่แสดงวา่ลกูจ้างเหลา่นัน้จะไมใ่ช้สทิธิของตนในการสิน้สดุการเลกิจ้างในอนาคต
เพื่อให้มกีารเลกิจ้างอนัเนื่องมาจากการโอนหุ้นจากผู้ขายไปยงัผู้ซือ้ 

10. ผู้ซือ้รับทราบผลการตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สนิหลกัตามสญัญาในด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน และ
เทคนิค 

11. GPL ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก PT AAPC Indonesia (ผู้บริหารโรงแรม “Accor”) 
ส าหรับการเปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของหรืออ านาจควบคมุในบริษัท ตามเง่ือนไขในสญัญาบริหาร
โรงแรม และสญัญาให้ค าปรึกษา ระหวา่ง GPL และ PT AAPC Indonesia 

12. ผู้ขายออกจดหมายยืนยนัวา่ค ารับรองและค ารับประกนัของผู้ขายทัง้หมดตามสญัญาเป็นความจริงและ
สมบรูณ์ในวนัท่ีเข้าท าสญัญาฉบบันี ้และวนัท่ีการท าธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ และผู้ขายได้กระท าหน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีมใีนสญัญาฉบบันีจ้นครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว 

13. จดัสง่หนงัสอืรับรองความครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อน 
14. จดัสง่ส าเนาการประชมุคณะกรรมการ และ Board of Commissioners ของผู้ขาย ซึง่อนมุตักิารเข้าท า

สญัญาธุรกรรมตา่งๆ (Transaction Agreements) 
15. จดัสง่เอกสารที่รับรองโดยโนตารีซึง่ยืนยนัถึงการให้ความเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นในธุรกรรมซือ้ขาย 
16. จดัสง่ส าเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นฉบบัลา่สดุของ GPL ซึง่เมีการรับรอบความถกูต้อง 
17. จดัสง่ใบหุ้นท่ีได้ออกให้แก่ผู้ซือ้ 
18. จดัสง่ทะเบียนทรัพย์สนิทัง้หมดทกุรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ (FF&E) 

ทัง้หมดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 
19. จดัสง่ส าเนาการขยายเวลาสทิธิการพฒันาและใช้ประโยชน์จากเชา่ที่ดินประเภท HGB เลขที่ 440 ซึง่ต้อง

มีอายขุองสทิธิบนที่ดินอยา่งน้อยจนกระทัง่ถงึวนัท่ี 21 มีนาคม 2581 
20. จดัสง่งบประมาณเงินทนุหมนุเวยีน (Estimated Net Working Capital) และร่างบญัชีส าหรับการเข้าท า

ธุรกรรม (Completion Account) ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 
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สิ่งที่ต้องกระท า 
ณ วันที่ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์
(Completion 
Actions) 

หน้าที่ของผู้ขาย ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายต้องกระท าการดงัตอ่ไปนี ้
1. ลงนามในสญัญาซือ้ขาย (Deed of Acquisition) ร่วมกบัผู้ซือ้ 
2. สง่มอบสญัญาเงินกู้ฉบบัจริงส าหรับเงินกู้ยมืใหม ่(New Loan) ให้กบัผู้ซือ้  
3. หากเงินกู้ยมืใหม ่(New Loan) ได้โอนเข้ายงับญัชีของ GPL แล้ว ผู้ขายต้องสง่ใบเสร็จการรับเงินกู้ยืมใหม่

ดงักลา่วที่ออกโดย GPL ให้กบัผู้ซือ้ 
4. สง่มอบ (1) หลกัฐานการช าระเงินกู้ยืมปัจจบุนั และเงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นท่ี GPL มีอยูใ่ห้ผู้ซือ้ (2) หลกัฐานวา่ 

GPL ได้จ่ายเงินลดทนุให้กบัผู้ซือ้และผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอื 
5. สง่มอบบญัชีส าหรับการเข้าท าธุรกรรม (Completion Account) ฉบบัลา่สดุอพัเดตให้ผู้ซือ้ 
หน้าที่ของผู้ซือ้ ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ ผู้ซือ้ต้องกระท าการดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงนามในสญัญาซือ้ขาย (Deed of Acquisition) กบัผู้ขาย 
2. สง่มอบหลกัฐานการจ่ายเงินคา่หุ้น ในรูปแบบการสัง่จา่ยเงินธนาคารของผู้ซือ้ที่ไมส่ามารถยกเลกิเพกิถอน

และไมม่ีเง่ือนไข โดยอาจเป็นเอกสาร MT103 ซึง่เป็นหลกัฐานแสดงค าสัง่การโอนเงินระหวา่งประเทศ หรือ
การยืนยนัในลกัษณะอื่นที่ออกโดยธนาคารท่ีสง่เงิน 

3. สง่มอบสญัญาฉบบัจริงส าหรับวงเงินกู้ ใหม ่(New Loan) พร้อมเอกสารการสง่มอบเงินกู้  ในรูปแบบการสัง่
จ่ายเงินธนาคารของผู้ซือ้ที่ไมส่ามารถยกเลิกเพิกถอนและไมม่ีเง่ือนไข โดยอาจเป็นเอกสาร MT103 ซึง่เป็น
หลกัฐานแสดงค าสัง่การโอนเงินระหวา่งประเทศ หรือการยืนยนัในลกัษณะอื่นที่ออกโดยธนาคารท่ีสง่เงิน 

4. ท าให้แนใ่จวา่มกีารลงนามในสญัญาเพื่อโอนสทิธิและหน้าที่ในสญัญาการบริหารโรงแรมให้แก่ CPP 

การชดใช้ความ
เสียหาย 
(Indemnity) 

ภายใต้ข้อจ ากัดความรับผิดที่จะได้ตกลงกันในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ GPL และกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
นโยบายของรัฐ ผู้ ขาย (ผู้ ชดใช้ความเสียหาย) ตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ ซือ้ และ/หรือ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (ผู้ ได้รับการชดใช้ความเสียหาย) และด าเนินการให้ผู้ซื อ้ และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ (ผู้ ได้รับการ
ชดใช้ความเสียหาย) ไม่ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย ความเสียหาย การฟ้องร้อง ความสญูเสีย และ
ความรับผิดอื่นใดที่ก่อให้เกิดโดยผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย ความเสียหาย การฟ้องร้อง ความ
สญูเสยี และความรับผิดอื่นใดนัน้จะเกิดขึน้หรือเป็นผลมาจาก 

(ก) การที่ผู้ขายผิดค ารับรองหรือค ารับประกนัในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิโครงการ  
(ข) การที่ผู้ขายความเสยีหายผิดข้อตกลงหรือค ามัน่ท่ีให้ไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิโครงการ  
(ค) ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึน้จากการฟ้องร้องที่ผู้ขายไม่ได้เปิดเผยให้แก่ผู้ซือ้ได้ทราบ 

กฎหมายที่ใช้
บังคับ 

กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย 

วิธีการระงบัข้อ
พิพาท 

อนญุาโตตลุาการ ในประเทศสงิคโปร์ ตามหลกัเกณฑ์ของ Singapore International Arbitration Centre 
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ข. สรุปร่างสัญญาเช่าระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 และผู้เช่าหลัก 

ผู้ให้เช่า PT GRIYA PANCALOKA (“GPL”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีก่องทรัสต์ลงทนุโดยการถือหุ้นร้อยละ 99.92 (ภายหลงั
การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์) 

ผู้เช่า PT Central Pesona Palace (“CPP”) ซึง่มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคล
เดียวกบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที่เช่า (ก) อาคารรวมทัง้สิง่ปลกูสร้างใด ๆ ซึง่ตัง้อยูใ่นโรงแรม SBND ("อาคารโรงแรม") และ 
(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมทีเ่ป็นงานระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

ระบบโทรศพัท์ ลฟิต์ บนัไดเลือ่น ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวก
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัอาคารโรงแรม รวมทัง้สทิธิใดๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิตาม (ก) - (ข) ดงักลา่ว รวมเรียกวา่ “โรงแรม” หรือ “ทรัพย์สนิท่ีเช่า” 
ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีระบไุว้ในสญัญา (“วันที่สัญญาฉบับนีม้ีผลใช้บังคับ”) 
เงื่อนไขในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบก าหนด 

เมื่อสญัญาเช่าครบก าหนด คู่สญัญาตกลงวา่ผู้ เช่าจะเช่าทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ ให้เช่าตอ่ไปอีกคราวละ 3 ปี โดย
อตัโนมตัิ (automatic renewal) และข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิน้สดุลงเมื่อผู้ ให้เช่าขาดคณุสมบตัิใน
การเป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเช่า 

วิธีการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อ
สัญญาเช่าครบ
ก าหนด 

เมื่อมีการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป 
1. คู่สญัญาตกลงให้เง่ือนไขเก่ียวกบัการเช่า รวมทัง้เง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาเช่าฉบบัตอ่อายเุหมือนกนั

กบัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาเช่าฉบบัแรก  
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยูบ่นที่ดินอนัมีสทิธิการเช่า คูส่ญัญาตกลงวา่ข้อตกลงในการตอ่สญัญาเช่าจะ

มีผลใช้บงัคบัไมเ่กินระยะเวลาที่สญัญาเช่าที่ดินท่ีโรงแรมตัง้อยู่ 
3. นอกจากกรณีที่ระบไุว้ในข้อ 1. และ ข้อ 2. ข้างต้น หากผู้ให้เช่าไมป่ระสงค์ที่จะเช่าตอ่ไป ให้ผู้ให้เช่าแจ้งให้

ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
การเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ได้ตอ่ออกไป 

ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาตามสญัญา แตผู่้ เช่ามีข้อจ ากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัด้วยเหตขุาดคณุสมบตัิ
ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นเหตใุนการเลิกสญัญาของสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ เหตอุื่นใดที่มิได้เกิดจากความจงใจ 
หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของผู้ เช่า อนัท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถเช่าทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่ผู้ เช่าไมม่ีหน้าที่ท่ีจะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไป 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาตามที่ระบไุว้ในข้อ 1 แตผู่้ เช่ามีข้อจ ากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่
ผู้ เช่ายงัคงสามารถเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้ชัว่คราว ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าจะร่วมกนัหาผู้ เช่า
รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมแทนผู้ เช่าตอ่ไป ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมตอ่ไปจนกวา่จะสามารถหาผู้ เช่ารายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าตอ่ไปได้ โดยที่ผู้ ให้เช่า
และผู้ เช่าจะร่วมกนัก าหนดเง่ือนไขของการเช่าที่ตอ่ออกไป แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดงักลา่วจะ
ไมเ่กิน 180 วนั นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาเชา่ โดยให้ถือวา่ผู้ เช่าไมม่ีหน้าที่ท่ีจะเชา่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไป
ในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว 
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การช าระค่าเช่า 1. เว้นแตก่รณีที่มีการเลือ่นการช าระคา่เช่าและการยกเว้นคา่เชา่ อนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาฉบบันีต้ามล าดบั ผู้ เช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา
ฉบบันี ้โดยค่าเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีป้ระกอบด้วย ค่าเช่า 2 สว่น ได้แก่ (1) ค่าเช่าคงที่ ซึ่งแบ่งเป็นค่า
เช่าพืน้ฐานและค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่ม (หากมี) โดยการช าระค่าเช่าพืน้ฐานจะถกูแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
ในขณะที่ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่ม (หากมี) จะถกูแบ่งจ่ายเป็นรายปี และ (2) ค่าเช่าแปรผนั โดยการช าระ
ค่าเช่าแปรผนัจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริงใน
ระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการค านวณ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rental) 
คา่เช่าคงที่ตอ่ปี = (คา่เช่าพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แนน่อนตอ่ปี หรือคา่เช่าคงที่ตอ่ปีในรอบปีการ
ด าเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่) + คา่เช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มตอ่ปี (หากมี) 
โดยที ่
คา่เช่าพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แนน่อน คือ จ านวนท่ีระบใุนหวัข้อ "จ านวนคา่เชา่พืน้ฐาน" 
ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปี = (ก x ข) - ค 
โดยที่  
ก = อตัราร้อยละ 67.00 
ข = รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากับก าไรจากการด าเนินงานรวม (GOP) ของ
ทรัพย์สนิโครงการ หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิโครงการ ที่ยงัไมไ่ด้ถกูรวมอยูใ่นการค านวณ
ก าไรจากการด าเนินงานรวม ได้แก่ 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม ซึ่งจ่ายให้กับผู้ บริหารโรงแรม (ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานและ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ) 

(ข) คา่เช่าที่ดินและอาคาร 
(ค) เบีย้ประกนัภยั 
(ง) ภาษีทรัพย์สนิ 
(จ) คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (Maintenance Expense) 
(ฉ) ค่าใช้จ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ (Used FF&E Reserve) ท่ีรับผิดชอบโดยผู้ เช่า 

(ถ้ามี) 
(ช) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของผู้ เช่า 
(ซ) คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยงัไมไ่ด้ถกูรวมอยูใ่นการค านวณก าไรจากการด าเนินงานรวม (GOP) 

ค = คา่เช่าพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แนน่อน (ตามที่ระบใุนหวัข้อ "จ านวนคา่เช่าพืน้ฐาน") หรือคา่
เช่าคงที่ตอ่ปีในรอบปีการด าเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่ 
          ทัง้นี ้ในกรณีที่การค านวณค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปีตามสตูรการค านวณข้างต้น เป็นผลให้ค่า
เช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปีมีมลูค่าน้อยกว่าศนูย์ ผู้ เช่าจะไม่น าผลลพัธ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวนคา่เช่า
พืน้ฐานสว่นเพิ่มในปีนัน้ 

1.2  ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 
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ค่าเช่าแปรผัน = ง – จ – ฉ  
โดยที ่
ง = รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ (NOI) (ตามรายละเอียดข้างต้น) 
จ = คา่เช่าคงที่ในรอบไตรมาสที่เก่ียวข้อง 
ฉ = รายได้คา่เช่าค้างช าระจากการเลือ่นการช าระออกไป เนื่องจากเหตสุดุวิสยั (หากมี) ตามที่ก าหนดไว้
ในหวัข้อ “การช าระคา่เช่าที่มีการเลือ่นการช าระออกไป เนื่องจากเหตสุดุวิสยั” 
ทัง้นี ้หากผลการค านวณคา่เช่าแปรผนัตามสตูรการค านวนข้างต้นมีผลลพัท์ต ่ากวา่ศนูย์ ให้คา่เช่าแปรผนั
มีผลเทา่กบัศนูย์ 

2. ผู้ เช่าจะต้องช าระคา่เช่าคงที่ในสว่นคา่เช่าพืน้ฐานในแตล่ะเดือนตามจ านวนที่ได้ระบไุว้ข้างต้นภายใน 30 
วนันบัจากวนัสิน้เดือนและ/หรือ ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปี (หากมี) ภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้ปี และ
ค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดย
อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินที่จัดท าโดยผู้ เช่า (Management 
Account) ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าดงักลา่วได้เต็มจ านวน ให้ถือว่าคา่
เช่าในจ านวนที่ผู้ ให้เช่าไม่ได้รับช าระเป็นคา่เช่าค้างช าระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าช าระ
คา่เช่าค้างช าระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 

3. การค้างช าระค่าเช่าดงักล่าว ผู้ เช่าจะค้างช าระได้เพียงปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้ หากมากกว่า 1 ครัง้ ผู้ เช่า
จะต้องช าระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวนเงินที่ค้างช าระและ
จ านวนวนันบัตัง้แตว่นัท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีช าระเสร็จสิน้ 

4. คา่เช่าคงที่ และ/หรือคา่เช่าแปรผนั อาจมีการเปลีย่นแปลงเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีที่สดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผนัแปรไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง กองทรัสต์และผู้ เช่า ตกลงจะร่วมกนัแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการช าระคา่เช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผนัให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

จ านวนค่าเช่า
พืน้ฐาน 

7,578,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยค่าเช่าจะช าระในสกุลเงินท้องถ่ินของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ตามอตัรา
แลกเปลีย่นที่จะได้ตกลงกนั 

การค านวณ
จ านวนค่าเช่า
พืน้ฐานในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่า 

คา่เช่าพืน้ฐานส าหรับการตอ่อายสุญัญาเช่านัน้ จะเทา่กบัคา่เฉลีย่ของคา่เช่าคงที่ในช่วงระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเลื่อนการ
ช าระค่าเช่าอนั
เน่ืองมาจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ในระหวา่งไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าเลือ่นช าระ
ค่าเช่าในเดือนที่เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา
โดยฝ่ายผู้ เช่า ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงที่จะร่วมกันก าหนดระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตัง้ของ
ทรัพย์สินที่เช่า เช่น อคัคีภยั น า้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลตอ่การด าเนินกิจการโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั
และท าให้  RevPAR เฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ต ่ากว่ารายได้คา่ห้องพกัเฉลีย่
ต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไม่มีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบ
ตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 50 

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลตอ่การด าเนินกิจการโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัและท าให้ 
(ก) RevPAR ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรม ลดลงต ่ากว่า RevPAR ต่อเดือนส าหรับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมลดลง
ต ่ากวา่ RevPAR ตอ่เดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่วในปี
ก่อนหน้า (ซึง่เป็นช่วงปกตทิี่ไมม่ีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเชา่) เทา่กบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 15  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าด้วย
เช่นกนั ให้น า RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจบุนั เทียบกบั RevPAR ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าปีดงักลา่ว ซึ่งเป็นปีที่ทรัพย์สินที่เช่าไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 
หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ข้างต้น
แทน (หมายเหตุ: ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัในปีที่ 2 และปี 3 จะต้องน าเอา 
RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐาน
เดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ของปีที่ 1 มาเป็นตวัเทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอยา่งถึงที่สดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุม่การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยั
เกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหาค่า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที่มี
มาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมที่สามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกนัในการใช้
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็น
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึง่ หากคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้คา่ RevPAR 
ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีที่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าก าหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที่มี
มาตรฐานเดียวกนักับโรงแรม มากกว่า 1 แห่งให้ค านวณรายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมหรือรีสอร์ตดงักลา่ว 
โดยอาศยัคา่เฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องของแตล่ะโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขัน (Competitive Set) หมายถึง กลุม่ของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ต (ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง) ซึ่งจะถูกก าหนดโดยคู่สญัญาเป็นครัง้คราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ตที่มี
มาตรฐาน หรือระดบัที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินโครงการมากที่สดุ โดยจะพิจารณาทัง้ในด้านที่ตัง้ กลุ่มลกูค้า 
ระดบั และขนาดของโรงแรม 
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การช าระค่าเช่าที่
มีการเลื่อนการ
ช าระออกไป 
เน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีที่มีการเลือ่นการช าระคา่เช่าออกไปอนัเนื่องจากเหตสุดุวิสยั ซึง่เกิดขึน้ในระหวา่งไตรมาสใด ให้ผู้ เช่า
ช าระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าตามล าดบัการช าระหนีด้งัตอ่ไปนี ้
1. คา่เช่าคงทีใ่นเดือนท่ีไมไ่ด้เกิดเหตสุดุวิสยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ 
2. คา่เช่าแปรผนัในเดือนที่ไมไ่ด้เกิดเหตสุดุวิสยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ (ถ้ามี) 
3. คา่เช่าคงที่ที่ได้มกีารเลือ่นช าระออกไป 
4. คา่เช่าแปรผนัท่ีได้มกีารเลือ่นช าระออกไป (ถ้ามี) 
ในการช าระหนีต้ามข้างต้น ผู้ เชา่ตกลงที่จะช าระคา่เชา่ที่ค้างช าระ โดยแบง่ช าระเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ
เทา่กนัตามระยะเวลาการเช่าจริง จนถึงวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้(รวมถึงระยะเวลาเช่า
ที่ได้ตอ่ออกไปด้วย) หรือระยะเวลาใดๆ ที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั อนึง่ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ไมต้่องช าระ
ดอกเบีย้จากการผิดนดัช าระคา่เช่าในงวดใดๆ หรือคา่เสยีหายใดๆ อนัเกิดจากการค้างช าระคา่เชา่ หรือการ
ช าระคา่เช่าลา่ช้าใดๆ อนัเกิดขึน้หรือเป็นผลเก่ียวเนื่องมาจากการเลือ่นการช าระคา่เช่าอนัเนื่องมาจากเหตุ
สดุวิสยัดงักลา่ว 
เหตุสุดวิสัย คือ เหตกุารณ์ที่มีความหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาบริหารโรงแรม 

การยกเว้นค่าเช่า
อันเน่ืองมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีใ้นระหว่างไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมยกเว้นค่าเช่าใน
เดือนที่เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในระหวา่งไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยผู้ เช่าไม่จ าต้องช าระคา่เช่าของระยะเวลา
ดงักลา่วนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงที่จะร่วมกนัก าหนดระยะเวลาที่เกิดผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการค านวณคา่เช่าในเดือนที่ไม่ได้เกิดเหตกุารณ์ตามข้อนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การค านวณคา่เช่าตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยตรง หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตัง้ของ

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งสง่ผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัส าคญั และท าให้ RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ต ่ากวา่ RevPAR ต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
(ซึง่เป็นช่วงปกติที่ไมม่ีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50  

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลตอ่การด าเนินกิจการโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัและท าให้ 
(ก) RevPAR ตอ่เดือนในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรม ลดลงต ่ากวา่ RevPAR ตอ่เดือนส าหรับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม ลดลง
ต ่ากว่า RevPAR ต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่วใน
ปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไม่มีเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่า) เท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าด้วยเช่นกนั 
ให้น า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจุบนั เทียบกบัค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าปีดงักลา่ว ซึ่งเป็นปีที่ทรัพย์สินที่เช่าไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 
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หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ 
ข้างต้นแทน (หมายเหตุ: ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสดุวิสยัในปีที่ 2 และปี 3 จะต้อง
น าเอา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ของปีที่ 1 มาเป็นตวัเทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอยา่งถึงที่สดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุม่การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยั
เกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมได้ หรือไมส่ามารถหา RevPAR ตอ่เดือนท่ีน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ให้เช่าและผู้
เช่าจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราส่วนใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจ
โรงแรมทัว่ไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณา
จาก RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีที่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ก าหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตกลุม่
การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมมากกว่า 1 แห่ง ให้ค านวณรายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรี
สอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัคา่เฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องของ
แตล่ะโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้
เช่า  

1. ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการ มอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่เป็นอยู่ ณ วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า โดยผู้ ให้เช่าจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สิน สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
การด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนที่เก่ียวกับโครงสร้าง หรือส่วนประกอบที่ส าคญัของ
อาคาร  

2. หากผู้ เช่าประสงค์จะให้มีการเบิกคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจากผู้ ให้เช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องลว่งหน้าตามสมควรเพื่อให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาและอนมุตัิ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทนัก าหนดช าระ โดยการอนุมตัิค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นดุลพินิจของผู้ ให้เช่าแต่
เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าจะไมป่ฏิเสธการอนมุตัิคา่ใช้จ่ายดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลสมควร 

3. ผู้ ให้เช่าจะไม่กระท าการใดๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระท าการใดๆ ที่มีผล หรือจะส่งผลท าให้ผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

หน้าที่ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอยา่งสงูสดุเยี่ยงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ไปใช้ในการดแูลทรัพย์สินที่
เช่าให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันี ้ผู้ เช่าจะรับผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซม (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน 
สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนที่เก่ี ยวกบั
โครงสร้าง หรือสว่นประกอบท่ีส าคญัของอาคาร ซึง่เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า) หรือการกระท าใดๆ ทัง้ปวงบน
ทรัพย์สินที่เช่าในกรณีที่จ าเป็น เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าสามารถใช้ประกอบกิจการโรงแรมได้ โดยใช้เงิน
ส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ท่ีสะสมไว้ (ถ้ามี ) หากเงินส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนควบ 
และอปุกรณ์ ที่สะสมไว้ไม่เพียงพอส าหรับการลงทนุดงักลา่ว ผู้ เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่
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เหลอื (ถ้ามี) โดยให้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ผู้ให้เช่าอนมุตัิตามข้อก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

3. ผู้ เช่าจะต้องไม่กระท าการ หรือยินยอมให้บุคคลใดบคุคลหนึ่งกระท าการใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งเป็น
การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการกระท าดงักลา่วอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ โดยไมไ่ด้รับใบอนญุาตตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือมีลกัษณะเป็นที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดภยนัตราย ความเสียหาย หรือความ
เดือนร้อนร าคาญแก่บคุคลภายนอกและผู้ให้เช่า และกรณีที่เกิดปัญหา หรือความเสยีหายดงักลา่ว ผู้ เช่ามี
หน้าที่ที่จะต้องใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา หรือความเสียหายดงักลา่ว รวมถึงการท า
ความตกลงและเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการกระท าของบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ผู้ เช่าตกลงจะไมก่่อหนีห้รือภาระผกูพนัใดๆ เว้นแตเ่ป็นการก่อหนีห้รือภาระผกูพนัอนัเกิดขึน้ในทางการค้า
ปกติของผู้ เช่า หรือเนื่องจากหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการเช่าที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนีแ้ละธุรกิจที่
เก่ียวข้อง เช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้
หรือสญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงจะด ารงสดัส่วนของหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้
เช่าไว้ในอตัราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยค านวณเฉพาะการก่อหนีซ้ึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือ
การออกตราสารหนีโ้ดยไมร่วมถึงการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้น 

5. ผู้ เช่าตกลงจะจัดให้มีและจะด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ที่ส าคญัต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอด
ระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้

6. ผู้ เช่าจะไมก่่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ เหนือทรัพย์สนิท่ีเช่า 
7. ผู้ เช่าจะต้องรับผิดชดใช้ และกระท าการใดๆ อนัเป็นการป้องกนัให้ผู้ ให้เช่าปลอดจากการเรียกร้องใดๆ ที่

เกิดขึน้จากการใช้ทรัพย์สนิท่ีเชา่ เพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า และ/หรือ การละเลยไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่
หรือภาระผกูพนัในส่วนของผู้ เช่าตามที่ระบใุนสญัญานี ้รวมถึงการกระท าของตวัแทน และ/หรือ บริวาร
ของผู้ เช่า ในกรณีที่ผู้ให้เช่าถกูฟ้องร้อง ถกูเรียกร้องให้รับผิด หรือถกูด าเนินคดี เนื่องจากเหตดุงักลา่ว ผู้ เชา่
จะปลดเปลือ้งความรับผิดให้แก่ผู้ให้เช่าโดยทนัที โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

8. การกระท าที่ส าคญับางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผู้ เช่าทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่
บคุคลอื่น การก่อภาระผกูพนัในทรัพย์สินของผู้ เช่า ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม 
การให้เช่าทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่เช่าแก่
บคุคลใดบคุคลหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นต้น ผู้ เช่าจะท าได้ก็ตอ่เมื่อ (ก) ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ ให้เช่า หรือ (ข) เป็นกรณีที่ได้ระบไุว้ในงบประมาณการด าเนินการ (Operating Budget) และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เป็นทนุ (Capital Expenditure Budget) ประจ าปีของโรงแรม ที่ได้รับอนมุตัิจาก
ผู้ให้เช่าแล้ว 

9. หน้าที่อื่นๆ ที่ระบุภายใต้สัญญาเช่า เช่น การจัดท าและน าส่งรายงานทางการเงิน งบประมาณการ
ด าเนินการและงบประมาณคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุให้แก่ผู้ให้เช่า 

ข้อตกลงกระท า
การของผู้เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมป่ระกอบธุรกิจอืน่ใดนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เก่ียวข้อง โดยมวีตัถปุระสงค์
ส าหรับธุรกิจของกองทรัสต์ 
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 ผู้ เช่าตกลงจะไมใ่ห้เงินกู้  หลกัประกนั หรือความชว่ยเหลอืทางการเงิน (หรือมีสถานะเป็นผู้ให้กู้ โดยวิธีการ
อื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหนีท้างการค้า) เพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่น 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมกู่้ยมืเงิน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นเพื่อการช าระคา่เชา่ หรือเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนินงานท่ีจ าเป็นของผู้ เชา่ 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการแขง่ขนักบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
การประกันภยั8 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงจะจดัให้มีการท าประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี  ้

1.1 ผู้ ให้เช่าจะท าประกนัความเสี่ยงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้
ช าระเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายกุารเช่า  

1.2 ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผู้ เช่ารับทราบและตกลงว่า 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัจะไม่ต ่ากวา่รายได้ที่คาดวา่จะ
ได้รับจากทรัพย์สนิท่ีเช่า หกัออกด้วยคา่ใช้จ่ายด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง (GOP) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดย
ไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบันี ้และการประกนัภยัดงักลา่ว จะระบใุห้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมื่อได้รับคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั ผู้ ให้เช่าตกลงจะ
หกัค่าเช่าคงที่ที่ผู้ ให้เช่าควรจะได้รับตามสดัส่วนระยะเวลาที่บริษัทประกันภยัได้ใช้เป็นฐานในการ
ค านวณจ านวนคา่สินไหมทดแทนที่ต้องช าระ และจะน าสง่ค่าสินไหมทดแทนสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ เช่า
โดยไม่ชกัช้า เมื่อผู้ เช่าได้น าคา่สินไหมทดแทนที่ได้รับดงักลา่วไปช าระคา่ใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินธุรกิจส าหรับระยะเวลาดงักลา่วแล้ว และมีคา่สนิไหมทดแทนสว่นท่ีคงเหลอื ผู้ เช่าจะช าระ
คืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ให้เช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที่ผู้ ให้เช่าควรจะได้รับ ทัง้นี ้ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

1.3 ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพื่อคุ้มครองความบาดเจ็บ
ทางร่างกายหรือชีวิต และความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้ภายใต้จ านวนทุนประกันภัย ข้อก าหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า
เห็นชอบร่วมกนัภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบี ย้ประกนัภยัส าหรับ
การประกนัภยัดงักลา่วทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

2. ผู้ เช่าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการร่วมด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อเรียกร้องให้บริษัท
ประกนัภยัจ่ายคา่สนิไหมทดแทนอนัพงึได้รับโดยเร็ว 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าไมส่ามารถโอนสทิธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้แก่บคุคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เว้นแต่
เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือของผู้ เช่า ซึ่งมีคุณสมบัติ และมี
ความสามารถที่จะปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าโอนสทิธิ และ/หรือ 
หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบับนี ้ผู้ เช่าจะต้องด าเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผูกพันตามเง่ือนไขต่างๆ ที่

                                                 
8 ทัง้นีจ้ะต้องถกูตรวจสอบโดยพิจารณาจากทรัพย์สนิแตล่ะชิน้ และข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาบริหารโรงแรมของทรัพย์สนิแตล่ะชิน้  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 48 - 

ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยระยะเวลาการเช่าที่โอนไปยงัผู้ รับโอนจะต้องมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไม่
เกินกวา่ระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าที่เหลอือยูต่ามสญัญาฉบบันี ้
ทัง้นี ้“บริษัทในเครือ” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ซึ่ง (ก) ควบคมุบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ข) ถกูควบคมุโดยบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ค) 
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ “ควบคุม” 
หมายถึง การมีอ านาจในการควบคมุ ก าหนด หรือชีน้ าการบริหารจดัการและนโยบายของบคุคลหรือนิติ
บคุคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะกระท าโดยผ่านความเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 45 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ๆ 
โดยสญัญา หรือโดยวิธีการอื่นใด  

2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าสามารถให้เช่าช่วงพืน้ที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามที่ระบุ
ไว้ในสญัญาฉบบันี ้

3. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันีไ้ม่ ว่า
บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่บคุคลใดๆ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สินที่
เช่าที่เกิดขึน้ตามสญัญาฉบับนี ้(ถ้ามี) ส าหรับระยะเวลาเช่าตามสญัญานี ้และระยะเวลาเช่าที่ขยาย
ออกไป 

2. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีทรัพย์สนิและที่ดินท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าตามกฎหมาย 
เหตุในการสิน้สุด
สัญญา 

สญัญาฉบบันีอ้าจถกูบอกเลกิได้โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หากเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่า 

(ก) ในกรณีที่ผู้ เช่าฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงซึง่เป็นสาระส าคญัใดๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
หรือผิดค ารับรองซึ่งเป็นสาระส าคญัที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข 
และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา ภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่การผิดสญัญาหรือค ารับรองนัน้
เกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ใดๆ ที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของผู้ เช่า อนึง่ ในกรณีที่ผู้ เช่า
ผิดนดัช าระค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั จะถือว่าเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญาต่อเมื่อผู้ เช่าค้าง
ช าระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 30 วนั นบัจากวนัครบก าหนดช าระค่าเช่า เว้นแต่การผิดนดัช าระ
ค่าเช่าดงักลา่วจะเกิดจากเหตกุารณ์ซึง่ไม่ถือเป็นความผิดของผู้ เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระคา่เช่าออกไป 

(ข) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การพกัใช้ หรือการเพิกถอนใบอนญุาต หนงัสือรับรอง หนงัสือยินยอม 
สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ เช่าได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งผู้ เ ช่า
จ าเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกัของผู้ เช่า และเหตุดงักล่าวเป็นเหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่า และผู้ เช่าจะได้ตกลงร่วมกนั ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินกิจการโรงแรม  
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(ค) เมื่อผู้ เช่าถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรือค าสัง่ของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใด อนัมีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ เช่า หรืออ านาจใน
การด าเนินการหรือประกอบธุรกิจของผู้ เช่าต้องเปลี่ยนแปลง หรือสะดดุลง หรือทรัพย์สินหรือรายได้
ของผู้ เช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ต้องถกูยดึ อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ ซึ่งผู้ ให้เช่าเห็นวา่มี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของผู้ เช่าในการปฏิบตัิตามสญัญานี  ้

(ง) ในกรณีที่ผู้ เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท 
การช าระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้ เช่าต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
หรือกระบวนการอื่นใดในท านองเดียวกนั ซึง่มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถ
ของผู้ เช่าในการช าระคา่เช่า หรือปฏิบตัิตามสญัญานี ้

(จ) ในกรณีที่ผู้ เช่าได้หยดุประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญั ซึ่งท าให้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินกิจการ
โรงแรม  

2. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ให้เช่า 
ในกรณีที่ ผู้ ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัใดๆ ตามที่ ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
หรือผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัใดๆ ที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข 
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่การผิดสญัญาหรือค ารับรองนัน้
เกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ใดๆ ที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของผู้ให้เช่า 

3. เมื่อผู้ให้เช่าไมไ่ด้เป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือผู้ให้เช่าไมม่ีสทิธิในการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่า (แล้วแตก่รณี)  
4. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่า หรือ ผู้ เช่ามิได้

ตกลงในการตอ่อายสุญัญาฉบบันีอ้อกไป 
5. เมื่อทรัพย์สนิท่ีเช่าเสยีหายหรือถกูเวนคืน ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั ท าให้ผู้ เช่าไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิ

ที่เช่า เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นใดที่เก่ียวเนื่องตอ่ไปได้ 
6. ในกรณีที่ทรัสตีใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ผู้ให้เช่ามีสทิธิ

บอกเลกิสญัญานี ้
ข้อยกเว้นการ
สิน้สุดสัญญา 

นบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิโครงการ ในกรณีที่ผู้ เช่าไมส่ามารถจ่ายคา่เชา่คงที่ได้ครบถ้วน แตผู่้
ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องของผู้ให้เชา่ได้รับการช าระเงินครบถ้วนตามจ านวนคา่เชา่คงที่ท่ีผู้ให้เช่าควรได้รับหลงัจากหกั
คา่ใช้จา่ยแล้วจากกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมได้รับการสนบัสนุ
นรายได้จากการด าเนินงานสทุธิจากผู้ขายทรัพย์สนิโครงการ  (หากมี แล้วแตก่รณี)  ไมถื่อวา่เป็นการผิด
สญัญาเชา่  

การเลิกสัญญา
โดยผู้ให้เช่าโดย
ไม่ใช่ความผิด

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าใช้สทิธิบอกเลกิสญัญานีโ้ดยไม่ได้มีเหตมุาจากการกระท าผิดสญัญาของผู้ เช่าตามข้อก าหนด
หรือเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะช าระเงินดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าเพื่อเป็นการชดเชยการบอกเลิก
สญัญาโดยไมใ่ช่ความผิดของผู้ เช่า 

1. เบีย้ปรับจ านวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
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ของผู้เช่าและ
ค่าปรับ 

2. ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่เกิดขึน้จริงซึ่งผู้ เช่าต้องช าระให้แก่บุคคลอื่นอนัเนื่องมาจากการถกูบอกเลิก
สญัญาฉบบันี ้โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอนัเนื่องมาจาก
การถกูบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้

ผลอันเกิดจาก
เหตุในการสิน้สุด
สัญญา 

1. เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยไมม่ีการตอ่อายสุญัญา ผู้ เช่าตกลงจะด าเนินการตอ่ไปนี  ้
1.1 สง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เชา่ หรือบคุคลที่ผู้ให้เช่าก าหนดในสภาพท่ีเหมาะสมและใช้งานได้

ตามวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบไุว้ในสญัญานี ้
1.2 ช าระคา่เช่าคงที่และคา่เชา่แปรผนัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยค านวณตามสดัสว่น

จากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่ผู้ให้เช่า ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีมีผลเป็นการเลกิสญัญานี ้
1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ เช่าได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และ

รายได้รับลว่งหน้าอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้เงินประกนัให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบคุคลที่ผู้ให้เช่าก าหนด 
 ทัง้นี ้

(ก) ในกรณีที่ผู้ เช่าได้รับประโยชน์ภายหลังวันที่สัญญานีส้ิน้สุดลง ผู้ เช่าตกลงที่จะมอบ
ประโยชน์ให้ผู้ให้เช่า หรือ บคุคลที่ผู้ให้เช่าก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในข้อสญัญานี ้และ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ เช่าควรได้รับก่อนวนัที่สญัญานี ้
สิน้สดุลง ผู้ให้เช่าตกลงที่จะคืนผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่า 

โดยทัง้สองกรณีดงักลา่ว คู่สญัญาตกลงจะสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับผลประโยชน์นัน้ 

1.4 ให้ความร่วมมือตามจ าเป็นและสมควรเพื่อให้บคุคลที่ผู้ ให้เช่าก าหนด สามารถด าเนินกิจการโรงแรม
ได้อย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องก าหนดภายในเวลาอนั
สมควรหลงัได้รับค าร้องขอจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน รวมถึงให้
ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่า หรือบคุคลที่ผู้ ให้เช่าก าหนดในการโอน หรือการให้ได้รับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาตา่งๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไมส่ามารถหาผู้ เช่า
รายใหม่มาเช่าทรัพย์สินที่เช่าแทนได้ ผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ต่อไปจนกว่า ผู้ ให้เช่าจะสามารถหาผู้ เช่ารายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปได้ โดยที่ระยะเวลาเช่าที่
ตอ่ออกไปดงักลา่ว จะไมเ่กิน 180 วนั นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการเช่า อยา่งไรก็ดี ให้ถือวา่
ผู้ เช่าไมม่ีหน้าที่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไปในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว หากการตอ่อายสุญัญาเชา่มี
ข้อจ ากดัหรือพ้นวิสยั 

2. ในกรณีที่สญัญานีเ้ลกิกนั คูส่ญัญายอ่มไมส่ิน้สทิธิในการเรียกคา่ใช้จ่าย และคา่เสยีหายใดๆ ที่ได้มีอยูก่่อน
มีการเลกิสญัญา คา่ใช้จ่ายและคา่เสยีหายที่เกิดขึน้อนัเนื่องจากการเลกิสญัญา และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

อนึง่ ในระหวา่งระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้และระยะเวลาใดๆ ที่ได้ขยายออกไป ผู้ให้เช่าไมม่ีสทิธิบอกเลกิ
สญัญาเช่ากบัผู้ เช่า หากไมม่ีเหตผิุดนดัผิดสญัญาใดๆ ที่เกิดโดยฝ่ายผู้ เช่า 
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ทรัพย์สิน
เสียหายและการ
ถกูเวนคนื 

1. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถกูเวนคืนหรือเสียหาย ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัโดยไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญัญาฝ่ายใด ท าให้ผู้ เช่าไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมตอ่ไปได้ ให้
ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงในวนัท่ีทรัพย์สนิท่ีเช่าได้รับความเสยีหายหรือถกูเวนคืน โดยที่คูส่ญัญาแตล่ะ
ฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ เว้น
แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิผิดสญัญาก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือค่าใช้จ่ายหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ค้างช าระหรือเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วน และผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ามีความเห็นร่วมกันว่า 
ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเสียหายหรือถกูเวนคืนบางสว่นยงัสามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม
ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่สญัญานีย้งัมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปเฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิท่ีเช่าสว่นท่ีไมเ่สยีหาย และยงั
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงเป็นทรัพย์สินที่เช่ากันตาม
สญัญาฉบบันีต้่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับอตัราค่าเช่าและข้อ
สญัญาอื่นๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพของทรัพย์สนิท่ีเช่าที่เสยีหายหรือถกูเวนคืนบางสว่นตามสมควร 

เหตุสุดวิสัย 1. เพื่อวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้นอกจากเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญานีแ้ล้วนัน้ เหตสุดุวิสยัให้รวมถึง
เหตสุดุวิสยัตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมของโรงแรมซึง่บงัคบัใช้อยูใ่นขณะนัน้ 

2. ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัอนัเป็นผลท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ 
คูส่ญัญาฝ่ายนัน้จะต้องสง่หนงัสอืแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบถึงเหตสุดุวิสยัดงักลา่วในทนัที และใน
กรณีดงักลา่วให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสทิธิเลือ่นการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ปได้เทา่กบัระยะเวลาที่เกิด
เหตุสดุวิสยั โดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกันก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด
ของคู่สญัญาฝ่ายใด อย่างไรก็ดี คู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตสุดุวิสยันัน้เป็นข้ออ้างในการช าระหนี ้
เงินใดๆ ในจ านวนที่ต้องช าระตามสญัญาฉบบันี ้เว้นแต่ 
(ก)  ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยัอนัเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายอยา่งมีนยัส าคญั จนถึงขนาดที่ผู้ เช่าไม่

อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าตามวตัถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วงระยะเวลาใด ผู้ เช่าไม่มี
หน้าที่ในการช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาที่ไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ดงักลา่ว 
และ/หรือ 

(ข)  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ผู้ เช่าสามารถขอเลื่อนการช าระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า  อัน
เนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันีต้ามล าดบั 

3. หากเหตสุดุวิสยัตามที่ระบขุ้างต้น เป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบั
นีไ้ด้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมไ่ด้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตก
ลงที่จะทบทวนข้อก าหนดของสญัญาฉบบันีโ้ดยสจุริต เพื่อให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ 
เพื่อประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือ กลบัคืนสูส่ถานะเดิม 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย 
การระงบัข้อ
พิพาท 

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เก่ียวกบัสญัญาฉบบันี ้ซึ่งไม่สามารถตกลงกนัได้
ระหวา่งคูส่ญัญาให้น าเสนอตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจ 
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ค. สรุปสาระส าคัญของสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 : โรงแรม SBND 

การน าส่งเงินจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 จาก GPL หรือผู้ ให้เช่าหลัก มายังบริษัทโฮลดิง้
ต่างประเทศก่อนที่จะน าสง่มาให้กองทรัสต์ในรูปของเงินปันผล อาจท าได้ในรูปของ (1) เงินปันผลจากบริษัทผู้ ให้เช่าหลกั หรือ 
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริการ หรือ (3) ดอกเบีย้เงินให้กู้จากผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นรูปแบบในการสง่เงิน ทัง้นี ้การให้บริการ
ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้สญัญาการให้บริการโดยมีสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาบริการ ดงันี ้
ผู้ให้บริการ SHR-ND 
ผู้ รับบริการ บริษัทผู้ให้เชา่หลกัในอินโดนีเซยี ซึง่หมายถงึ GPL 
การให้บริการ ผู้ ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ รับบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และ

ผู้ รับบริการตกลงรับบริการดังกล่าวจากผู้ ให้บริการ โดยบริการที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ ได้แก่บริการดงัตอ่ไปนี ้
 บริการการจดัท าโครงสร้างทางการเงิน (financial modelling services) ส าหรับการค านวณค่า

เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนัส าหรับการให้เช่าทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 การวิเคราะห์สถานะเงินสด (cash flow analysis) ส าหรับการให้เช่าทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 การบริหารจดัการธุรกิจการให้เช่าทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 บริการการจดัท างบประมาณรายปีเก่ียวกบัสทิธิและหน้าที่ของผู้ รับบริการภายใต้สญัญาเช่าหลกั 
 บริการอื่นๆ เก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าหลกัภายใต้สญัญาเช่าหลกัของ

ผู้ รับบริการ 
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

สญัญาบริการมีก าหนดระยะเวลาการให้บริการคราวละ 12 เดือน และจะมีการต่อระยะเวลาการ
ให้บริการตอ่ไปอีกโดยอตัโนมตัิคราวละ 12 เดือน 

คา่บริการ ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยช าระเป็นรายเดือนภายใน 15 วนันบัแต่ได้รับใบแจ้งหนีจ้ากผู้
ให้บริการ 

การเลกิสญัญา  ผู้ รับบริการสามารถบอกเลิกสัญญานีไ้ด้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้
ให้บริการเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันีโ้ดยการสง่ค าบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั ในกรณีที่เกิดเหตผิุดสญัญาอยา่ง
ร้ายแรงภายใต้สญัญานี ้ 

 การเกิดเหตผิุดสญัญาใดๆ ที่ไมส่ามารถแก้ไขเหตผิุดสญัญาดงักลา่วได้ภายใน 30 วนั  
 การเกิดเหตหุนีส้นิล้นพ้นตวั การช าระบญัชี หรือการล้มละลายของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 
สรุปราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิอิสระในทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 

ผู้ประเมินราคาอิสระท่ีประเมินราคาทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมที่ 1 ได้แก่ บริษัท KJPP Susan Widlolo & Rekan in 
association with VPC Asia Pacific Cluttons (KJPP) และบริษัท HVS Consulting and Valuation Services (HVS) ผู้ประเมิน
ราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่มีสมมติฐานท่ีส าคญั ดงันี ้
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ข้อสมมตฐิาน KJPP HVS 
วธีิการประเมินมลูค่า วธีิคดิลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลาประมาณการ 13   ปี 
(1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2573) 

10   ปี 
(1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2570) 

อตัราคดิลดกระแสเงินสด (Discount 
Rate) 

11.46% ตอ่ปี 11% ตอ่ปี 

ทรัพย์สินท่ีประเมินมลูคา่ โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
จ านวนห้องพกั 415 ห้อง 
อตัราการเข้าพกัเฉล่ีย ปี 2561 เทา่กบั 75.00% 

ปี 2562 เทา่กบั 76.50% 
ปี 2563 เทา่กบั 78.00% 
ปี 2564 -ปี 2573 เทา่กบั 78.50% 

ปี 2561 เทา่กบั 72.00% 
ปี 2562 เทา่กบั 73.00% 
ปี 2563-ปี 2570 เทา่กบั 75.00% 
 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้อยละ 50 ของรายได้คา่ห้องพกั ปี 2561 ร้อยละ 32.70 ของรายได้รวม 
ปี 2562 ร้อยละ 33.00 ของรายได้รวม 
ปี 2563-ปี 2570 ร้อยละ 33.10 ของรายได้รวม 

รายได้อ่ืน ร้อยละ 7.00 ของรายได้คา่ห้องพกั ร้อยละ 0.40 ของรายได้รวม 
รายได้จาก Ismaya ร้อยละ 1.90 ของรายได้คา่ห้องพกั ปี 2561 ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม 

ปี 2562-ปี 2570 ร้อยละ 1.70 ของรายได้รวม 
(รวมรายได้จาก Ismaya และ Vietura) 

รายได้จาก Vietura ร้อยละ 0.60 ของรายได้คา่ห้องพกั 

ต้นทนุ ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้แตล่ะ
ประเภท 

ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้แตล่ะ
ประเภท 

คา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ คา่ใช้จ่าย
ด้านการบริหาร คา่ใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาด ค่าใช้จ่ายคา่วศิวกรรม คา่
สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายด้าน IT โดย
ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้รวม 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ คา่ใช้จ่าย
ด้านการบริหาร คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด 
คา่ใช้จ่ายคา่สาธารณปูโภค ค่าซอ่มบ ารุง คา่
ระบบส่ือสาร โดยค านวณเป็นอตัราส่วนของ
รายได้รวม 

คา่ส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์และวสัดอุปุกรณ์ ร้อยละ 4.00 ของรายได้รวม ร้อยละ 4.00 ของรายได้รวม 
 

ผู้ประเมินราคา 
ราคาประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

วันที่ประเมิน
ราคา 

ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

% ความต่าง
เทียบกับ

ราคาประเมิน 

HVS Consulting and Valuation 
Services (โดย บจก.เน็กซสั 
พรอพเพอตี ้คอลซลัแทนต์) 

1,670,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
หรือประมาณ 116.01 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 3,855.82 ล้านบาท 

1 มิถนุายน 2561 
ไม่เกิน 1,653,360 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือประมาณ 

114.85 ล้านดอลลาร์

ต ่ากวา่ราคา
ประเมิน 1.00% 
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ผู้ประเมินราคา 
ราคาประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

วันที่ประเมิน
ราคา 

ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

% ความต่าง
เทียบกับ

ราคาประเมิน 
KJPP Susan Widlolo & Rekan 
in association with VPC Asia 
Pacific Cluttons (โดย บจก.ไทย
ประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์) 

1,788,860 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
หรือประมาณ 124.27 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 4,130.25 ล้านบาท 

5 มิถนุายน 2561 

สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 
3,817.40 ล้านบาท ต ่ากวา่ราคา

ประเมิน 7.57% 

 

1.5.2 ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur : HGI KL 
ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2 : โรงแรม HGI KL ประเทศมาเลเซีย 
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงการ 

รายละเอียด 
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

HGI KL อาคาร North HGI KL อาคาร South 

ประเภทการลงทุนในที่ดนิ 
กรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีตัง้โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North และ 

South  
ประเภทการลงทุนในอาคารและ
สังหาริมทรัพย์ 

กรรมสทิธ์ิในอาคารและสงัหาริมทรัพย์ 

เจ้าของที่ดิน (หลงัจากกองทรัสต์
เข้าลงทุน) 

Knights Bridge Avenue SDN BHD ใน
ฐานะบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 

Gateway Legend SDN BHD ในฐานะ
บริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 

เจ้าของอาคารและสังหาริมทรัพย์ 
(หลงัจากกองทรัสต์) 

Knights Bridge Avenue SDN BHD ใน
ฐานะบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 

Gateway Legend SDN BHD ในฐานะ
บริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ 

ผู้บริหารโรงแรม Hilton Worldwide Manage Limited 

ที่ตัง้ 
449 Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
50100 Kuala Lumpur, Malaysia 

452 Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
50100 Kuala Lumpur, Malaysia 

การเข้าออกทรัพย์สนิโครงการ 
ถนนด้านหน้าโรงแรมเป็นถนนสายหลกัซึง่เช่ือมกบัทางเข้าออกของโรงแรม คือ Jalan 
Tuanku Abdul Rahman 

รายละเอียดของที่ดิน 

กรรมสทิธ์ิ Geran เลขที่ 12141, Lot 2244, 
Seksyen 41, Bandar Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan 

- กรรมสทิธ์ิ Geran เลขที่ 12653, Lot 
715, Seksyen 41, Bandar Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan  
- กรรมสทิธ์ิ Geran เลขที่ 12655, Lot 
716, Seksyen 41, Bandar Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan  
- กรรมสทิธ์ิ Geran เลขที่ 15395, Lot 
714, Seksyen 41, Bandar Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan 
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รายละเอียด 
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

HGI KL อาคาร North HGI KL อาคาร South 

ความคืบหน้าโครงการ 

สร้างเสร็จและเปิดด าเนินการปี 2560 ความคืบหน้าโครงการอยูท่ี่ร้อยละ 92 ซึง่
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้
ภายในเดือนสงิหาคม 2561 

พืน้ที่ที่ดนิ 1,082 ตารางเมตร 662.84 ตารางเมตร 
ลักษณะอาคาร อาคารสงู 17 ชัน้ และมีชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ อาคารสงู 27 ชัน้ และมีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 

ปีที่เร่ิมด าเนินการ 
กลางเดือนธนัวาคม 2560  คาดวา่จะเปิดให้บริการในเดือนสงิหาคม 

2561  

ภาระผูกพันบนที่ดิน 

ที่ดินของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur เป็นหลกัประกันภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงินกบัธนาคาร Malayan Banking Berhad หรือ Maybank (Singapore Branch) 
โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะประสานงานให้มีการไถ่ถอนภาระผูกพันดังกล่าว 
(นอกเหนือจากส่วนที่ใช้เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้กองทรัสต์) ก่อนการเข้าลงทุนของ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้ภาระผูกพนัดงักล่าวจะถูกไถ่ถอนเมื่อ SHR-CK ให้เงินกู้ยืมจากผู้ ถือ
หุ้นแก่ KBA และ GLSB เพื่อน าไปช าระหนีเ้ดิมกบัธนาคารดงักลา่ว 

รายละเอียดทั่วไปของโครงการ 

โรงแรมระดบั 4 ดาวสากลแหง่เดยีวในเขต Chow Kit กวัลาลมัเปอร์กลาง (ตามการจดั
อนัดบัโดย website ส าหรับจองห้องพกัตา่งๆ เช่น www.hotels.com และ 
www.booking.com เป็นต้น) ด้วยจ านวนห้องพกัรวม 532 ห้อง แบง่เป็นของอาคาร 
North 265 ห้อง และอาคาร South 267 ห้อง 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก 

Wi-Fi เตียงนอน เคร่ืองปรับอากาศ ตู้นิรภยั ตู้ เสือ้ผ้า ตู้ เย็น กาต้มน า้ ทีวีแอลซีดี 

บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ 

ห้องอาหาร ฟิตเนส ท่ีจอดรถ เคร่ืองซกัผ้า
หยอดเหรียญ 

สระวา่ยน า้ Rooftop Bar Business 
Centre ห้องประชมุ เคร่ืองซกัผ้าหยอด
เหรียญ ท่ีจอดรถ 

ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบพลงังานส ารอง 
ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ ระบบตรวจจบัและสญัญาณเพลงิไหม้ ลฟิท์  

มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ไมเ่กิน 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซยี หรือประมาณ 59.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเทา่ 1,967.82 ล้านบาท (รวมมลูคา่ของ HGI KL อาคาร North และอาคาร 
South) 
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แผนท่ีที่ตัง้โครงการ 
ภาพรวมของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

 
 
 
ภาพตวัอย่างล็อบบีข้องโรงแรม HGI KL อาคาร North ภาพตวัอย่างล็อบบีข้องโรงแรม HGI KL อาคาร South 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพตัวอย่างห้องอาหาร อาคาร North          ภาพตัวอย่าง Rooftop Bar อาคาร South  

  
ภาพที่ตัง้ของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 

 
รายละเอียดของหอ้งพกั 
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โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur มีห้องพกัทัง้หมด 532 ห้อง แบง่เป็นของอาคาร North 265 ห้อง และ
อาคาร South 267 ห้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North เป็นส่วนโรงแรมจ านวน 17 ชัน้ (มีใต้ดิน 2 ชัน้)     
มีจ านวนห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

รายละเอียดของห้องพักอาคาร North 
ประเภทห้องพัก จ านวนห้อง พืน้ท่ีเฉล่ียต่อห้อง (ตร.ม.) 

Queen Room  236 27 
Twin Room  10 36 
Single Room  19 26 

รวม 265 7,210.86 
 โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South เป็นส่วนโรงแรมจ านวน 27 ชัน้ (มีใต้ดิน 1 ชัน้)    

มีจ านวนห้องพกัทัง้สิน้ 267 ห้อง สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
รายละเอียดของห้องพักอาคาร South 

ประเภทห้องพัก จ านวนห้อง พืน้ท่ีเฉล่ียต่อห้อง (ตร.ม.) 
Queen Room  154 21 
Twin Room 73 32 
Single Room 40 19 

รวม 267 5,925.00 
 
รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 

 โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North 

รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 
ประเภทพืน้ที่ พืน้ที่ (ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ที่อาคารทัง้หมด 

ห้องพกั 7,210.86 67 
ร้านอาหาร 266.31 2 
อื่นๆ /1 3,300.94 31 

หมายเหต ุ: /1 - พืน้ท่ีสว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ซึง่รวมถึง ฟิตเนส และพืน้ท่ีสว่นส านกังานสนบัสนนุ เป็นต้น 

 โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South 

รายละเอียดการแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 
ประเภทพืน้ที่ พืน้ที่ (ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ที่อาคารทัง้หมด 

ห้องพกั 5,925.00 78 
ร้านอาหาร 579.16 8 
อื่นๆ /1 1,130.30 14 

หมายเหต ุ: /1 - พืน้ท่ีสว่นกลางและสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ซึง่รวมถึง Business Centre สระว่ายน า้ ฟิตเนส และพืน้ท่ีสว่นส านกังาน
สนบัสนนุ เป็นต้น 

จุดเด่นของทรพัย์สินโครงการ 
โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur มีพืน้ท่ีรวม 18,412.57 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพกั จ านวน 532 ห้อง 

(อาคาร North 265 ห้อง และอาคาร South 267 ห้อง) เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลแห่งเดียวในเขต Chaw Kit โดยตวัโรงแรม
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ตัง้อยู ่ในเขต Chow Kit กรุงกวัลาลมัเปอร์ ซึง่เป็นบริเวณที่สะดวกตอ่การเดินทาง โดยโครงการอยูห่า่งจากสถานีรถไฟโมโนเรล  
Chow Kit ประมาณ 350 เมตร การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานี Chow Kit สามารถเดินทางเช่ือมตอ่ไปยงัสถานี KL 
Sentral ได้โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งเป็นสถานี Hub ที่เช่ือมต่อสายรถไฟฟ้าเกือบทกุสายในกวัลาลมัเปอร์ 
รวมไปถึงสายรถไฟฟ้า KLIA Ekspres ที่เช่ือมตอ่ไปยงัสนามบินนานาชาตกิวัลาลมัเปอร์ (KLIA : Kuala Lumpur International 
Airport) ได้อีกด้วย นอกจากนี ้โครงการตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณ CBD รอบนอก (Outskirt Central Business District : CBD) ท า
ให้มีความสะดวกในการเดินทางไปยงับริเวณ CBD ของกัวลาลมัเปอร์ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการเดินทางไปยงั 
KLCC (Kuala Lumpur City Center) ซึ่งเป็นพืน้ที่ศนูย์กลาง CBD ของกวัลาลมัเปอร์ ซึ่งมีสถานที่ที่เป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที่ยว 
เช่น ตกึแฝดปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) ศนูย์การค้า Suria KLCC และ KLCC Park เป็นต้น 
 
รายละเอียดของการบริหารจดัการโรงแรม 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North 
สญัญาบริหารโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North จัดท าขึน้ระหว่าง KBA และบริษัท Hilton 

Worldwide ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินการบริหารจัดการโรงแรม โดยมีอายุสญัญา 15 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมด าเนินงาน คือวนัที่ 15 
ธันวาคม 2560 (ระยะเวลาสญัญา 5 ปี ต่ออายใุห้คราวละ 5 ปี) ทัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุแล้ว KBA จะท าการโอนสญัญา
บริหารโรงแรมฉบบัปัจจบุนัให้แก่ผู้ เช่าหลกัในมาเลเซียเป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารโรงแรมแทน 

โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South 
สญัญาบริหารโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร South จัดท าขึน้ระหว่าง GLSB และบริษัท Hilton 

Worldwide ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด าเนินการบริหารจดัการโรงแรม โดยมีอายสุญัญา 15 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมเปิดด าเนินงาน (ระยะเวลา
สญัญา 5 ปี ตอ่อายใุห้คราวละ 5 ปี) ทัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุแล้ว GLSB จะท าการโอนสญัญาบริหารโรงแรมฉบบัปัจจุบนั
ให้แก่ผู้ เช่าหลกัในมาเลเซียเป็นคูส่ญัญากบัผู้บริหารโรงแรมแทน 

 
(2) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาและสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2 

(ก) สัญญาซือ้ขายหุ้นของ Knight Bridge Avenue SDN BHD และ Gateway Legend SDN BHD 

ชื่อสัญญา สญัญาซือ้ขายหุ้นของ Knights Bridge Avenue Sdn. Bhd. (“KBA”) และ 
สญัญาซือ้ขายหุ้นของ Gateway Legend Sdn. Bhd. (“GLSB”) 

ผู้ขาย ส าหรับหุ้นของ KBA ผู้ขายได้แก ่

 Royal Group Capital Pte. Ltd. (“RGC”) 

 NMM Pte. Ltd. (“NMM”) และ 

 Power Rich Investment Pte. Ltd. (“PRI”) 
ส าหรับหุ้นของ GLSB ผู้ขายได้แก่ 

 Royal Group Capital Pte. Ltd. (“RGC”) 

 Power Rich Investment Pte. Ltd. (“PRI”) และ 

 Indosing Pte. Ltd. (“IPL”) 
ผู้ซือ้ SHR-CK Limited (“SHR-CK”) 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 59 - 

ทรัพย์สินที่จะซือ้
และขาย 

หุ้น KBA และ GLSB ซึง่ KBA และ GLSB เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในที่ดิน อาคาร และสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง
กบัโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur อาคาร North และ South ตามล าดบั 

ราคาซือ้ขาย 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นประมาณ 59.21 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 
1,967.82 ล้านบาท) 
โดยแบง่เป็น  

 การซือ้หุ้น KBA และ GLSB ที่สดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ KBA และ GLSB เป็น
จ านวน 161.48 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ซึง่ประกอบด้วยคา่หุ้นและการช าระคืนเงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้นเดิมแก่ผู้ขาย)   
และ 

 การคืนเงินกู้ยืม ท่ี KBA และ GLSB กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมจ านวนไมเ่กิน 78.52 ล้านริงกิตมาเลเซีย  
หมายเหต ุ: จ านวนเงินระหวา่งเงินลงทนุในรูปแบบซือ้หุ้นและรูปแบบเงินกู้ยืมใหมอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยูก่บัจ านวนเงิน
กู้ยืมของ KBA และ GLSB ที่แตล่ะบริษัทมีอยูก่บัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ณ วนัที่ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

การสนับสนุน
รายได้จากการ
ด าเนินงานสุทธิ 

 ผู้ขายตกลงสนบัสนุนรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ (Net Operating Income: NOI) แก่กองทรัสต์ ใน
จ านวนไม่เกิน 16.80 ล้านริงกิตมาเลเซีย ส าหรับโรงแรม HGI KL (เรียกว่า “รายได้จากการด าเนินงาน
สุทธิที่สนับสนุน”) เป็นระยะเวลา 3 ปี (“ระยะเวลาสนับสนุน”) เร่ิมตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
โรงแรม HGI KL เป็นผลส าเร็จ โดยการสนบัสนนุรายได้จากการด าเนินงานสทุธิจะมีการช าระเงินก็ตอ่เมื่อ
มีส่วนต่างระหว่าง (1) รายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่เกิดขึน้จริงในการด าเนินธุรกิจโรงแรม HGI KL 
ในช่วงระยะเวลาที่เก่ียวข้อง กบั (2) รายได้จากการด าเนินงานสทุธิที่สนบัสนนุ  

 รายได้จากการด าเนินงานสทุธิจะเท่ากบัก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
ของโรงแรม HGI KL ลบด้วย Replacement Reserves (ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมปัจจบุนั) 
ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม (ฉบับแก้ไขครัง้ที่  11) (Uniform System of 
Accounts for the Lodging Industry (11th Revised Edition))  

 ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของโรงแรม HGI KL ไมถ่ึง 16.80 ล้านริงกิตมาเลเซียตอ่ปีงบการเงิน ผู้ขายตก
ลงจะให้การสนบัสนนุรายได้จากการด าเนินงานสทุธิตลอดระยะเวลาสนบัสนุนไม่เกิน 20.00 ล้านริงกิต
มาเลเซีย โดยผู้ขายตกลงให้ผู้ซือ้หกัเงินจ านวน 20.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย ออกจากราคาซือ้ขาย และน า
เงินจ านวนดงักลา่วฝากไว้ในบญัชี Trust Account ที่จะไว้เปิดกบัธนาคารพาณิชย์แหง่ใดแหง่หนึง่ 

เงื่อนไขบังคับ
ก่อนของ
คู่สัญญา 

1. ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ของประเทศไทย ในการเพิม่ทนุของ SHREIT 
2. ได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ของ SHREIT ส าหรับการเพิ่มทนุ และการซือ้ขายหุ้น  
3. ได้รับอนมุตัิจาก Hilton ในการท ารายการภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น และการโอนสญัญาบริหารจดัการ
โรงแรมให้แก่นติิบคุคลที่จะจดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้ เชา่หลกัของโรงแรม HGI KL 
4. ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นทกุราย และ
การถอนช่ือผู้ค า้ประกนัทกุรายจากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาค า้ประกนัเงินกู้ จากเอกสารส าคญั ณ วนัท่ี
ธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ โดยไมม่กีารขอความชว่ยเหลอืเพิ่มเติมจากบคุคลดงักลา่ว 
5. หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของ SHREIT ได้มีการเสนอขาย และเงินจากการเพิ่มทนุดงักลา่วได้สง่ให้ SHREIT แล้ว 
6. ไมม่ีเหตกุารณ์ที่เป็นโทษอยา่งร้ายแรง (Material Adverse Effect) ตอ่ KBA และ GLSB 
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7. การก่อสร้าง และปรับปรุงโรงแรม HGI KL อาคาร South ต้องแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการได้แล้ว 
กฎหมายที่ใช้
บังคับ 

กฎหมายของประเทศมาเลเซีย 

วิธีการระงบัข้อ
พิพาท 

อนญุาโตตลุาการ ในประเทศสงิคโปร์ ตามหลกัเกณฑ์ของ Singapore International Arbitration Centre 

 

(ข) สรุปร่างสัญญาเช่ารวมระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2 ทัง้สองบริษัทผู้เช่าหลกั 

ผู้ให้เช่า Knights Bridge Avenue SDN BHD (“KBA”) (ส าหรับอาคาร North) และ บริษัท Gateway Legend Sdn 
Bhd (“GLSB”) (ส าหรับอาคาร South) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่กองทรัสต์ลงทนุโดยการถือหุ้นทัง้หมด (ภายหลงั
การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์) 

ผู้เช่า บริษัทผู้ เช่าหลกัในมาเลเซีย ซึ่งจะถกูจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย และเป็นบริษัทซึ่งมีผู้ ถือหุ้นใน
ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) 
ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที่เช่า (ก) อาคารรวมทัง้สิง่ปลกูสร้างใดๆ ซึง่ตัง้อยูใ่นโรงแรม HGI KL ("อาคารโรงแรม") และ 
(ข) สว่นควบของอาคารโรงแรมทีเ่ป็นงานระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ

โทรศพัท์ ลฟิต์ บนัไดเลือ่น ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกบัอาคารโรงแรม รวมทัง้สทิธิใดๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิตาม (ก) - (ข) ดงักลา่ว รวมเรียกวา่ “โรงแรม” หรือ “ทรัพย์สนิท่ีเช่า” 
ระยะเวลาเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้(“วันที่สัญญาฉบับนีม้ีผลใช้บังคับ”) 
เงื่อนไขในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบก าหนด 

เมื่อสญัญาเช่าครบก าหนด คู่สญัญาตกลงวา่ผู้ เช่าจะเช่าทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ ให้เช่าตอ่ไปอีกคราวละ 3 ปี โดย
อตัโนมตัิ (automatic renewal) และข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าจะสิน้สดุลงเมื่อผู้ ให้เช่าขาดคณุสมบตัิใน
การเป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเช่า 

วิธีการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อ
สัญญาเช่าครบ
ก าหนด 

เมื่อมีการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป 
1. คู่สญัญาตกลงให้เง่ือนไขเก่ียวกบัการเช่า รวมทัง้เง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาเช่าฉบบัต่ออายเุหมือนกนั

กบัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาเช่าฉบบัแรก  
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยูบ่นท่ีดินอนัมีสิทธิการเช่า คู่สญัญาตกลงวา่ข้อตกลงในการตอ่สญัญาเช่าจะ

มีผลใช้บงัคบัไมเ่กินระยะเวลาที่สญัญาเช่าที่ดินท่ีโรงแรมตัง้อยู่ 
3. นอกจากกรณีที่ระบไุว้ในข้อ 1. และ ข้อ 2. ข้างต้น หากผู้ให้เช่าไมป่ระสงค์ที่จะเช่าตอ่ไป ให้ผู้ให้เช่าแจ้งให้

ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
การเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ได้ตอ่ออกไป 

ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาตามสญัญา แตผู่้ เช่ามีข้อจ ากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัด้วยเหตขุาดคณุสมบตัิ
ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นเหตใุนการเลิกสญัญาของสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ เหตอุื่นใดที่มิได้เกิดจากความจงใจ 
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หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของผู้ เช่า อนัท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถเช่าทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่ผู้ เช่าไมม่ีหน้าที่ท่ีจะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไป 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาตามที่ระบไุว้ในข้อ 1 แตผู่้ เช่ามีข้อจ ากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่
ผู้ เช่ายงัคงสามารถเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้ชัว่คราว ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าจะร่วมกนัหาผู้ เช่า
รายอื่นมาเช่าทรัพย์สนิที่เช่า เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมแทนผู้ เช่าตอ่ไป ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า
เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ต่อไปจนกวา่จะสามารถหาผู้ เช่ารายอื่นมาเช่าทรัพย์สนิที่เช่าตอ่ไปได้ โดยที่ผู้ให้เช่า
และผู้ เช่าจะร่วมกนัก าหนดเง่ือนไขของการเช่าที่ตอ่ออกไป แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดงักลา่วจะ
ไม่เกิน 180 วนั นบัจากวนัที่ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือวา่ผู้ เช่าไม่มีหน้าที่ท่ีจะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า
ตอ่ไปในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว 

การช าระค่าเช่า 1. เว้นแตก่รณีที่มีการเลือ่นการช าระคา่เช่าและการยกเว้นคา่เช่า อนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาฉบบันีต้ามล าดบั ผู้ เช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา
ฉบบันี ้โดยคา่เช่าภายใต้สญัญาฉบบันีป้ระกอบด้วย คา่เช่า 2 สว่น ได้แก่ (1) คา่เช่าคงที่ ซึง่แบง่เป็นคา่เชา่
พืน้ฐานและค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่ม (หากมี) โดยการช าระค่าเช่าพืน้ฐานจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
ในขณะที่คา่เช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่ม (หากมี) จะถกูแบง่จ่ายเป็นรายปี และ (2) คา่เช่าแปรผนั โดยการช าระคา่
เช่าแปรผันจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริงใน
ระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้วิธีการค านวณ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rental) 
คา่เช่าคงที่ตอ่ปี = (คา่เช่าพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แนน่อนตอ่ปี หรือคา่เช่าคงที่ตอ่ปีในรอบปีการ
ด าเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่) + คา่เช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มตอ่ปี (หากมี) 
โดยที ่
คา่เช่าพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แนน่อน คือ จ านวนท่ีระบใุนหวัข้อ "จ านวนคา่เชา่พืน้ฐาน" 
ค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มต่อปี = (ก x ข) - ค 
โดยที่  
ก = อตัราร้อยละ 67.00 
ข = รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ (NOI) ต่อปี จะเท่ากับก าไรจากการด าเนินงานรวม (GOP) ของ
ทรัพย์สินโครงการ หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินโครงการที่ยงัไมไ่ด้ถกูรวมอยูใ่นการค านวณ
ก าไรจากการด าเนินงานรวม (GOP) ได้แก่ 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารโรงแรม ซึ่งจ่ายให้กับผู้ บริหารโรงแรม (ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานและ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ) 

(ข) คา่เช่าที่ดินและอาคาร 
(ค) เบีย้ประกนัภยั 
(ง) ภาษีทรัพย์สนิ 
(จ) คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (Maintenance Expense) 
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(ฉ) ค่าใช้จ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ (Used FF&E Reserve) ท่ีรับผิดชอบโดยผู้ เช่า 
(ถ้ามี) 

(ช) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของผู้ เช่า 
(ซ) คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยงัไมไ่ด้ถกูรวมอยูใ่นการค านวณก าไรจากการด าเนินงานรวม (GOP) 

ค = คา่เช่าพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แนน่อน (ตามที่ระบใุนหวัข้อ "จ านวนคา่เช่าพืน้ฐาน") หรือคา่
เช่าคงที่ตอ่ปีในรอบปีการด าเนินงานก่อนหน้า แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่ 
          ทัง้นี ้ในกรณีที่การค านวณค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปีตามสตูรการค านวณข้างต้น เป็นผลให้ค่า
เช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มต่อปีมีมลูค่าน้อยกว่าศนูย์ ผู้ เช่าจะไม่น าผลลพัธ์ดงักลา่วมาใช้ในการค านวนคา่เช่า
พืน้ฐานสว่นเพิ่มในปีนัน้  

1.2  ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 
ค่าเช่าแปรผัน = ง – จ – ฉ  
โดยที ่
ง = รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ (NOI) (ตามรายละเอียดข้างต้น) 
จ = คา่เช่าคงที่ในรอบไตรมาสที่เก่ียวข้อง 
ฉ = รายได้คา่เช่าค้างช าระจากการเลือ่นการช าระออกไป เนื่องจากเหตสุดุวิสยั (หากมี) ตามที่ก าหนดไว้
ในหวัข้อ “การช าระคา่เช่าที่มีการเลือ่นการช าระออกไป เนื่องจากเหตสุดุวิสยั” 
ทัง้นี ้หากผลการค านวณคา่เช่าแปรผนัตามสตูรการค านวนข้างต้นมีผลลพัท์ต ่ากวา่ศนูย์ ให้คา่เช่าแปรผนั
มีผลเทา่กบัศนูย์  

2. ผู้ เช่าจะต้องช าระคา่เช่าคงที่ในสว่นค่าเช่าพืน้ฐานในแต่ละเดือนตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นภายใน 30 
วนันบัจากวนัสิน้เดือนและ/หรือ ค่าเช่าพืน้ฐานสว่นเพิ่มตอ่ปี (หากมี) ภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้ปี และ
ค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาสตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดย
อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินที่จัดท าโดยผู้ เช่า (Management 
Account) ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าดงักลา่วได้เต็มจ านวน ให้ถือว่าค่า
เช่าในจ านวนที่ผู้ ให้เช่าไม่ได้รับช าระเป็นค่าเช่าค้างช าระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าช าระ
คา่เช่าค้างช าระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ  

3. การค้างช าระค่าเช่าดงักล่าว ผู้ เช่าจะค้างช าระได้เพียงปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้ หากมากกว่า 1 ครัง้ ผู้ เช่า
จะต้องช าระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวนเงินที่ค้างช าระและ
จ านวนวนันบัตัง้แตว่นัท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีช าระเสร็จสิน้ 

4. ค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีที่สดัส่วนระหว่างค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง กองทรัสต์และผู้ เช่าตกลงจะร่วมกันแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการช าระค่าเช่าคงที่ และหรือค่าเช่าแปรผนัให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
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จ านวนค่าเช่า
พืน้ฐาน 

1,767,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อปี โดยค่าเช่าจะช าระในสกุลเงินท้องถ่ินของประเทศนัน้ ทัง้นี ้ตามอตัรา
แลกเปลีย่นที่จะได้ตกลงกนั 

การค านวณ
จ านวนค่าเช่า
พืน้ฐานในการ
ต่ออายุสัญญา
เช่า 

คา่เช่าพืน้ฐานส าหรับการตอ่อายสุญัญาเช่านัน้ จะเทา่กบัคา่เฉลีย่ของคา่เช่าคงที่ในช่วงระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบัก่อนหน้า 

การเลื่อนการ
ช าระค่าเช่าอนั
เน่ืองมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ในระหวา่งไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าเลือ่นช าระ
ค่าเช่าในเดือนที่เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา
โดยฝ่ายผู้ เช่า ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงที่จะร่วมกันก าหนดระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตัง้ของ

ทรัพย์สินที่เช่า เช่น อคัคีภยั น า้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งสง่ผลตอ่การด าเนินกิจการโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั
และท าให้  RevPAR เฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ต ่ากว่ารายได้คา่ห้องพกัเฉลีย่
ต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไม่มีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบ
ตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 50 

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลตอ่การด าเนินกิจการโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัและท าให้ 
(ก) RevPAR ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงต ่ากว่า RevPAR ต่อเดือนส าหรับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึง่เป็นช่วงปกติที่ไมม่ีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน
ที่เช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมลดลงต ่า
กวา่ RevPAR ตอ่เดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่วในปีก่อน
หน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไม่มีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีเช่า) เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อย
ละ 15  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าด้วย
เช่นกนั ให้น า RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแขง่ขนัที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจบุนั เทียบกบั RevPAR ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าปีดงักลา่ว ซึ่งเป็นปีที่ทรัพย์สินที่เช่าไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 
หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่างๆ ข้างต้น
แทน (หมายเหตุ: ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสดุวิสยัในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะต้องน าเอา 
RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐาน
เดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ของปีที่ 1 มาเป็นตวัเทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอยา่งถึงที่สดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุม่การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยั
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เกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหาค่า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขนัที่มี
มาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมที่สามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกนัในการใช้
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื่นใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็น
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึง่ หากคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้คา่ RevPAR 
ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีที่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ก าหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตกลุม่การแข่งขนัท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม มากกว่า 1 แห่ง ให้ค านวณรายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมหรือรีสอร์ตดงักล่าว 
โดยอาศยัคา่เฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องของแตล่ะโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 
โรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขัน (Competitive Set) หมายถึง กลุม่ของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ต (ไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง) ซึ่งจะถูกก าหนดโดยคู่สญัญาเป็นครัง้คราวว่าเป็นกลุ่มของโรงแรม และ/หรือ รีสอร์ตที่มี
มาตรฐาน หรือระดบัที่ใกล้เคียงกบัทรัพย์สินโครงการของกองทรัสต์มากที่สดุ โดยจะพิจารณาทัง้ในด้านที่ตัง้ 
กลุม่ลกูค้า ระดบั และขนาดของโรงแรม 

การช าระค่าเช่า
ที่มีการเลื่อน
การช าระ
ออกไป 
เน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีที่มีการเลือ่นการช าระคา่เช่าออกไปอนัเนื่องจากเหตสุดุวิสยั ซึง่เกิดขึน้ในระหวา่งไตรมาสใด ให้ผู้ เช่า
ช าระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าตามล าดบัการช าระหนีด้งัตอ่ไปนี ้
1. คา่เช่าคงทีใ่นเดือนท่ีไมไ่ด้เกิดเหตสุดุวิสยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ 
2. คา่เช่าแปรผนัในเดือนที่ไมไ่ด้เกิดเหตสุดุวิสยัในรอบไตรมาสนัน้ๆ (ถ้ามี) 
3. คา่เช่าคงที่ที่ได้มกีารเลือ่นช าระออกไป 
4. คา่เช่าแปรผนัท่ีได้มกีารเลือ่นช าระออกไป (ถ้ามี) 
ในการช าระหนีต้ามข้างต้น ผู้ เชา่ตกลงที่จะช าระคา่เชา่ที่ค้างช าระ โดยแบง่ช าระเป็นรายไตรมาสๆ ละเทา่กนั
ตามระยะเวลาการเช่าจริง จนถงึวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเช่าตามสญัญาฉบบันี ้(รวมถึงระยะเวลาเช่าท่ีได้ตอ่
ออกไปด้วย) หรือระยะเวลาใดๆ ที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั อนึง่ ผู้ให้เชา่ตกลงให้ผู้ เช่าไมต้่องช าระดอกเบีย้
จากการผิดนดัช าระคา่เชา่ในงวดใดๆ หรือคา่เสยีหายใดๆ อนัเกิดจากการค้างช าระคา่เชา่ หรือการช าระคา่เช่า
ลา่ช้าใดๆ อนัเกิดขึน้หรือเป็นผลเก่ียวเนื่องมาจากการเลือ่นการช าระคา่เช่าอนัเนื่องมาจากเหตสุดุวสิยัดงักลา่ว 
เหตุสุดวิสัย คือ เหตกุารณ์ที่มีความหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญา 

การยกเว้นค่า
เช่าอนั
เน่ืองมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีใ้นระหว่างไตรมาสใดๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมยกเว้นค่าเช่าใน
เดือนที่เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในระหวา่งไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่า โดยผู้ เช่าไม่จ าต้องช าระคา่เช่าของระยะเวลา
ดงักลา่วนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงที่จะร่วมกนัก าหนดระยะเวลาที่เกิดผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการค านวณคา่เช่าในเดือนที่ไม่ได้เกิดเหตกุารณ์ตามข้อนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การค านวณคา่เช่าตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยตรง หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตัง้ของ

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งสง่ผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมอย่างมีนยัส าคญัและท าให้ RevPAR ต่อเดือนของ
โรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ต ่ากวา่ RevPAR ตอ่เดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
(ซึง่เป็นช่วงปกติที่ไมม่ีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50  

2. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลตอ่การด าเนินกิจการโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัและท าให้ 
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(ก) RevPAR ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรม ลดลงต ่ากว่า RevPAR ต่อเดือนส าหรับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ซึง่เป็นช่วงปกติที่ไมม่ีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน
ที่เช่า) เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 และ 

(ข) RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักับโรงแรม ลดลง
ต ่ากว่า RevPAR ต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัของโรงแรมและรีสอร์ตกลุม่ดงักลา่วในปี
ก่อนหน้า (ซึ่งเป็นช่วงปกติที่ไมม่ีเหตกุารณ์อนัสง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีเช่า) เท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทัง้นีใ้นกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าด้วยเช่นกนั 
ให้น า RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจุบนั เทียบกบัค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าปีดงักลา่ว ซึ่งเป็นปีที่ทรัพย์สินที่เช่าไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 
หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่าง ๆ 
ข้างต้นแทน (หมายเหตุ: ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับผลกระทบจากเหตุสดุวิสยัในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะต้อง
น าเอา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรม หรือ RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม (แล้วแตก่รณี) ของปีที่ 1 มาเป็นตวัเทียบ) 
นอกจากนี ้ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอยา่งถึงที่สดุด้วยความสจุริตในการหา RevPAR ตอ่เดือนของโรงแรม
และรีสอร์ตกลุม่การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยั
เกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหา RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมและรีสอร์ตกลุ่มการแข่งขันที่มี
มาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมได้ หรือไมส่ามารถหา RevPAR ตอ่เดือนท่ีน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ ผู้ให้เช่าและผู้
เช่าจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ หรืออตัราส่วนใดที่สามารถหาได้จากธุรกิจ
โรงแรมทัว่ไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณา
จาก RevPAR ต่อเดือนของโรงแรมเป็นหลกั และในกรณีที่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ก าหนดโรงแรมหรือรีสอร์ตในก
ลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมมากกวา่ 1 แหง่ ให้ค านวณรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องของโรงแรมและรี
สอร์ตกลุม่การแขง่ขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัคา่เฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องของ
แตล่ะโรงแรมและรีสอร์ตในกลุม่ดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้
เช่า  

1. ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการ มอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่เป็นอยู ่ณ วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า โดยผู้ ให้เช่าจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
การด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนที่เก่ียวกบัโครงสร้าง หรือส่วนประกอบที่ส าคญัของ
อาคาร  

2. หากผู้ เช่าประสงค์จะให้มีการเบิกคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจากผู้ให้เช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องลว่งหน้าตามสมควรเพื่อให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาและอนมุตัิ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทนัก าหนดช าระ โดยการอนุมตัิค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นดุลพินิจของผู้ ให้เช่าแต่
เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าจะไมป่ฏิเสธการอนมุตัิคา่ใช้จ่ายดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลสมควร 
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3. ผู้ ให้เช่าจะไม่กระท าการใดๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระท าการใดๆ ที่มีผล หรือจะสง่ผลท าให้ผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

หน้าที่ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอยา่งสงูสดุเยี่ยงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ไปใช้ในการดแูลทรัพย์สิน
ที่เช่าให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบไุว้ในสญัญา
ฉบบันี ้ผู้ เช่าจะรับผิดชอบในการดแูล ซ่อมแซม (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการลงทุนในทรัพย์สิน 
สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ในส่วนที่เก่ี ยวกบั
โครงสร้าง หรือสว่นประกอบที่ส าคญัของอาคาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ ให้เช่า) หรือการกระท าใดๆ ทัง้ปวง
บนทรัพย์สนิท่ีเช่าในกรณีที่จ าเป็น เพื่อให้ทรัพย์สนิท่ีเช่าสามารถใช้ประกอบกิจการโรงแรมได้ โดยใช้เงิน
ส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ และอปุกรณ์ ที่สะสมไว้ (ถ้ามี) หากเงินส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ 
และอปุกรณ์ ที่สะสมไว้ไม่เพียงพอส าหรับการลงทนุดงักลา่ว ผู้ เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นท่ี
เหลอื (ถ้ามี) โดยให้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ผู้ให้เช่าอนมุตัิตามข้อก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

3. ผู้ เช่าจะต้องไม่กระท าการ หรือยินยอมให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งกระท าการใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งเป็น
การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการกระท าดงักลา่วอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือมีลกัษณะเป็นที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดภยนัตราย ความเสียหาย หรือ
ความเดือนร้อนร าคาญแก่บคุคลภายนอกและผู้ให้เช่า และกรณีที่เกิดปัญหา หรือความเสยีหายดงักลา่ว 
ผู้ เช่ามีหน้าที่ท่ีจะต้องใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา หรือความเสยีหายดงักลา่ว รวมถงึ
การท าความตกลงและเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการกระท าของบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ผู้ เช่าตกลงจะไม่ก่อหนีห้รือภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็นการก่อหนีห้รือภาระผูกพันอันเกิดขึน้ในทาง
การค้าปกติของผู้ เช่า หรือเนื่องจากหรือเพื่อวตัถปุระสงค์ของการเช่าที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันีแ้ละธุรกิจที่
เก่ียวข้อง เช่น คา่ใช้ จ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบั
นีห้รือสญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงจะด ารงสดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผู้
เช่าไว้ในอตัราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยค านวณเฉพาะการก่อหนีซ้ึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือ
การออกตราสารหนีโ้ดยไมร่วมถึงการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้น 

5. ผู้ เช่าตกลงจะจดัให้มีและจะด ารงไว้ซึ่งใบอนญุาตต่างๆ ที่ส าคญัต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอด
ระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้

6. ผู้ เช่าจะไมก่่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ เหนือทรัพย์สนิท่ีเช่า 
7. ผู้ เช่าจะต้องรับผิดชดใช้ และกระท าการใดๆ อนัเป็นการป้องกนัให้ผู้ให้เช่าปลอดจากการเรียกร้องใดๆ ที่

เกิดขึน้จากการใช้ทรัพย์สินที่เช่า เพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า และ/หรือ การละเลยไม่ปฏิบตัิตาม
หน้าที่หรือภาระผกูพนัในสว่นของผู้ เช่าตามที่ระบใุนสญัญานี ้รวมถึงการกระท าของตวัแทน และ/หรือ 
บริวารของผู้ เช่า ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รับผิด หรือถูกด าเนินคดี เนื่องจากเหตุ
ดงักลา่ว ผู้ เช่าจะปลดเปลือ้งความรับผิดให้แกผู่้ให้เช่าโดยทนัที โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าแตเ่พียงฝ่ายเดียว  
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8. การกระท าที่ส าคญับางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผู้ เช่าทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคญั
ให้แก่บุคคลอื่น การก่อภาระผูกพนัในทรัพย์สินของผู้ เช่า ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
โรงแรม การให้เช่าทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สนิท่ี
เช่าแก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นต้น ผู้ เช่าจะท าได้ก็ตอ่เมื่อ (ก) ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ ให้เช่า หรือ (ข) เป็นกรณีที่ได้ระบุไว้ในงบประมาณการด าเนินการ (Operating 
Budget) และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน (Capital Expenditure Budget) ประจ าปีของโรงแรม ท่ี
ได้รับอนมุตัิจากผู้ให้เช่าแล้ว 

9. หน้าที่อื่นๆ ที่ระบุภายใต้สญัญาเช่า เช่น การจัดท าและน าส่งรายงานทางการเงิน งบประมาณการ
ด าเนินการและงบประมาณคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุให้แก่ผู้ให้เช่า 

ข้อตกลงกระท า
การของผู้เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมป่ระกอบธุรกิจอืน่ใดนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เก่ียวข้อง โดยมี
วตัถปุระสงค์ส าหรับธุรกิจของกองทรัสต์ 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมใ่ห้เงินกู้  หลกัประกนั หรือความชว่ยเหลอืทางการเงิน (หรือมีสถานะเป็นผู้ให้กู้ โดย
วิธีการอื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหนีท้างการค้า) เพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่น 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมกู่้ยมืเงิน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นเพื่อการช าระคา่เชา่ หรือเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนินงานท่ีจ าเป็นของผู้ เชา่ 

 ผู้ เช่าตกลงจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการแขง่ขนักบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
การประกันภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงจะจดัให้มีการท าประกนัภยั ดงัตอ่ไปนี  ้

1.1 ผู้ ให้เช่าจะท าประกนัความเสี่ยงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้
ช าระเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายกุารเช่า  

1.2 ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผู้ เช่ารับทราบและตกลงว่า 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัจะไม่ต ่ากวา่รายได้ที่คาดวา่จะ
ได้รับจากทรัพย์สนิท่ีเช่า หกัออกด้วยคา่ใช้จ่ายด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง (GOP) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดย
ไม่รวมภาระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าฉบบันี ้และการประกนัภยัดงักลา่ว จะระบใุห้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเมื่อได้รับคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั ผู้ ให้เช่าตกลงจะ
หกัค่าเช่าคงที่ที่ผู้ ให้เช่าควรจะได้รับตามสดัส่วนระยะเวลาที่บริษัทประกนัภยัได้ใช้เป็นฐานในการ
ค านวณจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องช าระ และจะน าสง่ค่าสินไหมทดแทนสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ เช่า
โดยไม่ชกัช้า เมื่อผู้ เช่าได้น าคา่สินไหมทดแทนที่ได้รับดงักลา่วไปช าระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินธุรกิจส าหรับระยะเวลาดงักลา่วแล้ว และมีคา่สนิไหมทดแทนส่วนท่ีคงเหลือ ผู้ เช่าจะช าระ
คืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ให้เช่าในสดัส่วนค่าเช่าแปรผนัตามที่ผู้ ให้เช่าควรจะได้รับ ทัง้นี ้ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

1.3 ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพื่อคุ้มครองความบาดเจ็บ
ทางร่างกายหรือชีวิต และความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 
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ทัง้นี ้ภายใต้จ านวนทุนประกันภัย ข้อก าหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า
เห็นชอบร่วมกนัภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรับ
การประกนัภยัดงักลา่วทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

2. ผู้ เช่าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการร่วมด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อเรียกร้องให้บริษัท
ประกนัภยัจ่ายคา่สนิไหมทดแทนอนัพงึได้รับโดยเร็ว 

การโอนสิทธิ
การเช่า 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่นใด โดยไมไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เว้น
แต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือของผู้ เช่า ซึ่งมีคุณสมบัติและมี
ความสามารถที่จะปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ในกรณีที่ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าโอนสิทธิ และ/
หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ เช่าจะต้องด าเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผกูพนัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ  
ที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยระยะเวลาการเช่าที่โอนไปยงัผู้ รับโอนจะต้องมีก าหนดระยะเวลาการเช่า
ไมเ่กินกวา่ระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าที่เหลอือยูต่ามสญัญาฉบบันี ้
ทัง้นี ้“บริษัทในเครือ” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลใด ๆ ซึ่ง (ก) ควบคมุบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ข) ถกูควบคมุโดยบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (ค) 
อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ “การควบคุม” 
หมายถึง การมีอ านาจในการควบคมุ ก าหนด หรือชีน้ าการบริหารจดัการและนโยบายของบคุคลหรือนิติ
บคุคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะกระท าโดยผ่านความเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 45 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบคุคลหรือนิติบคุคลนัน้ๆ 
โดยสญัญา หรือโดยวิธีการอื่นใด  

2. ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าสามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีในทรัพย์สนิท่ีเช่าตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามที่ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี ้

3. ตลอดอายุของสญัญาฉบับนี ้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบับนีไ้ม่ว่า
บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่บคุคลใดๆ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ธรรมเนียม อากรแสตมป์ และคา่ใช้จ่ายอื่นใดอนัเก่ียวกบัการเชา่ทรัพย์สนิท่ีเชา่
ที่เกิดขึน้ตามสญัญาฉบบันี ้(ถ้ามี) ส าหรับระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้และระยะเวลาการเช่าที่ขยาย
ออกไป 

2. ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีทรัพย์สนิและที่ดินท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าตามกฎหมาย 
เหตุในการ
สิน้สุดสัญญา 

สญัญาฉบบันีอ้าจถกูบอกเลกิได้โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หากเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
1. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่า 

(ก) ในกรณีที่ผู้ เช่าฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงซึง่เป็นสาระส าคญัใดๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
หรือผิดค ารับรองซึ่งเป็นสาระส าคญัที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข 
และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา ภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่การผิดสญัญาหรือค ารับรองนัน้
เกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ใดๆ ที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของผู้ เช่า อนึง่ ในกรณีที่ผู้ เช่า



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 69 - 

ผิดนดัช าระค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั จะถือว่าเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญาต่อเมื่อผู้ เช่าค้าง
ช าระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 30 วนั นบัจากวนัครบก าหนดช าระคา่เช่า เว้นแตก่ารผิดนดัช าระ
ค่าเช่าดงักลา่วจะเกิดจากเหตกุารณ์ซึง่ไม่ถือเป็นความผิดของผู้ เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระคา่เช่าออกไป 

(ข) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การพกัใช้ หรือการเพิกถอนใบอนญุาต หนงัสือรับรอง หนงัสือยินยอม 
สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ เช่าได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งผู้ เช่า
จ าเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกัของผู้ เช่า และเหตุดงักล่าวเป็นเหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่า และผู้ เช่าจะได้ตกลงร่วมกนั ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินกิจการโรงแรม  

(ค) เมื่อผู้ เช่าถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรือค าสัง่ของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใด อนัมีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ เช่า หรืออ านาจใน
การด าเนินการหรือประกอบธุรกิจของผู้ เช่าต้องเปลี่ยนแปลง หรือสะดดุลง หรือทรัพย์สินหรือรายได้
ของผู้ เช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ต้องถกูยดึ อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ ซึ่งผู้ ให้เช่าเห็นวา่มี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของผู้ เช่าในการปฏิบตัิตามสญัญานี  ้

(ง) ในกรณีที่ผู้ เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท 
การช าระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้ เช่าต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
หรือกระบวนการอื่นใดในท านองเดยีวกนั ซึง่มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถ
ของผู้ เช่าในการช าระคา่เช่า หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้

(จ) ในกรณีที่ผู้ เช่าได้หยดุประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญั ซึ่งท าให้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคัญต่อการด าเนินกิจการ
โรงแรม  

2. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ให้เช่า 
ในกรณีที่ ผู้ ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัใดๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
หรือผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัใดๆ ที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข 
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่การผิดสญัญาหรือค ารับรองนัน้
เกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ใดๆ ที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของผู้ให้เช่า 

3. เมื่อผู้ให้เช่าไมไ่ด้เป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือผู้ให้เช่าไมม่ีสทิธิในการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่า (แล้วแตก่รณี)  
4. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้เช่า หรือ ผู้ เช่า

มิได้ตกลงในการตอ่อายสุญัญาฉบบันีอ้อกไป 
5. เมื่อทรัพย์สนิท่ีเช่าเสยีหายหรือถกูเวนคืน ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั ท าให้ผู้ เช่าไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิ

ที่เช่า เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม และกิจการอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบักิจการดงักลา่วตอ่ไปได้ 
6. ในกรณีที่ทรัสตีใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ผู้ ให้เช่ามีสทิธิ

บอกเลกิสญัญานี ้



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 70 - 

ข้อยกเว้นการ
สิน้สุดสัญญา 

นบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิโครงการ ในกรณีที่ผู้ เช่าไมส่ามารถจ่ายคา่เช่าคงที่ได้ครบถ้วน แตผู่้
ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องของผู้ให้เช่าได้รับการช าระเงินครบถ้วนตามจ านวนคา่เช่าคงที่ที่ผู้ให้เช่าควรได้รับหลงัจากหกั
ค่าใช้จ่ายแล้วจาก กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้รับการ
สนบัสนนุรายได้จากการด าเนินงานสทุธิจากผู้ขายทรัพย์สนิโครงการ (หากมี แล้วแตก่รณี)  ไมถื่อวา่เป็นการผิด
สญัญาเช่า 

การเลิกสัญญา
โดยผู้ให้เช่าโดย
ไม่ใช่ความผิด
ของผู้เช่าและ
ค่าปรับ 

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าใช้สทิธิบอกเลกิสญัญานีโ้ดยไม่ได้มีเหตมุาจากการกระท าผิดสญัญาของผู้ เช่าตามข้อก าหนด
หรือเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะช าระเงินดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าเพื่อเป็นการชดเชยการบอกเลิก
สญัญาโดยไมใ่ช่ความผิดของผู้ เช่า 

1. เบีย้ปรับจ านวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
2. ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่เกิดขึน้จริงซึ่งผู้ เช่าต้องช าระให้แก่บุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการถูกบอกเลิก

สญัญาฉบบันี ้โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือเป็นผลกระทบโดยตรงอนัเนื่องมาจากการ
ถกูบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้

ผลอันเกิดจาก
เหตุในการ
สิน้สุดสัญญา 

1. เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยไมม่ีการตอ่อายสุญัญา ผู้ เช่าตกลงจะด าเนินการตอ่ไปนี ้
1.1 สง่มอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า หรือบคุคลที่ผู้ ให้เช่าก าหนดในสภาพที่เหมาะสมและใช้งาน

ได้ตามวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
1.2 ช าระค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี ้โดยค านวณตาม

สดัสว่นจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่ผู้ ให้เช่า ภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่มีผลเป็นการเลิกสญัญา
ฉบบันี ้

1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ เช่าได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิ ค่าเช่า รับล่วงหน้า และ
รายได้รับลว่งหน้าอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้เงินประกนัให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบคุคลที่ผู้ให้เช่าก าหนด 

 ทัง้นี ้
(ก) ในกรณีที่ผู้ เช่าได้รับประโยชน์ภายหลงัวนัที่สญัญานีส้ิน้สดุลง ผู้ เช่าตกลงที่จะมอบประโยชน์ให้ผู้ให้

เช่า หรือ บคุคลที่ผู้ให้เช่าก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในข้อสญัญานี ้และ 
(ข) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ ซึง่เป็นผลประโยชน์ที่ผู้ เช่าควรได้รับก่อนวนัท่ีสญัญานีส้ิน้สดุลง ผู้ให้

เช่าตกลงที่จะคืนผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่า 
โดยทัง้สองกรณีดงักลา่ว คูส่ญัญาตกลงจะสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ภายใน 30 
วนั นบัจากวนัท่ีได้รับผลประโยชน์นัน้ 

1.4 ให้ความร่วมมือตามจ าเป็นและสมควรเพื่อให้บคุคลที่ผู้ ให้เช่าก าหนด สามารถด าเนินกิจการโรงแรม
ได้อย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องก าหนดภายในเวลาอนั
สมควรหลงัได้รับค าร้องขอจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน รวมถึงให้
ความช่วยเหลือผู้ ให้เช่า หรือบคุคลที่ผู้ ให้เช่าก าหนดในการโอน หรือการให้ได้รับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาต่าง ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าไม่สามารถหาผู้
เช่ารายใหมม่าเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าแทนได้ ผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ต่อไปจนกว่า ผู้ ให้เช่าจะสามารถหาผู้ เช่ารายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าตอ่ไปได้ โดยที่ระยะเวลาเช่าที่
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ตอ่ออกไปดงักลา่ว จะไมเ่กิน 180 วนั นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการเชา่ อยา่งไรก็ดี ให้ถือวา่
ผู้ เช่าไมม่ีหน้าที่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไปในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว หากการตอ่อายสุญัญาเชา่มี
ข้อจ ากดัหรือพ้นวิสยั 

2. ในกรณีที่สญัญานีเ้ลกิกนั คูส่ญัญายอ่มไมส่ิน้สทิธิในการเรียกคา่ใช้จ่าย และคา่เสยีหายใดๆ ที่ได้มีอยูก่่อน
มีการเลิกสญัญา ค่าใช้จ่ายและคา่เสียหายที่เกิดขึน้อนัเนื่องจากการเลิกสญัญา และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด 
อนึง่ ในระหวา่งระยะเวลาการเชา่ตามสญัญานี ้และระยะเวลาใดๆ ที่ได้ขยายออกไป ผู้ให้เช่าไมม่ีสทิธิบอก
เลกิสญัญาเช่ากบัผู้ เช่า หากไมม่ีเหตผิุดนดัผิดสญัญาใดๆ ที่เกิดโดยฝ่ายผู้ เช่า 

ทรัพย์สิน
เสียหายและ
การถกูเวนคนื 

1. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถกูเวนคืนหรือเสียหาย ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัโดยไม่ใช่ความผิดของ
คูส่ญัญาฝ่ายใด ท าให้ผู้ เช่าไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้ถือ
วา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงในวนัท่ีทรัพย์สนิท่ีเช่าได้รับความเสยีหายหรือถกูเวนคืน โดยที่คูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย
ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เว้นแต่
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบัติผิดสญัญาก่อนวนัที่สญัญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือค่าใช้จ่ายหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ค้างช าระหรือเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วน และผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ามีความเห็นร่วมกันว่า 
ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วนยงัสามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม
ต่อไปได้ ให้ถือว่าสญัญานีย้งัมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปเฉพาะในสว่นของทรัพย์สินที่เช่าสว่นที่ไม่เสียหาย และยงั
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงเป็นทรัพย์สินที่เช่ากันต าม
สญัญาฉบบันีต้่อไป โดยคู่สญัญาจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับอตัราค่าเช่าและข้อ
สญัญาอื่นๆให้สอดคล้องกบัสภาพของทรัพย์สนิท่ีเช่าที่เสยีหายหรือถกูเวนคืนบางสว่นตามสมควร 

เหตุสุดวิสัย 1. เพื่อวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้นอกจากเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญานีแ้ล้วนัน้ เหตสุดุวิสยัให้รวมถึงเหตุ
สดุวิสยัตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในสญัญาบริหารโรงแรมซึง่บงัคบัใช้อยูใ่นขณะนัน้ 

2. ในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยัอนัเป็นผลท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ 
คู่สญัญาฝ่ายนัน้จะต้องสง่หนงัสือแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตสุดุวิสยัดงักลา่วในทนัที และใน
กรณีดงักลา่วให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิเลื่อนการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ปได้เท่ากบัระยะเวลาที่เกิด
เหตสุดุวิสยั โดยผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะตกลงร่วมกนัก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว โดยไม่ถือวา่เป็นความผิดของ
คูส่ญัญาฝ่ายใด อยา่งไรก็ดี คูส่ญัญาตกลงวา่จะไมย่กเอาเหตสุดุวิสยันัน้เป็นข้ออ้างในการช าระหนีเ้งินใดๆ 
ในจ านวนที่ต้องช าระตามสญัญาฉบบันี ้เว้นแต่ 
(ก)  ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยัอนัเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายอยา่งมีนยัส าคญั จนถึงขนาดที่ผู้ เช่าไม่

อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าตามวตัถุประสงค์แห่งการเช่าได้ในช่วงระยะเวลาใด ผู้ เช่าไม่มี
หน้าที่ในการช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาที่ไม่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ดงักลา่ว 
และ/หรือ 

(ข)  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ผู้ เช่าสามารถขอเลื่อนการช าระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า อั น
เนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันีต้ามล าดบั 
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3. หากเหตสุดุวิสยัตามที่ระบขุ้างต้น เป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้
ได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมไ่ด้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลง
ที่จะทบทวนข้อก าหนดของสญัญาฉบบันีโ้ดยสจุริต เพื่อให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือ กลบัคืนสูส่ถานะเดิม 

กฎหมาย สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 
การระงบัข้อ
พิพาท 

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เก่ียวกบัสญัญาฉบบันี ้ซึ่งไม่สามารถตกลงกนัได้
ระหวา่งคูส่ญัญาให้น าเสนอตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจ 

 
(ค) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2  

การน าสง่เงินจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 จาก KBA และ GLSB หรือผู้ ให้เช่าหลกั มายงับริษัท
โฮลดิง้ตา่งประเทศก่อนที่จะน าสง่มาให้กองทรัสต์ในรูปของเงินปันผล อาจท าได้ในรูปของ (1) เงินปันผลจากบริษัทผู้ให้เช่าหลกั 
หรือ (2) รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริการ หรือ (3) ดอกเบีย้เงินให้กู้ จากผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นรูปแบบในการส่งเงิน ทัง้นี ้การ
ให้บริการดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้สญัญาการให้บริการโดยมีสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาบริการ ดงันี  ้
ผู้ให้บริการ SHR-CK 
ผู้ รับบริการ บริษัทผู้ให้เชา่หลกัในแตล่ะประเทศ ซึง่หมายถงึ KBA และ GLSB 
การให้บริการ ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ รับบริการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ และผู้ รับบริการตกลง

รับบริการดงักลา่วจากผู้ให้บริการ 
โดยบริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ได้แก่บริการดงัตอ่ไปนี ้
 บริการการจดัท าโครงสร้างทางการเงิน (financial modelling services) ส าหรับการค านวณคา่เช่าคงที่และ

คา่เช่าแปรผนัส าหรับการให้เชา่ทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 การวเิคราะห์สถานะเงินสด (cash flow analysis) ส าหรับการให้เช่าทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 การบริหารจดัการธุรกิจการให้เชา่ทรัพย์สนิของผู้ รับบริการ 
 บริการการจดัท างบประมาณรายปีเก่ียวกบัสทิธิและหน้าที่ของผู้ รับบริการภายใต้สญัญาเชา่หลกั 
 บริการอื่นๆ เก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าหลกัภายใต้สญัญาเชา่หลกัของผู้ รับบริการ 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

สญัญาบริการมกี าหนดระยะเวลาการให้บริการคราวละ 12 เดือน และจะมีการตอ่ระยะเวลาการให้บริการตอ่ไป
อีกโดยอตัโนมตัคิราวละ 12 เดือน 

คา่บริการ ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยช าระเป็นรายเดือนภายใน 15 วนันบัแตไ่ด้รับใบแจ้งหนีจ้ากผู้ให้บริการ 
การเลกิสญัญา  ผู้ รับบริการสามารถบอกเลกิสญัญานีไ้ด้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ให้บริการเป็น

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญานีโ้ดยสง่ค าบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกคู่ส่ญัญา

อีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั ในกรณีทีเ่กิดเหตผิุดสญัญาอยา่งร้ายแรงภายใต้สญัญานี ้ 
 การเกิดเหตผิุดสญัญาใดๆ ที่ไมส่ามารถแก้ไขเหตผิุดสญัญาดงักลา่วได้ภายใน 30 วนั  
 การเกิดเหตหุนีส้นิล้นพ้นตวั การช าระบญัชี หรือการล้มละลายของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 
 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 73 - 

สรุปราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิอิสระในทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 2 
ผู้ ประเมินราคาอิสระที่ประเมินราคาทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่  2 ได้แก่  บริษัท Colliers International 

Consultancy & Valuation (Singapore) Pte. Ltd. (Colliers) และบริษัท HVS Consulting and Valuation Services (HVS) ผู้
ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ได้ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่มีสมมติฐานท่ีส าคญั ดงันี ้

ข้อสมมตฐิาน Colliers HVS 
วธีิการประเมินมลูค่า วธีิคดิลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลาประมาณการ 10   ปี 
(1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2570) 

10   ปี 
(1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2570) 

อตัราคดิลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 8.23% ตอ่ปี 8.8% ตอ่ปี 

อตัราคดิลดมลูคา่ส่วนท้ายของปีประมาณการ 
(Capitalization Rate) 

5.7% 6.0% 

ทรัพย์สินท่ีประเมินมลูคา่ โรงแรม Hilton Garden Inn KL 
จ านวนห้องพกั 532 ห้อง 

อตัราการเข้าพกัเฉล่ีย ปี 2561 เทา่กบั 66.60% 
ปี 2562 เทา่กบั 64.50% 
ปี 2563   เทา่กบั 68.70% 
ปี 2564-ปี 2570 เทา่กบั 73.80% 

ปี 2561 เทา่กบั 65.60% 
ปี 2562 เทา่กบั 74.00% 
ปี 2563-ปี 2570 เทา่กบั 80.00% 
 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้อยละ 30 ของรายได้คา่ห้องพกั ร้อยละ 35 ของรายได้คา่ห้องพกั 
รายได้อ่ืน ร้อยละ 1.50 ของรายได้คา่ห้องพกั ร้อยละ 2.60 ของรายได้คา่ห้องพกั 
ต้นทนุ ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้แตล่ะ

ประเภท 
ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้แตล่ะ
ประเภท 

คา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ 
คา่ใช้จ่ายด้านการบริหาร คา่ใช้จ่าย
ด้านการขายและการตลาด ค่าใช้จ่าย
คา่สาธารณปูโภค คา่ซอ่มบ ารุง โดย
ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้รวม 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ 
คา่ใช้จ่ายด้านการบริหาร คา่ใช้จ่ายด้าน
การตลาด ค่าใช้จ่ายคา่สาธารณปูโภค 
คา่ซอ่มบ ารุง คา่ระบบส่ือสาร โดย
ค านวณเป็นอตัราส่วนของรายได้รวม 

คา่ส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์และวสัดอุปุกรณ์ ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมจากการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมจากการ
ด าเนินงาน 

 

ผู้ประเมินราคา 
ราคาประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

วันที่ประเมินราคา 
ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

% ความต่าง
เทียบกับ

ราคาประเมิน 

HVS Consulting and Valuation 
Services (โดย บจก.เน็กซสั พรอพ
เพอตี ้คอลซลัแทนต์) 

240.10 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
หรือประมาณ 59.23 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 1,968.64 ล้านบาท 

25 พฤษภาคม 2561 

240.00 ล้านริงกิต
มาเลเซีย หรือประมาณ 

59.21 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือ

ต ่ากวา่ราคา
ประเมิน 0.04% 
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ผู้ประเมินราคา 
ราคาประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

วันที่ประเมินราคา 
ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

% ความต่าง
เทียบกับ

ราคาประเมิน 
Colliers International 
Consultancy & Valuation 
(Singapore) Pte Ltd. (โดย บจก.
ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั) 

257.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
หรือประมาณ 63.40 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 2,107.20 ล้านบาท 

19 มิถนุายน 2561 

เทียบเท่า 1,967.82 
ล้านบาท ต ่ากวา่ราคา

ประเมิน 6.61% 

 
1.6 แหล่งเงนิทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 ได้มีมตใิห้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ SHREIT เพื่อพิจารณาอนมุตัิแหลง่เงินทนุท่ีจะใช้ลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในครัง้นีม้าจาก 2 สว่น
ได้แก่ (1) เงินจากการเพิม่ทนุของกองทรัสต์ โดยการออกหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 415.00 ล้านหนว่ย เสนอขายเป็น 2 
สว่น ประกอบด้วย 

สว่นท่ี 1 : การเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมทีม่ีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Rights 
Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิที่มีรายช่ือปรากฎใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Preferential Public Offering) ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยทรัสต์เพิม่ทนุท่ีออกเสนอขายในครัง้นี ้

สว่นท่ี 2 : การเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ส าหรับหนว่ยทรัสต์เพิม่ทนุท่ีเหลอืจากสว่นที่ 1 
และ (2) การกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ แหง่หนึง่หรือหลายแหง่ และอาจ

รวมถงึสถาบนัการเงินอื่นใด ซึง่เงินกู้อาจเป็นสกลุเงินไทย (บาท) และ/หรือในสกลุเงินตา่งประเทศ ซึง่เมื่อรวมกบัการกู้ยืมเงิน
ของกองทรัสต์ในปัจจบุนั จะไมเ่กินอตัราสว่นตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด (ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่
สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ หรือประมาณ 2,105.33 ล้านบาท เมื่อค านวณจากมลูคา่สนิทรัพย์รวมและภาระหนีข้องกองทรัสต์ 
ณ 31 มีนาคม 2561 และมลูคา่สนิทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ ทัง้นีจ้ านวนเงินท่ีสามารถจดัหาในรูปแบบเงินกู้อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไป ณ วนัท่ีกองทรัสต์ขอกู้กบัสถาบนัการเงินได้) และเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ของกองทรัสต์ ส าหรับหลกัประกนัในการ
กู้ยืมเงินครัง้นี ้จะเป็นไปตามที่ผู้กู้และผู้ ให้กู้ตกลงร่วมกนัก าหนดในสญัญาเงินกู้  
 
1.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ (โดยไมม่ีกรรมการที่มีสว่นได้เสียและกรรมการที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั) เห็น
ว่าการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้ และการจดัหาผลประโยชน์โดยการเช่าหรือให้เช่าช่วงส าหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีศกัยภาพใน
การสร้างรายได้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์กบักองทรัสต์ โดยมีโอกาสที่จะท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มี
ความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความ
หลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป นอกจากนี ้มูลค่า
การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมได้มีการพิจารณาถึงปัจจยัอื่น อาทิ (1) ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกบัราคา
ประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ประกาศของคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง (2) อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทนุจะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
และ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่มีความสมเหตสุมผล นอกจากนี ้คณะกรรมการอิสระได้
พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แล้วไมม่ีความเห็นขดัแย้งและ
เห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
 
1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่ี- 
 
ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
2.1 วัตถุประสงค์ในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม 

วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ คือการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการโรงแรม จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) 
โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และ (2) โรงแรม Hilton Garden Inn (North 
& South) ท่ีเมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
นอกจากนี ้การเข้าลงทุนครัง้นีน้อกจากช่วยให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสีย่งด้านภมูิศาสตร์และความหลากหลายของพอร์ตการลงทนุให้กบักองทรัสต์อีกด้วย 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาลงทนุเพ่ิมเติมในกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุและวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ คณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณารายละเอยีด
เก่ียวกับการเข้าท ารายการและมีความเห็นว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนนัน้ ได้ผ่านการคดัเลือก ศึกษา วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และประเมินค่าอย่างเหมาะสม อาทิ การตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียดรอบคอบ (Due Diligence) ทัง้ในด้าน
กฎหมาย และด้านความคุ้มคา่ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุ 

ในด้านความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการเปรียบเทียบ
กบัมลูคา่ทรัพย์สนิจากวิธีราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ (Valuation from Independent Appraiser) โดยราคาประเมนิ
ของ SBND จากผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ได้มลูคา่ทรัพย์สนิโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมอยู่
ในช่วงระหว่าง 1,670,000-1,788,860 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 3,855.82-4,130.25 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาซือ้ทรัพย์สินดงักล่าวที่ 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 3,817.40 ล้านบาท 
ในขณะที่ราคาประเมินของ HGI KL จากผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 ราย ได้มูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมอยูใ่นช่วงระหวา่ง 240.10-257.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเทา่ประมาณ 1,968.64-2,107.20 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาซือ้ทรัพย์สินดงักลา่วที่ 240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 1,967.82 ล้าน
บาท โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
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ผู้ประเมนิราคา 
ราคาประเมิน 
โดยวธีิรายได้ 

วันที่ประเมิน
ราคา 

ราคาลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

% ความต่าง
เทียบกับ

ราคาประเมิน 
ทรัพย์สินเพิ่มเตมิที่ 1 : SBND 

HVS Consulting and Valuation 
Services (โดย บจก.เน็กซสั 
พรอพเพอตี ้คอลซลัแทนต์) 

1,670,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
หรือประมาณ 116.01 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 3,855.82 ล้านบาท 

1 มิถนุายน 2561 1,653,360 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือประมาณ 

114.85 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 

3,817.40 ล้านบาท 

ต ่ากวา่ราคา
ประเมิน 1.00% 

KJPP Susan Widlolo & Rekan 
in association with VPC Asia 
Pacific Cluttons (โดย บจก.ไทย
ประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์) 

1,788,860 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
หรือประมาณ 124.27 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 4,130.25 ล้านบาท 

5 มิถนุายน 2561 
ต ่ากวา่ราคา

ประเมิน 7.57% 

ทรัพย์สินเพิ่มเตมิที่ 2 : HGI KL 

HVS Consulting and Valuation 
Services (โดย บจก.เน็กซสั 
พรอพเพอตี ้คอลซลัแทนต์) 

240.10 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือ
ประมาณ 59.23 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 

1,968.64 ล้านบาท 

25 พฤษภาคม 
2561 

240.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
หรือประมาณ 59.21 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 1,967.82 ล้าน

บาท 

ต ่ากวา่ราคา
ประเมิน 0.04% 

Colliers International 
Consultancy & Valuation 
(Singapore) Pte Ltd. (โดย 
บจก.ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั) 

257.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือ
ประมาณ 63.40 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 

2,107.20 ล้านบาท 

19 มิถนุายน 2561 
ต ่ากวา่ราคา

ประเมิน 6.61% 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมของผู้ประเมินราคา

อิสระเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากวิธีดงักลา่วผู้ประเมินราคาอิสระได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สินดงักลา่ว ซึ่ง SBND เป็นทรัพย์สินท่ีเปิดด าเนินการแล้วในปัจจุบนั สว่น HGI KL อาคาร North เปิดด าเนินการแล้ว ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ HGI KL อาคาร South มีความเป็นไปได้สงูที่จะเปิดด าเนินการได้ภายในเดือน
สิงหาคม 2561 นีต้ามก าหนดการ อีกทัง้ ข้อสมมติฐานที่ผู้ ประเมินราคาอิสระแต่ละแห่งเลือกใช้ได้อ้างอิงข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ข้อมลูทางการเงิน สญัญาบริหารจดัการด้านต่างๆ ของแต่ละโรงแรมที่ได้รับจากผู้บริหารโรงแรมแต่ละแหง่ รวมถึง
การเปรียบเทียบทรัพย์สินประเภทเดียวกนัทัง้ที่เป็นคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมในบริเวณใกล้เคียง อีกทัง้ผู้ประเมินราคา
อิสระแตล่ะแหง่เลอืกอ้างอิงอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) และอตัราสว่นคิดลดมลูคา่สว่นท้ายของปีประมาณการ 
(Capitalization Rate) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัส าหรับใช้ประกอบในการจดัท ารายงานประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
อตัราคิดลดที่สะท้อนอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจโรงแรมของแตล่ะประเทศเป็นส าคญั (รายละเอียดเปรียบเทียบ
ข้อสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระแตล่ะแหง่สามารถศกึษาได้จากตารางสรุปราคาประเมินที่น าเสนอไว้ก่อนหน้านี)้  ดงันัน้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่ราคาซือ้เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ต ่ากวา่ช่วงราคาประเมินของแต่
ละทรัพย์สนิท่ีได้จากรายงานประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระตามที่กลา่วข้างต้น 
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2.2 ข้อดขีองการเข้าท ารายการ 
1) กระจายความเสี่ยงของธุรกิจเชิงภมิูศาสตร์ และกลุ่มลูกค้า 

การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินโรงแรม SBND และ โรงแรม HGI KL จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีความ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ของกองทรัสต์ และสามารถเพิ่มที่มาของรายได้ โดยลกัษณะของโรงแรมที่จะเข้าลงทนุในครัง้นีต้ัง้อยูใ่น
ท าเลที่มีศกัยภาพแตกต่างกนั อีกทัง้ยงัมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่แตกต่างกนั จึงช่วยท าให้เกิดการกระจายความเสี่ยง เร่ืองการ
กระจุกตวัของฐานรายได้ตามภูมิศาสตร์ (Concentration Risk) จากการที่ปัจจุบัน กองทรัสต์มีสดัส่วนรายได้จากประเทศ
อินโดนีเซียสงูถึงร้อยละ 72 ของรายได้รวม และสว่นท่ีเหลอืร้อยละ 28 ของรายได้รวมเป็นรายได้จากประเทศเวียดนาม ในขณะ
ที่ภายหลงัการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีจ้ะส่งผลให้กองทรัสต์มีการกระจายสดัส่วนรายได้จากประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม เท่ากบัประมาณร้อยละ 68 ร้อยละ 20 และร้อยละ 12 ของรายได้รวม ตามล าดบั  ซึ่ง
จะช่วยลดการพึง่พิงแหลง่รายได้จากประเทศอินโดนีเซีย 

ทัง้นี ้ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 โรงแรม SBND เป็นโรงแรมใหม่ระดบัห้าดาวสไตล์รีสอร์ท ตัง้อยู่ในพืน้ที่การท่องเที่ยว 
Nusa Dua ซึ่งเป็นสถานท่ีที่ได้รับความนิยมในหมูน่กัท่องเที่ยวทัว่โลก และมีอตัราการเติบโตของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง โรงแรมตัง้อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติ Ngurah Rai ประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 20-30 นาที ตวัโรงแรมห่างจากโรงพยาบาล BIMC ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์การค้าประมาณ 1.2 
กิโลเมตร โรงแรมตัง้อยู่ติดกับชายหาดท าให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ในขณะที่ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2  โรงแรม HGI KL เป็น
โรงแรมระดบั 4 ดาวมาตรฐานสากลแห่งเดียวในเขต Chow Kit กรุงกวัลาลมัเปอร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทาง อยู่
ใกล้สถานีรถไฟโมโนเรล Chow Kit นอกจากนี ้โรงแรมยงัตัง้อยูใ่นพืน้ที่บริเวณ CBD รอบนอก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 นาทีใน
การเดินทางไปยัง KLCC (Kuala Lumpur City Center) ซึ่งเป็นพืน้ที่ศูนย์กลาง  CBD ของกัวลาลัมเปอร์ ที่มีจุดดึงดูด
นกัทอ่งเที่ยว อาทิ ตกึแฝดปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) ศนูย์การค้า Suria KLCC และ KLCC Park เป็นต้น 
 
2) ท าให้รายได้และกระแสเงนิสดของกองทรัสต์ SHREIT มีความต่อเน่ืองและมั่นคงมากขึน้ 

การลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มรายได้ต่อเนื่องให้แก่กองทรัสต์ ท าให้รายได้มีความมัน่คงมากขึน้ มี
กระแสเงินสดรับจากรายได้คา่เช่าเพิ่มขึน้ มีความตอ่เนื่องของกระแสเงินสดให้กบักองทรัสต์เพิ่มเติมจากทรัพย์สนิท่ีมีอยูเ่ดิม ซึง่
จะเป็นประโยชน์กบักองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในระยะยาว โดยประมาณการผลก าไรสทุธิที่โรงแรมทัง้ 2 แหง่ที่จะเข้าลงทนุ
ในครัง้นี ้มีผลประกอบการก าไรรวมต่อปีประมาณ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 366.60 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากประมาณการทางการเงินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าขึน้ โดย ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)  ซึ่ง
มากกว่าประมาณการก าไรสทุธิทัง้ปีของโครงการปัจจุบนัทัง้หมดของกองทรัสต์ ซึ่งคาดว่าจะมีก าไรสทุธิประมาณ 157 ล้าน
บาท อีกทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการลงทุนใน 2 โรงแรมที่ผู้ จัดการกองทรัสต์น าเสนอเพื่อให้กองทรัสต์
พิจารณาในครัง้นีม้ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุส าหรับสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Equity Internal Rate of Return: E-IRR) 
ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ และได้อตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าอตัราต้นทนุสว่นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Cost of Equity : Ke) ซึ่งเท่ากบั
ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี (ที่มา: Bloomberg) 
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3) เพิ่มความน่าสนใจของกองทรัสต์ SHREIT ต่อนักลงทุน จากการเพิ่มขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์ในทรัพย์สิน
ที่มีผลตอบแทนดี ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่สนับสนุนสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ 

โรงแรมที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้นีเ้ป็นโรงแรมใหมอ่ยูใ่นสภาพดี คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงซอ่มแซมยงัอยูใ่นระดบัต ่า มี
การบริหารจดัการโรงแรมโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารโรงแรมในระดบัสากล และมีผลตอบแทนดีอ้างอิงจากผลประกอบการ
ของแตล่ะโรงแรม ดงันัน้ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์จะมีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้จากประมาณ 4,966.62 ล้านบาท เป็นประมาณ 
10,751.84 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมลูงบการเงินรวมงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และมลูค่าการลงทนุ) การเพิ่มขึน้
ของขนาดธุรกิจของกองทรัสต์อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน ส่งผลต่อความน่าสนใจในการลงทุน
หนว่ยทรัสต์ตอ่มมุมองของนกัลงทนุทัว่ไป ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ที่จะสนบัสนนุสภาพคลอ่งการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของ SHREIT ใน
อนาคต 
 
2.3 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

1) กองทรัสต์จะมีอตัราส่วนหนีส้นิต่อมูลค่าสนิทรัพย์ (Debt Ratio) ที่เพิ่มสูงขึน้ 
การลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทรัสต์ต้องท าการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสว่นหนึ่ง ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35% 

ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ซึ่งคาดวา่จะท าให้มลูคา่หนีส้ินเพิ่มขึน้ประมาณ 61.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 2,052.63 ล้านบาท และสินทรัพย์สทุธิเพิ่มขึน้ไมน้่อยกว่า 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,785.
22 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่มลูคา่สินทรัพย์รวม (Debt Ratio) เพิ่มขึน้จาก 0.3338 เท่า เป็น 0.3451 เท่า (อ้างอิง
จากงบการเงินสอบทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561) อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์และโดยการสอบทานของทรัสตี
จะต้องบริหารจัดการโครงสร้างทุนของกองทรัสต์ SHREIT ไม่ให้เกินอตัราส่วนหนีส้ินต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

2) กองทรัสต์จะมีภาระดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้จากการกู้ยมื 
เนื่องจากการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทรัสต์ต้องระดมทนุสว่นหนึ่งผ่านการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ท า

ให้มีภาระดอกเบีย้จ่ายจากการกู้ ยืมดงักล่าว ทัง้นี ้จากข้อมูลภาระดอกเบีย้ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากผู้จัดการ
กองทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากองทรัสต์สามารถน ากระแสเงินสดจากรายได้ค่าเช่ามาช าระดอกเบีย้ได้
เพียงพอ เนื่องจากทัง้ 2 โรงแรมมีผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี มีก าไรสทุธิและมีกระแสเงินสดต่อเนื่องที่จะสามารถน ามา
ช าระดอกเบีย้รวมถึงการช าระคืนหนีไ้ด้ตามเง่ือนไข 
 
3) กองทรัสต์จะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไม่ว่าการลงทุนครัง้นีจ้ะส าเร็จหรือไม่ (Sunk Cost) 

เนื่องจากการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นีม้ีการศึกษาข้อมลู (Due Diligence) ในทกุด้าน อาทิ ด้านกฎหมาย ด้าน
ผลกระทบทางบญัชี ด้านความคุ้มคา่การลงทนุ เป็นต้น และมีการเตรียมแหลง่ที่มาของเงินลงทนุ ทัง้ในสว่นของวงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงิน และวางแผนการเตรียมออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน กอปรกับผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาลงมติอนมุตัิการเข้าลงทนุซือ้ทรัพย์สินทัง้ 2 โรงแรมในครัง้นี ้ซึ่งการด าเนินการ
ตา่งๆ ดงักลา่วมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้แล้ว อาทิ คา่ใช้จ่ายในการศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ คา่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ค่าสอบบญัชี ค่าจัดท าหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ คา่สง่เอกสาร คา่สถานท่ีการจดัประชมุ และอื่นๆ ไมว่า่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะพิจารณาอนมุตัิหรือไม่
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อนมุตัิรายการลงทนุดงักลา่วก็ตาม ทัง้นี ้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ได้อนมุตัิการศกึษาและสอบทานทาง
ธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์มีโอกาสจะเข้าลงทุน รวมถึงการด าเนินการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอนุมตัิค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ตามสมควรและเหมาะสมแก่การด าเนินการไว้แล้ว 
 
2.4 ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม 

กองทรัสต์จะใช้แหลง่เงินทนุจากการระดมทนุเพิ่มเติม และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน รวมจ านวนเงินลงทนุไม่
เกิน 174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 5,785.22 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอืน่) เพื่อลงทนุ
ในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้โดยสามารถแบง่ประเภทและรายละเอียดของแหลง่เงินทนุ ได้ดงันี ้

(1) ระดมทนุผา่นการเพิ่มทนุของกองทรัสต์เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุซือ้โรงแรมทัง้ 2 แหง่ รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นที่
เก่ียวกับการเข้าลงทุนดงักล่าว โดยการออกหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 415,000,000 หน่วย ซึ่งมีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม มีรายละเอียดการเสนอขาย ดงันี ้

ก. สว่นที่ 1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Preferential Offering) 

โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิ
ที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้
หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ข. สว่นท่ี 2 จดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายในสว่นท่ี 1 ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทธ.27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(2) การกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจ
รวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด ซึ่งเงินกู้อาจเป็นสกุลเงินไทย (บาท) และ/หรือในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเมื่อรวมกบัการกู้ยืมเงิน
ของกองทรัสต์ในปัจจุบนั จะไม่เกินอตัราส่วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่า
สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ หรือประมาณ 2,105.33 ล้านบาท เมื่อค านวณจากมลูคา่สนิทรัพย์รวมและภาระหนีข้องกองทรัสต์ 
ณ 31 มีนาคม 2561 และมลูค่าสินทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ทัง้นีจ้ านวนเงินที่สามารถจดัหาในรูปแบบเงินกู้อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไป ณ วนัท่ีกองทรัสต์ขอกู้กบัสถาบนัการเงินได้) และเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ของกองทรัสต์ ส าหรับหลกัประกนัในการ
กู้ยืมเงินครัง้นี ้จะเป็นไปตามที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงร่วมกนัก าหนดในสญัญาเงินกู้  
 

การระดมเงินทนุผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน โดยมีจดัสรรรูปแบบการเสนอขายด้วยวิธีดงักลา่ว
ข้างต้นอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยเดิมของกองทรัสต์ ในเร่ืองสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหน่วย (Control Dilution 
Effect) การลดลงของราคาหนว่ยทรัสต์ (Price Dilution Effect) และการลดลงของก าไร (Earnings Dilution Effect) ดงันี ้
 
1. ผลกระทบตอ่การลดลงของสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution Effect) 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุในครัง้นีแ้บ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมตามสดัส่วน (Rights 
Offering: RO) หรือประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยเดิม (Preferential Public Offering: PPO) ซึ่งจะช่วยลด
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ผลกระทบตอ่การลดลงของสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution) แตย่งัมีสว่นของหนว่ยเพิ่มทนุท่ีเสนอขายตอ่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering: PO) อีกด้วย ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยเดิมอาจได้รับผลกระทบเร่ือง Control Dilution ทัง้นี ้กรณีกองทรัสต์
ออกเสนอขายหนว่ยเพิ่มทนุแบบ RO ในสดัสว่นร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายทัง้หมดในรอบนี ้โดยผู้
ถือหน่วยเดิมใช้สิทธิตามสดัสว่น RO ของตนเองและไมใ่ช้สิทธิเกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นเดิมของตน (ถ้ามี) และไม่ได้ซือ้ในสว่น
ของ PO จะส่งผลให้เกิด Control Dilution ประมาณร้อยละ 27.02 ในขณะที่ผู้ ถือหน่วยเดิมที่ไม่ใช้สิทธิใดๆ ในครัง้นีจ้ะเกิด 
Control Dilution สงูสดุประมาณร้อยละ 54.05 
 
2. ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหนว่ยทรัสต์ (Price Dilution Effect) 

เนื่องจากผู้ จัดการกองทรัสต์ยังไม่ได้ก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้ในส่วน RO, PPO และ PO ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ (Price Dilution) ได้ 
อยา่งไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุต ่ากวา่ราคาตลาดของหนว่ยทรัสต์ ณ วนัท่ีออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์
เพิ่มทนุ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้าน Price Dilution โดยหากราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุต ่ากวา่ราคาตลาด
ทกุๆ ร้อยละ 1.00 จะสง่ผลให้เกิด Price Dilution ประมาณร้อยละ 0.54 ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุจะ
ใช้วิธีการ Book Building และมีการพิจารณาราคาตลาดของหนว่ยทรัสต์ ณ ช่วงเวลาที่เสนอขายควบคูไ่ปด้วยเพื่อให้การเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุเกิดผลส าเร็จสงูสดุ 
 
3. ผลกระทบตอ่การลดลงของก าไร (Earnings Dilution Effect) 

ในการพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 2 โครงการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตรวจสอบข้อมลูผล
ประกอบการของทัง้โรงแรม SBND และโรงแรม HGI KL พบว่าทัง้ 2 โรงแรมสามารถเพิ่มก าไรสทุธิและเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในสดัสว่นท่ีสงูกวา่สดัสว่นการลดลงของสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Control Dilution Effect) เนื่องจากทัง้ 2 โรงแรม
มีผลประกอบการก าไรรวมตอ่ปีประมาณ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 366.60 ล้านบาท (อ้างอิงจาก
ประมาณการทางการเงินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท าขึน้ โดย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)  ในขณะที่
ทรัพย์สนิปัจจบุนัของกองทรัสต์มีประมาณการก าไรสทุธิ (Proforma Performance) ประมาณ 157 ล้านบาท ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ย
เดิมอาจไม่ได้รับผลกระทบด้าน Earning Dilution อย่างไรก็ดี หากก าไรสุทธิและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตภายหลงัการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมทัง้ 2 แห่งในครัง้นี ้มีอัตราเพิ่มขึน้น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้าน Earning Dilution 
 
2.5 ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ 

1. ความเสี่ยงที่ ผู้ขายจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าท ารายการ (Condition Precedent) ได้ครบ 
เป็นผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าท ารายการได้ 

เนื่องจากการลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้นี ้ผู้ ขายต้องด าเนินการตามข้อตกลงก่อนเข้าท ารายการ Condition 
Preceent ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจได้รับความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไมส่ามารถสง่
มอบหรือปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) ได้ตามก าหนดเวลา ส่งผลให้การเข้าลงทุนเกิดความลา่ช้า 
หรือเป็นผลท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าท ารายการได้ ซึง่กองทรัสต์จะได้รับผลกระทบจากการที่มีคา่ใช้จ่ายในการเตรียมการ
ตา่งๆ เพื่อจดัเตรียมแหลง่ที่มาของเงินไว้แล้วทัง้จ านวน นอกจากนี ้อาจมีความเสีย่งเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมเร่ืองคา่ปรับจาก
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การยกเลกิใช้วงเงินสนิเช่ือ (Cancellation Fee) ที่ตกลงไว้กบัสถาบนัการเงิน (ถ้ามี) แตก่องทรัสต์ไมส่ามารถเบิกใช้ได้เนื่องจาก
ไมส่ามารถเข้าท ารายการได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
 
2. ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ 

เนื่องจากการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้นี ้เป็นการขออนมุตัิการเข้าลงทนุทัง้ 2 โครงการพร้อมกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่หาก
ผู้ขายรายหนึง่รายใดไมส่ามารถสง่มอบหรือปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนการเข้าท ารายการได้ส าเร็จ หรือเกิดเหตสุดุวิสยัตามที่
ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นส าหรับการลงทนุในโรงแรมแตล่ะแหง่ อาจสง่ผลท าให้กองทรัสต์ไมส่ามารถเข้าลงทนุในครัง้นี ้โดย 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณามอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถใช้ดลุยพินิจใน
การเข้าลงทนุเฉพาะโครงการที่สามารถปฏิบตัิตามและเป็นไปตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (ในกรณีที่ปรากฏวา่โครงการใดโครงการ
หนึ่ง มีเหตกุารณ์ที่เป็นโทษอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect) และ/หรือ เง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่ส าเร็จเสร็จสิน้ และ/หรือ 
ผู้ ขายทรัพย์สินโครงการบางรายมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ก าหนดไว้ตามสญัญาซือ้ขาย) ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์ SHREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 
 
3. ความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทิ่ดินทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 SBND 

เนื่องจากการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ในครัง้นี ้เป็นการลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดินประเภท HGB Title ท าขึน้ระหว่าง Indonesia Tourism Development Corporation Agreement ซึ่งเป็น
หนว่ยงานภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิในการใช้ประโยชน์และพฒันาที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 
และสามารถขยายอายไุด้อีก 20 ปี รวมเป็น 50 ปี ซึง่การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ 1 ครัง้นี ้ผู้ขายจะด าเนินการขยายอายุ
สญัญาภายหลงัครบก าหนด 30 ปีแรกออกไปอีก 20 ปี ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจได้รับความเสีย่งในกรณีที่ไมส่ามารถขอตอ่อายสุิทธิ
ในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินในรอบถดัไปอีก 30 ปี (และสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก 20 ปี) อยา่งไรก็ตาม การ
ต่ออายุ HGB สามารถด าเนินการต่อได้หากเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อาทิเช่น 1) การใช้สิทธิในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากที่ดินประเภท HGB Title ที่จะต่ออาย ุต้องถกูใช้งานอยา่งถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของ HGB นัน้ และ 2) การใช้
ประโยชน์ใน HGB ยังคงเป็นไปในรูปแบบการด าเนินการเดิมที่ได้เคยท าไว้ เป็นต้น ซึ่งจากตรวจสอบข้อมูลจากที่ปรึกษา
กฎหมายพบว่าภายหลงัการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะมีสิทธิในการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินภายใต้ HGB 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และหากการด าเนินงานของ SBND ยงัคงเป็นไปในรูปแบบเดิม คาดวา่ไมค่วรมีเหตอุนัใดที่จะท าให้
กองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการตอ่อายสุทิธิหรือขยายระยะเวลาสทิธิ HGB ได้ อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนัยงัไมเ่คยมีกรณีตวัอยา่งการ
ตอ่อายแุละการขยายระยะเวลาดงักลา่ว 
 
4. ความเสี่ยงจากการเกิดภยัธรรมชาติและ/หรือเหตุสุดวิสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของผู้เช่า 

ทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีอ้าจได้รับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่าโดยตรง หรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สนิท่ีเช่า อาทิ อคัคีภยั น า้ทว่ม แผน่ดินไหว ซึง่ถือ
เป็นความเสี่ยงภายนอกที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของกองทรัสต์ ที่อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผู้ เช่าที่ไม่สามารถ
น าสง่รายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือในกรณีที่ร้ายแรงสดุคือไมส่ามารถสง่รายได้คืนให้แก่กองทรัสต์ได้ 
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5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นีม้ีความเก่ียวพนักบัสกุลเงินจ านวน 5 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินบาทไทย 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สกลุเงินรูเปียอินโดนีเซีย สกลุเงินริงกิตมาเลเซีย และสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์ ซึง่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ส าหรับแต่ละสกลุเงิน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่
รายได้ที่จะได้รับกลบัมายงักองทรัสต์ และ/หรือสง่ผลกระทบต่อต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ
ถึงความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเป็นอยา่งดี ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้มีการลดความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการท าสญัญาซือ้ขาย
เงินตราลว่งหน้า อีกทัง้ บริษัทได้มีการท า Natural Hedge ในสว่นของรายได้และคา่ใช้จ่ายส าหรับสกลุเงินเดียวกนัไว้เช่นกนั 
 
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

เนื่องจากการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์จะใช้เงินกู้บางสว่นในการเข้าลงทนุ ทัง้นี ้จากเง่ือนไขเงินกู้ที่
ได้รับ ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ตามอตัราอ้างอิง ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Rate) 
ทัง้นี ้หากอตัราดอกเบีย้ปรับตวัสงูขึน้เนื่องด้วยเหตอุนัใดก็ตาม กองทรัสต์อาจต้องแบกรับภาระดอกเบีย้ที่สงูขึน้ตามไปด้วย ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบกบัความสามารถในการท าก าไรของกองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ตามผู้จดัการกองทรัสต์ทราบถึงความเสี่ยงนีเ้ป็น
อย่างดี โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้อยา่งใกล้ชิด รวมถึงบริหาร
จดัการต้นทนุทางการเงินให้มีประสิทธิภาพที่สดุ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่า (Refinance) 
การเตรียมตวัเพื่อรองรับการจดัหาแหลง่ระดมเงินท่ีมีต้นทนุเฉลีย่ต ่ากวา่ เป็นต้น 
 
7. ความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สิน 

เนื่องจากการลงทนุทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์จะใช้การระดมทนุผ่านเพิ่มทุนของกองทรัสต์ โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 415,000,000 หน่วยเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 2 
โครงการ ซึ่งมีการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) หรือประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เดิม (Preferential Public Offering) ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้
และสว่นท่ีเหลอืจะจดัสรรให้ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดยราคาเสนอขายจะมีการก าหนดในภายหลงั ทัง้นี ้หากราคา
เสนอขายมีมลูค่าสงูกว่าราคาตลาด อาจสง่ผลให้การเสนอขายหน่วยเพิ่มทนุในครัง้นี ้อาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้ ถือหนว่ย
เดิม และ/หรือประชาชนนทัว่ไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เงินระดมได้ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่เพียงพอต่อการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายที่จะป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว โดยจะพิจารณาด าเนินการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนผ่านผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ในรูปแบบรับประกันเต็มจ านวน (Firm 
Underwriting) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเง่ือนไขที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะตกลงกับบริษัทหลกัทรัพย์ที่จะท าหน้าที่ดังกล่าวต่อไป  ซึ่งจะ
สามารถลดความเสีย่งในการระดมเงินทนุไมค่รบตามจ านวนที่ต้องการได้ 
 
ส่วนที่ 3 : ค าอธิบายข้อสมมตฐิานประมาณการทางการเงนิและการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 
โดยทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ที่ได้รับจากผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ จัดการกองทรัสต์ การสมัภาษณ์ผู้บริหารของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ การสมัภาษณ์ผู้บริหารจดัการโรงแรมทัง้ 2 แหง่ ข้อมลูจากงบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบญัชี แผน
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ธุรกิจ และข้อมลูประกอบอื่นๆ โดยความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเติมและเง่ือนไขของ
รายการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัง้อยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ 

1. ข้อมลูและเอกสารส าคญัดงักลา่วที่ได้รับเป็นข้อมลูที่สมบรูณ์ ครบถ้วน และถกูต้อง 
2. เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจบุนั 
3. สภาพสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตไมแ่ตกตา่งจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัอยา่งมีนยัส าคญั 
4. สมมติฐานตา่งๆ ได้รับการตรวจสอบจากกองทรัสต์วา่ถกูต้องเหมาะสม 

ทัง้นี ้ในการจัดท ารายงานความเห็นฉบบันี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเป็นไปได้ของการลงทนุใน
สนิทรัพย์ทัง้ 2 โรงแรมที่จะลงทนุเพิ่มในครัง้นี ้โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของสนิทรัพย์
ดังกล่าว เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอัตราผลตอบแทนระดับโครงการ และอัตรา
ผลตอบแทนระดบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถึงความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ โดยใช้วิธีทาง
การเงิน ดงันี ้

1. วิธีการประเมินผลตอบแทนของกระแสเงินสดสทุธิตอ่โครงการ (Free Cash Flow to Project) 
2. วิธีการประเมินผลตอบแทนของกระแสเงินสดสทุธิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Free Cash Flow to Equity) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการทางการเงิน ส าหรับสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเป็นระยะเวลา 50 ปี 
ตัง้แตปี่ 2562 ถึงปี 2611 (เพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาสทิธิการพฒันาและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภท HGB Title ส าหรับ
โรงแรม SBND) โดยตัง้อยู่บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่ดินส าหรับโรงแรม SBND และคิดมูลค่า
ส่วนท้ายของปีประมาณการส าหรับโรงแรม HGI KL นอกจากนี ้สมมติฐานในการจัดท าประมาณการนีเ้ป็นสมมติฐานที่
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต อ้างอิงข้อมลูจากเอกสารที่ได้รับ การสมัภาษณ์ผู้บริหารนโยบายการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
รวมถึงผลการด าเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งสมมติฐานตัง้อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์
ปัจจุบนั ทัง้นี ้หากปัจจยัดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบต่อการประเมินผลตอบแทนการลงทนุ
และอาจสง่ผลกระทบตอ่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 
 
ค าอธิบายข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
3.1 ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 1 : โรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort : SBND 

1) ข้อสมมติฐานรายได้ 
1.1) รายได้ค่าห้องพัก 

 อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate : %OCC) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยคงที่ตลอดปีประมาณการ เท่ากบัร้อยละ 78.50 

โดยอ้างอิงอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สอบทานจาก
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงย้อนหลงัเป็นรายเดือนนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2560-เดือนกนัยายน 2560 พบว่าอตัราการเข้า
พกัเฉลี่ยรายเดือนเท่ากบั 69.99%-88.64% ในขณะที่ช่วงเดือนตลุาคม 2560-เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่
รายเดือนลดลงเหลอื 49.16%-64.50% เนื่องจากผลกระทบของภเูขาไฟระเบิดในประเทศอินโดนีเซีย ตอ่มาตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 
2561 อตัราการเข้าพกักลบัมาเข้าสู่สถานการณ์ปกติเร่ิมต้นที่ 70.60% และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้มาโดยตลอดจนกระทัง่ข้อมลู
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ลา่สดุเดือนมิถนุายน 2561 อตัราการเข้าพกัเฉลี่ยอยู่ที่ 82.30% เมื่อพิจารณาข้อมลูเปรียบเทียบคู่แข่งและอุตสาหกรรมจาก
รายงานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม เก่ียวกบัแผนการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้น
อตัราการเข้าพกัรวมถึง RevPAR ของโรงแรม อาทิ การจดัแคมเปญครบรอบ 5 ปีในปี 2561 การเปิดศนูย์เสริมความงาม การ
เปิดตวั Beach Club ร่วมกบั Isamaya เป็นต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าอตัราการเข้าพกัที่ก าหนดมีความ
เป็นไปได้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระรายหนึง่เช่นกนั 

 

 ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate : ADR) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงและเทียบเคียงราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืนจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหาร

โรงแรม จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม และเปรียบเทียบกบัฐานข้อมลูจากรายงานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืน ในปี  2561 เท่ากับ 158.61 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อคืน และ
ก าหนดให้อัตราการเพิ่มขึน้ของราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน ตัง้แต่ปี  2562 ถึงปี 2565 เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามแผน
งบประมาณของผู้บริหารโรงแรม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่อตัราเติบโตเฉลี่ยราคาห้องพกัตอ่คืนท่ีก าหนดไว้
ส าหรับปี 2562-2565 มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกบัอตัราเงินเฟ้อ และก าหนดให้อตัราการเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 4.30 ตอ่ปี 
ตัง้แต่ปี 2566 เป็นต้นไป ตามอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตของประเทศอินโดนีเซีย อ้างอิงจาก  The Economist 
Intelligence Unit (EIU)  

โรงแรม จ านวนห้องพกั 
(ห้อง) 

ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคนืปี 2561 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

ข้อสมมตฐิาน 

Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort  

415 158.61 

 ปี  2562-2565 อัตราการเพิ่มขึน้
ของราคา ห้องพัก เฉลี่ ยต่อคื น
เทา่กบัร้อยละ 5.00  

 ปี  2566 เ ป็น ต้น ไป  อัต ราการ
เพิ่มขึน้ของราคาห้องพักเฉลี่ยต่อ
คืนเทา่กบัร้อยละ 4.30 

 
1.2) รายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงและเทียบเคียงรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่มจากข้อมูลในอดีตและแผน

งบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าข้อมูลในอดีตสามารถสะท้อนสดัสว่น
รายได้จากคา่อาหารและเคร่ืองดื่มในปีประมาณการได้ เนื่องจากสว่นธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มคอ่นข้างจะคงที่สม ่าเสมอและ 
full function แล้ว กอปรกบัผู้บริหารโรงแรมยงัไมม่ีแผนการปรับเปลีย่นสว่นธุรกิจนีอ้ยา่งมีนยัส าคญั จึงได้ก าหนดสดัสว่นรายได้
คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม เทา่กบัร้อยละ 51.42 ของรายได้คา่ห้องพกั ซึง่ใช้อตัราคงที่ตลอดปีประมาณการ 
 

1.3) รายได้อื่น 
 รายได้อื่นของโรงแรม SBND ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ อาทิ ค่าเช่าพืน้ที่และสว่นแบ่งรายได้จากคลนิิค
เสริมความงาม บริการรถรับสง่สนามบิน รถรับสง่เพื่อการท่องเที่ยว บริการโทรศพัท์ และอื่นๆ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
อ้างอิงและเทียบเคียงรายได้อื่นจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา และแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ข้อมลูในอดีตสามารถสะท้อนสดัสว่นรายได้อื่นในปีประมาณการได้ เนื่องจากหนว่ยธุรกิจที่เป็น
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แหลง่ที่มาของรายได้อื่นคอ่นข้างจะคงที่สม ่าเสมอ จึงได้ก าหนดสดัสว่นรายได้อื่นเท่ากบัร้อยละ 6.65 ของรายได้คา่ห้องพกั ซึ่ง
ใช้อตัราคงที่ตลอดปีประมาณการ 
 

1.4) รายได้จาก Ismaya 
รายได้จาก Ismaya ประกอบด้วย รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีและสว่นแบง่รายได้ (Revenue Sharing) จากการด าเนินงาน ซึง่

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม ผู้บริหารโรงแรมคาดการณ์วา่จะมีรายได้จากสว่นนีเ้ทา่กบั 5,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซียต่อปี 
และคาดกาณ์วา่จะเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 
 
2) ข้อสมมติฐานต้นทุน 
 โครงสร้างต้นทนุของโรงแรม SBND ประกอบด้วย 3 สว่น คือ ต้นทนุค่าห้องพกั ต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และ
ต้นทุนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานต้นทุนจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 และแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต้นทุน ข้อสมมตฐิาน 
ต้นทนุคา่ห้องพกั ร้อยละ 18.20 ของรายได้คา่ห้องพกั 
ต้นทนุคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ร้อยละ 48.30 ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ต้นทนุอื่น ร้อยละ 35.95 ของรายได้อื่น 

หมายเหต ุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมได้ประมาณการต้นทนุของรายได้จาก Ismaya เน่ืองจาก Ismaya เป็นผู้ รับผิดชอบ
เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง โดยทางโรงแรมไม่จ าเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับในส่วนงานของ 
Ismaya อีกทัง้โรงแรมสามารถเรียกเก็บคา่บริการจาก Ismaya กรณีใช้ทรัพยากรหรือพนกังานของโรงแรมได้ 

 
3) ข้อสมมติฐานค่าใช้จ่าย 

3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัของโรงแรม SBND ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาด ค่าซ่อมบ ารุง และค่าสาธารณปูโภค ข้อสมติฐานจากแผนงบประมาณของผู้บริหารโรงแรมได้ก าหนดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอ้างอิงเทียบกบัรายได้รวม ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินคา่ใช้จ่ายที่สงูกวา่สมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณไว้
กรณีใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกิดขึน้จริงตัง้แต่ต้นปี 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายในปี
ประมาณการ และก าหนดอตัราเติบโตเทา่กบัร้อยละ 4.30 ตอ่ปี ตามอตัราเงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตของประเทศอินโดนีเซีย 
อ้างอิงจาก  The Economist Intelligence Unit (EIU) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานค่าใช้จ่ายจากแผน
งบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรมตามหลกัความระมดัระวงั (Conservatism Basis) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าใช้จ่าย ข้อสมมตฐิาน 
คา่ใช้จ่ายด้านการบริหาร ร้อยละ 6.50 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
คา่ใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด ร้อยละ 6.10 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
คา่ซอ่มบ ารุง ร้อยละ 3.90 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
คา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 6.20 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
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3.2) ค่าใช้จ่ายส่วนของเจ้าของ (Management Fee and Owner Expense) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นของเจ้าของของโรงแรม SBND ประกอบด้วย Base Management Fee, Incentive Management Fee 
และ คา่ใช้จ่ายอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานคา่ใช้จ่ายสว่นของเจ้าของตามที่ระบใุนสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
และจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าใช้จ่าย ข้อสมมตฐิาน 
Base Management Fee 
: BMF 

ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

Incentive Management 
Fee : IMF 

 ก าไรขัน้ต้น < 35% เทา่กบัร้อยละ 5.00 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 35% < ก าไรขัน้ต้น < 40% เทา่กบัร้อยละ 5.50 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 40% < ก าไรขัน้ต้น < 45% เทา่กบัร้อยละ 6.00 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 45% < ก าไรขัน้ต้น < 50% เทา่กบัร้อยละ 6.50 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 ก าไรขัน้ต้น > 50% เทา่กบัร้อยละ 7.00 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 

สว่นแบง่รายได้ให้ ITDC ร้อยละ 6.67 ของรายได้จากการด าเนินงาน (อตัรารวมภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 10) 
คา่เช่าที่ดิน 1,400.63 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) คงที่ตลอด

ระยะเวลาปีประมาณการ 
ภาษีทรัพย์สนิ ร้อยละ 0.20 ของรายได้จากการด าเนินงาน 
คา่เบีย้ประกนั ร้อยละ 0.40 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

 
4) สมมติฐานเงนิส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์ (FF&E Reserve) 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้เงินส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์และวสัดอุปุกรณ์ เท่ากบัร้อยละ 4 ของรายได้จากการ
ด าเนินงาน อ้างอิงจากสญัญาการบริหารโรงแรม ทัง้นี ้เงินส ารองดงักล่าวหากใช้ไม่หมดสามารถคืนกลบัไปให้แก่ผู้ เช่าหลกั 
(Master Lessor) และสง่คืนกลบัไปยงัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ในท่ีสดุ 
 
5) ข้อสมมติฐานค่าเสื่อม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณค่าเสื่อมราคาในรูปแบบเส้นตรง (Straight Line Depreciation) โดยพิจารณาตดั
คา่เสือ่มราคาเป็นระยะเวลา 20 ปี ตามมาตรฐานการตดัคา่เสือ่มอาคาร 
 
6) ข้อสมมติฐานการลงทุนส่วนปรับปรุงโรงแรม 
 จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม ค่าเฉลี่ยในการลงทนุปรับปรุงโรงแรม อยู่ที่ประมาณ 7 ปีต่อครัง้ โดยทกุครัง้ที่มี
การปรับปรุงโรงแรมครัง้ใหญ่ต้องใช้เงินจ านวนมาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ก าหนดข้อสมมติฐานค่าปรับปรุงพืน้ที่
โรงแรมครัง้ใหญ่ในทุกๆ รอบ 7 ปี ที่อตัราเฉลี่ยการปรับปรุงห้องพกัประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อห้อง อ้างอิง
ค่าเฉลี่ยเงินลงทุนส่วนปรับปรุงโรงแรมต่อห้องส าหรับโรงแรมระดบั 5 ดาว จากฐานข้อมูลสถิติของการบริหารโรงแรมระดบั
สากล และก าหนดอตัราเติบโตร้อยละ 2.00 ตอ่ปีตลอดระยะเวลาปีประมาณการ 
 
7) ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงนิ 
 SHR-ND จะเข้าลงทนุผ่านการให้เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นให้แก่ GPL มลูค่าประมาณ 1,483,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
หรือเทียบเท่า 103.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอตัราดอกเบีย้ในประมาณการเท่ากบั
ร้อยละ 1.00 ตอ่ปีตลอดระยะเวลาปีประมาณการ ซึง่อตัราการเรียกเก็บดอกเบีย้ในแตล่ะปีขึน้อยูก่บัการตกลงในปีนัน้ๆ 
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8) ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

การลงทนุในโรงแรม SBND ประเทศอินโดนีเซียจะมีภาษีและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องซึง่เป็นไปตามกฎหมาย ดงันี ้

บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

GPL 

รายได้คา่เช่า ภาษีสดุท้าย (Final Tax) ร้อยละ 10 
หกั คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ  
หกั คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหารและคา่บริหารให้ SHR-ND ภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 20 
หกั ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น SHR-ND  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 20 
ก าไรสทุธิ  -ไมม่ี- 
รายการอื่น 

จ่ายช าระคืนเงินต้นให้ SHR-ND  -ไมม่ี- 
เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิ (ถ้ามี) ให้ SHR-ND  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 20 

SHR-ND 
(BVI) 

รายได้ดอกเบีย้รับจาก GPL  
รายได้เงินปันผลจาก GPL  
รายได้ในการบริหารและการบริการจาก GPL  
หกั รายจ่ายอื่นๆ   
ก าไรสทุธิ  -ไมม่ี- 
รายการอื่น 

รับคืนเงินกู้จาก GPL  
เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิให้ SHH2 -ไมม่ี- 

SHH2 
(BVI) 

รายได้เงินปันผลจากบริษัท SHR-ND   
หกั รายจ่ายอื่นๆ  
ก าไรสทุธิ -ไมม่ี- 
รายการอื่น 
เงินปันผลจ่ายก าไรสทุธิ -ไมม่ี- 

SHREIT 

รายได้เงินปันผลจาก SHH2  
หกั รายจ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารกองทรัสต์  
ก าไรสทุธิ -ไมม่ี- 
รายการอื่น 
เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิให้ผู้ ถือหุ้น  
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ตารางประมาณการผลการด าเนินงานของโครงการที่ SHR-ND จะได้รับ ศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ 3 
3.2 ทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ 2 : โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur : HGI KL 

1) ข้อสมมติฐานรายได้ 
1.1) รายได้ค่าห้องพัก 
 โครงการโรงแรม HGI KL ประกอบด้วยห้องพกัจ านวน 532 ห้อง แบ่งเป็นของอาคาร North จ านวน 265 ห้อง และ
อาคาร South จ านวน 267 ห้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดข้อสมมติฐานของรายได้ห้องพกัมีรายละเอียดดงันี  ้

 อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate : %OCC) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม ฐานข้อมลู

เปรียบเทียบคูแ่ขง่และอตุสาหกรรมจากรายงานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม อีก
ทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินภาพรวมธุรกิจโรงแรม อตัราการเข้าพกัเฉลี่ยของโรมแรมใกล้เคียง และโรงแรมที่เป็น
คู่แข่งทางตรงของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur (ที่มา: HVS Consulting and Valuation Services โดย บจก.
เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอลซลัแทนต์ อ้างอิงข้อมูลของโรงแรม Holiday Inn Express KLCC โรงแรมระดบั 4 ดาว ขนาด 383 
ห้องพกั) โดยก าหนดสมมติฐานอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 60.28 ซึ่งอตัราการเข้าพกัสว่นของอาคาร North 
อ้างอิงจากข้อมูลเฉลี่ยและแนวโน้มการเติบโตตามที่เกิดขึน้จริงแต่ละเดือน ส่วนอาคาร South คาดว่าจะเปิดด าเนินการได้
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ตามก าหนดการ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้มีอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยที่ร้อยละ 40 และ
ทยอยปรับเพิ่มขึน้ตามแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของอาคาร North และส าหรับปี 2562 และปี 2563 ก าหนดให้อตัราการเข้าพกัเฉลี่ย
เท่ากบัร้อยละ 70.00 และร้อยละ 75.00 ตามล าดบั และตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อตัรา
การเข้าพกัคงที่เทา่กบัร้อยละ 80.00 ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่มีความเป็นไปได้เนื่องจากผู้บริโภคนิยมเข้า
พักในโรงแรมเปิดใหม่ และ HGI มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครันกว่าคู่แข่ง อาทิ ห้องอาหารแบบ All-Day Dining ห้อง
ประชมุขนาดเลก็ Roof-Top Pool Bar เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัข้อสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระรายหนึง่เช่นกนั 

โรงแรม จ านวนห้องพัก 
(ห้อง) 

อัตราการเข้าพัก
เฉล่ียปี 2561 (%) 

ข้อสมมตฐิาน 

Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur 

532 
ร้อยละ 60.28 

(เฉล่ียทัง้ 2 อาคาร) 

 ปี 2562 อตัราการเข้าพกัเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 70.00 
 ปี 2563 อตัราการเข้าพกัเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 75.00 
 ปี 2564 เป็นต้นไป อตัราการเข้าพกัเฉล่ียคงท่ีเทา่กบัร้อยละ 80.00 

 
 ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate : ADR) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืนจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม และจากอตัราค่าห้องพกัต่อคืนที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม อีกทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ประเมินราคาห้องพกัเฉลี่ยตอ่คืนของโรงแรมใกล้เคียง และโรงแรมที่เป็นคูแ่ขง่ทางตรงของโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur และคูแ่ขง่ทางอ้อมอีกจ านวน 5 แหง่ในบริเวณใกล้เคียง (ที่มา: HVS Consulting and Valuation Services โดย 
บจก.เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอลซลัแทนต์) โดยราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืน ในปี 2561 เท่ากบั 40.90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่คืน 
และก าหนดให้อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืน ตัง้แต่ปี 2562 ถึงปี 2565  เท่ากบัร้อยละ 10.00 ต่อปี ตามแผน
งบประมาณของผู้บริหารโรงแรมซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่เป็นไปได้เนื่องจากยงัคงมีราคาห้องพกัเฉลีย่ต า่กวา่
คู่แข่งทางตรงและค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมอยู ่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่คืน
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ตัง้แต่ปี 2566 เป็นต้นไป เท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตของประเทศมาเลเซีย อ้างอิงจาก  
The Economist Intelligence Unit (EIU) 

โรงแรม จ านวนห้องพัก 
(ห้อง) 

ราคาห้องพักเฉล่ียต่อคืนปี 2561 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อคืน) 

ข้อสมมตฐิาน 

Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur 

532 
40.90 

(เฉล่ียทัง้อาคาร North และอาคาร 
South) 

 ปี 2562-2565 อัตราการเพิ่มขึน้ของราคาห้องพัก
เฉล่ียตอ่คืนเทา่กบัร้อยละ 10.00  

 ปี 2566 เป็นต้นไป อัตราการเพิ่มขึน้ของราคา
ห้องพกัเฉล่ียตอ่คืนเทา่กบัร้อยละ 3.00 

 
1.2) รายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงและเทียบเคียงรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่มจากข้อมูลในอดีตและแผน
งบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดสดัสว่นรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม เทา่กบั
ร้อยละ 23.00 ของรายได้ค่าห้องพกั ซึ่งใช้อตัราคงที่ตลอดปีประมาณการ ข้อสมมติฐานรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่มต ่า
กว่าค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมเนื่องจากทางโรงแรมก าหนด Positioning เป็น Luxury Budget Hotel และถือว่าเป็นโรงแรมระดบั 4 
ดาว ตามการจัดอนัดบัโดย website ส าหรับจองห้องพกัต่างๆ เช่น www.hotels.com และ www.booking.com เป็นต้น จึง
ไม่ได้เน้นรายได้ด้านนีม้ากนกั อีกทัง้เขต Chow Kit เป็นศนูย์กลางแหลง่ท่องเที่ยวและมีร้านอาหารภายนอกโรงแรมให้ลกูค้าผู้
พกัอาศยัไปใช้บริการคอ่นข้างมาก อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับเพิ่มสดัสว่นรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสงู
กว่าค่าเฉลี่ยที่โรงแรมท าได้ในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากทางโรงแรมมีการลงทุนเปิด Roof-Top Pool Bar และมี
แผนการตลาดที่จะให้บริการอาหารทัง้วนัส าหรับอาคาร South ซึง่คาดวา่จะเปิดด าเนินการได้ภายในเดือนสงิหาคม 2561 ตาม
ก าหนดการ 
 
1.3) รายได้อื่น 
 รายได้อื่นของโรงแรม HGI KL ประกอบด้วย รายได้คา่บริการอ านวยความสะดวกตา่งๆ ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
อ้างอิงสดัสว่นรายได้อื่นจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม โดยก าหนดสดัสว่นรายได้อื่นเทา่กบัร้อยละ 1.60 ของ
รายได้คา่ห้องพกั 
 
2) ข้อสมมติฐานต้นทุน 
 โครงสร้างต้นทนุของโรงแรม HGI KL ประกอบด้วย 3 สว่น คือ ต้นทนุค่าห้องพกั ต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และ
ต้นทนุอื่น ซึ่งสอดคล้องกบัโครงสร้างรายได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานต้นทนุจากแผนงบประมาณที่จัดท า
โดยผู้บริหารโรงแรม และฐานข้อมลูเปรียบเทียบคู่แข่งและอตุสาหกรรมจากรายงานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ต้นทุน สมมติฐาน 
ต้นทนุคา่ห้องพกั  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 28.00 ของรายได้คา่ห้องพกั 

 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 25.00 ของรายได้คา่ห้องพกั 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 22.00 ของรายได้คา่ห้องพกั 

ต้นทนุคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 60.00 ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 58.00 ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 
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ต้นทุน สมมติฐาน 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 55.00 ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ต้นทนุอื่น  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 68.00 ของรายได้อื่น 
 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 66.00 ของรายได้อื่น 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 65.00 ของรายได้อื่น 

 
3) ข้อสมมติฐานค่าใช้จ่าย 
3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัของโรงแรม HGI KL ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาด ค่าซ่อมบ ารุง และค่าสาธารณปูโภค ข้อสมติฐานจากแผนงบประมาณของผู้บริหารโรงแรมได้ก าหนดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอ้างอิงเทียบกบัรายได้รวม ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินคา่ใช้จ่ายที่สงูกวา่สมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณไว้
กรณีใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกิดขึน้จริงตัง้แต่ต้นปี 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายในปี
ประมาณการ และก าหนดอตัราเติบโตเท่ากบัร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตของประเทศมาเลเซีย 
อ้างอิงจาก  The Economist Intelligence Unit (EIU) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานค่าใช้จ่ายจากแผน
งบประมาณที่จัดท าโดยผู้บริหารโรงแรมและฐานข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งและอุตสาหกรรมจากรายงานของผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระตามหลกัความระมดัระวงั (Conservatism Basis) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 
คา่ใช้จ่ายด้านการบริหาร  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 16.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 13.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 11.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

คา่ใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 8.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 6.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 5.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

คา่ซอ่มบ ารุง  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 8.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 6.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 5.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

คา่สาธารณปูโภค  ปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 10.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 8.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2563 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 7.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

คา่ติดตอ่สือ่สาร  ปี 2561 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 2.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
คา่ธรรมเนียมการบริการส าหรับกลุม่  ปี 2561 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 2.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

 
3.2) ค่าใช้จ่ายส่วนของเจ้าของ (Management Fee and Owner Expense) 
 ค่าใช้จ่านส่วนของเจ้าของของโรงแรม HGI KL ประกอบด้วย Base Management Fee, Incentive Management 
Fee ภาษีทรัพย์สิน และค่าประกนั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานคา่ใช้จ่ายสว่นของเจ้าของตามที่ระบใุนสญัญา
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และจากแผนงบประมาณที่จดัท าโดยผู้บริหารโรงแรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้
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ค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 
Base Management Fee 
: BMF 

 ปี 2561-2562 เทา่กบัร้อยละ 1.50 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2563-2564 เทา่กบัร้อยละ 1.70 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
 ปี 2565 เป็นต้นไป เทา่กบัร้อยละ 1.80 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

Incentive Management 
Fee : IMF 

 0% < ก าไรขัน้ต้น < 25% เทา่กบัร้อยละ 6.00 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 25% < ก าไรขัน้ต้น < 35% เทา่กบัร้อยละ 6.50 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 35% < ก าไรขัน้ต้น < 40% เทา่กบัร้อยละ 7.00 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 40% < ก าไรขัน้ต้น < 45% เทา่กบัร้อยละ 7.50 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 
 ก าไรขัน้ต้น > 45% เทา่กบัร้อยละ 8.00 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานหกั BMF 

ภาษีทรัพย์สนิ ร้อยละ 0.90 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
คา่เบีย้ประกนั ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

 
4) สมมติฐานเงนิส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์ (FF&E Reserve) 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้เงินส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์และวสัดอุปุกรณ์ เท่ากบัร้อยละ  1.00 ของรายได้รวม
จากการด าเนินงาน อ้างอิงจากสญัญาบริหารโรงแรม ทัง้นี ้เงินส ารองดงักลา่วหากใช้ไมห่มดสามารถคืนกลบัไปให้แก่ผู้ เช่าหลกั 
(Master Lessor) และสง่คืนกลบัไปยงัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ในท่ีสดุ 
 
5) ข้อสมมติฐานค่าเสื่อม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณค่าเสื่อมราคาในรูปแบบเส้นตรง (Straight Line Depreciation) โดยพิจารณาตดั
คา่เสือ่มราคาเป็นระยะเวลา 20 ปี ตามมาตรฐานการตดัคา่เสือ่มอาคาร 
 
6) ข้อสมมติฐานการลงทุนส่วนปรับปรุงโรงแรม 
 จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม ค่าเฉลี่ยในการลงทนุปรับปรุงโรงแรมครัง้ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 7 ปีต่อครัง้ โดย
ทกุครัง้ที่มีการปรับปรุงครัง้ใหญ่ต้องมีการใช้เงินจ านวนมาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ก าหนดข้อสมมติฐานคา่ปรับปรุง
พืน้ท่ีโรงแรมครัง้ใหญ่ในทกุๆ รอบ 7 ปี ท่ีอตัราเฉลีย่การปรับปรุงห้องพกัประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่ห้อง อ้างองิ
ค่าเฉลี่ยเงินลงทุนส่วนปรับปรุงโรงแรมต่อห้องส าหรับโรงแรมระดบั 4 ดาว จากฐานข้อมูลสถิติของการบริหารโ รงแรมระดบั
สากล และก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 2.00 ตอ่ปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
7) ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงนิ 
 SHR-CK จะเข้าลงทนุผา่นการให้เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นให้แก่ KBA และ GLSB มลูคา่รวมประมาณ 144.00 ล้านริงกิต
มาเลเซีย หรือเทียบเทา่ 35.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ร้อยละ 
1.00 ตอ่ปีตลอดระยะเวลาปีประมาณการ ซึง่อตัราการเรียกเก็บดอกเบีย้ในแตล่ะปีขึน้อยูก่บัการตกลงในปีนัน้ๆ 
 
8) ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

การลงทุนในโรงแรม HGI KL ประเทศมาเลเซียจะมีภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศมาเลเซีย ดงันี ้
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บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

KBA และ 
GLSB 

รายได้คา่เช่า -ไมม่ี- 
หกั คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ  
หกั คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหารให้ SHR-CK  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 10.00 
หกั ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น SHR-CK  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 15.00 
ก าไรสทุธิ  ภาษีนิติบคุคล ร้อยละ 24.00 
รายการอื่น 

จ่ายช าระคืนเงินต้นให้ SHR-CK  -ไมม่ี- 
เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิ (ถ้ามี) ให้ SHR-CK  -ไมม่ี- 

SHR-CK 
(BVI) 

รายได้ดอกเบีย้รับจาก KBA และ GLSB  
รายได้เงินปันผลจาก KBA และ GLSB  
รายได้ในการบริหารและการบริการจาก KBA และ GLSB  
หกั รายจ่ายอื่นๆ   
ก าไรสทุธิ  -ไมม่ี- 
รายการอื่น 

รับคืนเงินกู้จาก KBA และ GLSB  
เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิให้ SHH2 -ไมม่ี- 

SHH2 
(BVI) 

รายได้เงินปันผลจากบริษัท SHR-CK   
หกั รายจ่ายอื่นๆ  
ก าไรสทุธิ -ไมม่ี- 
รายการอื่นๆ 

เงินปันผลจ่ายก าไรสทุธิ -ไมม่ี- 

SHREIT 

รายได้เงินปันผลจาก SHH2  
หกั รายจ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารกองทรัสต์  
ก าไรสทุธิ -ไมม่ี- 
รายการอื่น 

เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิให้ผู้ ถือหุ้น  
 
9) มูลค่ากระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมลูคา่กระแสเงินสดหลงัจากระยะเวลาประมาณการส าหรับโรงแรม HGI KL 
เน่ืองจากบริษัทผู้ให้เช่าหลกัเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินโรงแรมท่ีตัง้ของอาคาร North และอาคาร South ดงันัน้จงึสามารถ
ประกอบธุรกิจไปได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีสตูรค านวณดงันี ้

Terminal Value =      FCFEปีท่ี 50 x (1 + G) 
            (WACC - G) 
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FCFEปีท่ี 50 = มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ ถือหน่วย ณ ปีที่ 50 (ปี พ.ศ.2611) โดย
ค านวณรวมคา่เฉลีย่การลงทนุสว่นปรับปรุงโรงแรม 

G = อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดตอ่ไปอยา่งต่อเนื่องไปตลอดภายหลงัปีประมาณการ 
(Going Concern Basis) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดอตัราการเตบิโตเทา่กบั
ร้อยละ 0.00 ตอ่ปี ตามหลกัแหง่ความระมดัระวงั (Conservatism Basis) 

WACC = อตัราต้นทนุเงินลงทนุถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital) ของ
กองทรัสต์เท่ากับร้อยละ 4.85 ต่อปี (ที่มา: Bloomberg และการค านวณจากข้อ
สมมติฐานโครงสร้างเงินทุนส าหรับการลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมในครัง้นีท้ี่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจดัท าขึน้) 

 
ตารางประมาณการผลการด าเนินงานของโครงการที่ SHR-CK จะได้รับ ศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ 4 
 

ทัง้นี ้เพื่อประเมินมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้ 2 โครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปกระแสเงินสด
ที่ทัง้ 2 โครงการที่ส่งผ่านมายงั SHH2 และกองทรัสต์ โดยก าหนดสมมติฐานค่าบริหารงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ใน
ระดบั SHH2 และระดบักองทรัสต์ อ้างอิงตามสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ระดับ ประเภทค่าใช้จ่าย มูลค่า 
SHH2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการทัง้ 2  
ประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 256.85 
ล้านบาท 

ค่า ใ ช้จ่ ายในการคงสถานะบ ริษั ทจด
ทะเบียน BVI ทัง้ 3 บริษัท 
1) SHH2 
2) SHR-ND 
3) SHR-CK 

ประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ 1 บริษัท ต่อปี โดยก าหนดอัตรา
เตบิโตคงที่ 2% ตอ่ปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

คา่ใช้จ่ายในการดแูลบริษัท Onshore SPV ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ 1 บริษัท ต่อปี โดยก าหนดอัตรา
เตบิโตคงที่ 2% ตอ่ปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าการ เดินทางมาดูงานของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

ประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี โดยก าหนดอัตราเติบโตคงท่ี 
2% ตอ่ปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

SHREIT ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย้ส าหรับเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน (กู้ ยืมในระดบั SHH2) 

วงเงินกู้ประมาณ 61.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากธนาคารพาณิชย์แหง่
หนึง่ที่เสนอให้การสนบัสนนุสินเช่ือ โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีและจัดท า
งบการเงิน 

ประมาณ 55,404.04 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่ปี โดยก าหนดอตัราเติบโตคงท่ี 
2% ตอ่ปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

Base Fee ส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 0.50 ของ Gross Asset Value (ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 7) 
Incentive Fee ส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 2.00 ของรายได้กองทรัสต์ (ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มร้อยละ 7) 
Trustee Fee มูลค่าสินทรัพย์น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท คิดอัตราร้อยละ 0.30 ของมูลค่า

สินทรัพย์ 
มูลค่าสินทรัพย์อยู่ระหว่าง 4,000 ถึง 8,000 ล้านบาท คิดอัตราร้อยละ 0.20 
ของมลูคา่สินทรัพย์ 
มูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 8,000 ล้านบาท คิดอัตราร้อยละ 0.12 ของมูลค่า
สินทรัพย์ 
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ทัง้นีส้ามารถศึกษารายละเอียดประมาณการกระแสเงินสดส าหรับโครงการ และกระแสเงินสดส าหรับผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 4 และ 5 
 
สรุปอัตราผลตอบแทนระดับโครงการ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 จากข้อสมมติฐานข้างต้นและรายละเอียดประมาณการกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ดงักลา่ว เป็นผลให้มีอตัราผลตอบแทน ดงันี ้

อัตราผลตอบแทน ร้อยละต่อปี 
ระดบัโครงการ (Project's IRR) 9.64% 

ระดบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Trust Holder's E-IRR) 10.81% 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) โดยใช้ข้อมูล
ประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) ปี 2561 เป็นปีฐาน และท าการปรับ RevPAR ตัง้แต่ปี 2562 ถึงปี 2565 ในอตัรา
เติบโตที่ร้อยละ 0 (ไม่มีการเติบโตของรายได้เฉลีย่ต่อห้อง) และละลงในอตัราร้อยละ 5.00 เป็นผลให้มีอตัราผลตอบแทนระดบั
โครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เปลีย่นแปลงเป็นดงัตาราง 

Scenario 
อัตราการเตบิโตของ 

รายได้เฉล่ียต่อห้อง (RevPAR) 
อัตราผลตอบแทน
ระดับโครงการ 

อัตราผลตอบแทนของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

1 0.00% 8.29% 9.04% 

2 -5.00% 7.39% 7.86% 

 
ทัง้นี ้ จากการประมาณการข้างตนัเป็นการประมาณการท่ีอยูบ่นหลกัแหง่ความระมดัระวงั (Conservative Basis) จึง

อาจมีบางปัจจยัทีม่ีผลกระทบตอ่อตัราผลตอบแทนระดบัโครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงันี ้ 
1) เงินส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์และคา่วสัดอุปุกรณ์ (FF&E Reserve) 

เนื่องจากโรงแรม SBND และโรงแรม HGI KL มีการก าหนดเงินส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์และคา่วสัดอุปุกรณ์ (FF&E 
Reserve) เทา่กบัร้อยละ 4.00 และร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน ตามล าดบั โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้
ก าหนดข้อสมมติฐานการกนัส ารองดงักลา่วเตม็จ านวนตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาการบริหารโรงแรม แตท่ัง้นี ้ เงินส ารอง
ดงักลา่วหากใช้ไมห่มดสามารถคนืกลบัไปให้แก่ผู้ เชา่หลกั (Master Lessor) ของแตล่ะโรงแรม และสง่คืนกลบัไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้ในท่ีสดุ ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินทดลองวิเคราะห์วา่หากโรงแรม SBND มีการสง่คืนเงินส ารองดงักลา่วคืน
ให้แก่ผู้ เช่าหลกั กลา่วคือกนัส ารอง FF&E ไว้ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของรายได้จากการด าเนนิงาน เทา่กบัอตัรากนัส ารอง
ของโรงแรม HGI KL จะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนของโครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยเพิม่ขึน้ ดงันี ้

อัตราผลตอบแทน 

กรณีที่ก าหนดเงนิส ารองค่าเฟอร์นิเจอร์และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

4.00% 
(กรณีฐาน) 

3.00% 2.00% 1.00% 

ระดบัโครงการ (Project's IRR) 9.64% 9.77% 9.89% 10.02% 
ระดบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Trust Holder's IRR) 10.92% 10.99% 11.16% 11.33% 
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2) ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการเตรียมการตา่งๆ ส าหรับการเข้าลงทนุ (Transaction Cost) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการเตรียมการตา่งๆ ส าหรับการเข้าลงทนุ
ในโรงแรมทัง้ 2 แหง่ (Transaction Cost) เป็นจ านวนเงินประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 257.62 ล้าน
บาท อาทิเช่น คา่จ้างที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านตา่งๆ คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิม่
ทนุ คา่ธรรมเนยีมเก่ียวกบัการจดัหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายบางรายการได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดข้อสมมตฐิานเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องอื่นดงักลา่วไว้เต็มจ านวนตามข้อมลูที่ได้รับจาก
ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ จงึมีความเป็นไปได้ที่คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
อื่นท่ีเกิดขึน้จริงอาจเปลีย่นแปลงไปจากจ านวนเงินท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการ โดยกองทรัสต์มคีา่ใช้จ่ายใน
การเตรียมการที่เกิดขึน้จริงไปแล้วประมาณ 20 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นคา่จ้างที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านตา่งๆ อาทิ ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมนิราคาอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นต้น รวมทัง้คา่
เดินทางคา่ที่พกัของกลุม่ที่ปรึกษาดงักลา่วในการไปตรวจสอบทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ ทัง้นี ้ กรณีมีการเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการลงทนุในครัง้นีจ้ะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนของโครงการ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หนว่ยเปลีย่งแปลงไปเช่นกนั 
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3) การบรรลขุ้อตกลงและเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสญัญาเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านึงถึงผลกระทบต่อกองทรัสต์ กรณีกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมบางรายการ เนื่องจากไมส่ามารถบรรลขุ้อตกลงและเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสญัญาเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมส าหรับ
โครงการใดก็ตาม ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอตัราผลตอบแทนกรณีกองทรัสต์สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมได้โครงการใดโครงการหนึง่เพียงแห่งเดียว โดยก าหนดข้อสมมติฐานวา่โครงการที่กองทรัสต์ตดัสินใจเข้าลงทนุจะต้อง
น าคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเตรียมการของอีกโครงการหนึง่ที่จ่ายไปแล้ว (Sunk Cost) ไปค านวณรวมเป็นต้นทนุโครงการใน
การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนด้วย แต่ทัง้นีจ้ะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ และค่าใช้ จ่ายในการระดมทุนส าหรับ
โครงการท่ีกองทรัสต์จะไมไ่ด้เข้าลงทนุ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
3.1 กรณีสามารถเข้าลงทนุได้เฉพาะโรงแรม SBND 

อตัราผลตอบแทน ร้อยละตอ่ปี 
ระดบัโครงการ (Project’s IRR) 9.65% 
ระดบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Trust Holder’s E-IRR) 10.92% 

 
3.2 กรณีสามารถเข้าลงทนุได้เฉพาะโรงแรม HGI KL 

อตัราผลตอบแทน ร้อยละตอ่ปี 
ระดบัโครงการ (Project’s IRR) 9.45% 
ระดบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Trust Holder’s E-IRR) 9.65% 

 

ส่วนที่ 4 : สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการลงทนุในโรงแรม SBND และโรงแรม 
HGI KL โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติมกลบัมาในรูปแบบเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในรูปแบบการลงทนุผา่นบริษัท
โฮลดิง้ต่างประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์สงูสดุของการลงทนุในต่างประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ และจดัท าประมาณการทาง
การเงิน โดยอาศยัข้อมลูผลการด าเนินงานในอดีต ข้อมูลที่ได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัส ต์ ผู้บริหาร
จดัการโรงแรมทัง้ 2 แห่ง และข้อมลูสถิติต่างๆ ที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องในแต่ละประเทศที่ทรัพย์สนิ
ตัง้อยู่เพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุและการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 
1. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบอตัราผลตอบแทนระดับโครงการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามมลูคา่ลงทนุรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 
174.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา่ประมาณ 5,785.22 ล้านบาท เมื่อรวมกบัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นเก่ียวกบัการ
เตรียมการตา่งๆ ส าหรับการเข้าลงทนุในโรงแรมทัง้ 2 แหง่อีกประมาณ 7.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 257.62 
ล้านบาท ซึง่จากการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าจะได้
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนส าหรับโรงแรมทัง้ 2 แห่ง (Project IRR) เท่ากับร้อยละ 9.64 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตรา
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ผลตอบแทนในเกณฑ์ดี และสูงกว่าอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital : 
WACC) ของกองทรัสต์ ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 4.85 ต่อปี (ที่มา: Bloomberg และการค านวณจากข้อสมมติฐานโครงสร้างเงินทุน
ส าหรับการลงทนุทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นีท้ี่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าขึน้) จึงมีความนา่สนใจในการลงทนุทัง้ 2 โรงแรม 
 
2. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบอัตราผลตอบแทนระดับผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Equity IRR : E-IRR) โดย
ก าหนดข้อสมมติฐานเพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในระดบักองทรัสต์ อาทิ ดอกเบีย้จ่ายส าหรับวงเงินกู้จากสถาบนั
การเงินในการเข้าลงทุนในโรงแรมทัง้ 2 แห่งในครัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีและจัดท างบการเงิน ค่าธรรมเนียม
เก่ียวกบัการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องของทรัสตี เป็นต้น ซึ่งจากการประมาณการกระแสเงินสด
สทุธิจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท าจะได้อตัราผลตอบแทนของการลงทนุส าหรับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือ E-IRR เท่ากบัร้อยละ 10.81 ต่อปี ซึ่งถือวา่เป็นอตัราผลตอบแทนในเกณฑ์ดี และสงูกวา่อตัราต้นทนุสว่นของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Cost of Equity : Ke) ซึง่เทา่กบัร้อยละ 5.50 ตอ่ปี (ที่มา: Bloomberg) 
 

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาซือ้ทรัพย์สิน การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์เพิ่มเติมโรงแรมทัง้ 2 แห่ง การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในมุมมองต่างๆ (Dilution 
Effect) การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ รวมถงึการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนตามที่ได้น าเสนอ
ไว้ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพิ่มเติมโรงแรมทัง้ 2 แห่ง 
ตามรายละเอียดที่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในครัง้นีมี้ความเหมาะสม ดังนัน้
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สมควรอนุมัติการเข้าลงทุนรายการดังกล่าว 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
 
 
  (นายสมศกัดิ์ ศิริชยันฤมิตร) 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
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เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 : ข้อมูลกองทรัสต์  

ข้อมูลกองทรัสต์ (SHREIT) 
 กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้
(“กองทรัสต์” หรือ “SHREIT”) ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ.2550 เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2560 SHREIT เป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ มีทุนช าระแล้วเท่ากับ 3,528,367,000 บาท ประกอบด้วย
หน่วยทรัสต์จ านวน 352,836,700 หน่วย (กองทรัสต์ได้ลดทนุจดทะเบียนกองทรัสต์โดยการลดมลูคา่ที่ตราไว้จากหน่วยละ 10 
บาท เหลือ 9.9503 บาท สง่ผลให้กองทรัสต์มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 3,510.84 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินคืน
ทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยจากเงินระดมทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนซือ้ทรัพย์สินของกองทรัสต์) โดยมีวัตถุประสงค์ในการออก
หลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งทรัสตีของทรัสต์ คือ บริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด และ ผู้ จัดการกองทรัสต์ คือ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด ( SPI) 
กองทรัสต์ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 
 รายได้จากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ได้แก่ ค่าเช่า การด าเนินงานที่
เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุของกองทรัสต์ การบริหารจดัการกองทรัสต์อยูภ่ายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลโดยทรัสตี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัท ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ที่
พระราชบญัญตัิทรัสต์ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 
 กองทรัสต์มีนโยบายที่จะลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ ซึ่งตัง้อยู่ในภูมิภาค
อาเซียน ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรือเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้การลงทนุผ่านบริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สินจะเป็น
การซือ้ เช่า เช่าช่วง หรือการรับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สนิโครงการ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงการพฒันา
และการโอนทรัพย์สินอื่น ภายหลงัการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ด้วยการให้เช่า
ทรัพย์สนิโครงการแก่ผู้ เช่าหลกั และด าเนินการอื่นๆ ท่ีจะเป็น เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงการ จ านวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดของทรัพย์สนิโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
โรงแรม ประเทศ แบรนด์ ผู้บริหาร

โรงแรม 
ประเภท
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาสิทธิ
การเช่าคงเหลอื 

มูลค่าการลงทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

Pullman Jakarta 
Central Park 

อินโดนิเซีย Pullman Accor สทิธิการเชา่บน 
GHB Title 

- 94.73 

Capri by Fraser เวียดนาม Capri Fraser 
Hospitality 

สทิธิการเชา่ ประมาณ 26 ปี 21.00 

IBIS Saigon South เวียดนาม IBIS Accor สทิธิการเชา่ ประมาณ 26 ปี 15.00 
รวม 130.73 
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แผนผังโครงสร้างของกองทรัสต์หลังเข้าท ารายการ 
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ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 งบการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ 4,512.06 4,263.39 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 0.00 0.00 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 313.66 149.72 
ลกูหนี ้   
   จากการให้เช่า 6.95 32.63 
   เงินปันผล 0.00 0.00 
   อื่น 5.99 4.00 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน  307.51 284.73 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 130.42 132.80 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายได้จากผู้ขายทรัพย์สนิ  81.60 78.08 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 20.28 18.65 
สนิทรัพย์อื่น 3.59 2.62 

รวมสินทรัพย์ 5,382.06 4,966.62 
เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 275.68 129.20 
เงินประกนัรายได้รับจากผู้ขายทรัพย์สนิ  81.60 78.08 
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,506.43 1,449.51 
หนีส้นิอื่น 2.24 1.02 

รวมหนีส้ิน 1,865.95 1,657.81 
สินทรัพย์สุทธิ 3,516.11 3,308.81 

ทนุจดทะเบียน   
   หนว่ยทรัสต์ 352,836,700 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 3,528.37 3,528.37 
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   
   หนว่ยทรัสต์ 352,836,700  หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 3,528.37 3,528.37 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม -9.53 -1.19 
สินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอื่นของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 3,518.84 3,527.18 
องค์ประกอบอื่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน -2.73 -218.37 

ส่วนของผู้ถอืหน่วยสุทธิ 3,516.11 3,308.81 
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 งบก าไรขาดทุน 

 งบการเงนิรวม 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

รายได้จากการให้เชา่ 65.11 
รายได้เงินปันผล 0.00 
รายได้ดอกเบีย้ 0.00 
รวมรายได้ 65.11 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 3.29 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 3.71 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1.72 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 3.78 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 7.03 
คา่ใช้จา่ยอื่น 6.16 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 3.92 
ต้นทนุทางการเงิน 26.39 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 0.77 
รวมค่าใช้จ่าย 56.76 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 8.35 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 8.35 
หมายเหต ุ: กองทรัสต์ได้จดัตัง้ขึน้ตาม พรบ.ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินจงึมีผลประกอบการเพียง 3 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ 
โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อนิเวสเตอร์ส จ ากดั (SPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT Central Pesona Palace  
(Master Lessee of assets in 

Indonesia) 

คุณ ลิม มุน ฮยอน Calibration Investors Pte Ltd 
คุณ ชานนท์  
เรืองกฤตยา 

Strategic Property Investors Co Ltd 

Strategic Property Investors Pte Ltd คุณ เจมส์ เทคิ เบง ลิม 
Calibration Partners 

Limited 

Strategic Hospitality 
Services Pte Ltd 

(Master Lessee of assets in 
Vietnam) 

บริษัทผู้ เช่าหลกัใน
มาเลเซีย 

1.0% 50.0% 49.0% 

99.99% 0.005% 0.005% 

คณุ เจมส์ เทิค เบง ลิม เป็นผู้ ถือหุ้นใน
ระดบับนสดุ (Ultimate shareholder) 

คณุ เจมส์ เทิค เบง ลิม เป็นผู้ ถือหุ้นใน
ระดบับนสดุ (Ultimate shareholder) 
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รายละเอียดของผู้เช่าหลกั 
ผู้ เช่าหลกัจะถูกจัดตัง้ขึน้ในประเทศที่เก่ียวข้อง ในวนัที่หรือก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์ และจะเป็นบริษัทย่อยของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยผู้ เช่าหลกัของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort คือ PT Central Pesona Palace และผู้
เช่าหลกัของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur คือ นิติบคุคลเฉพาะที่จะถกูจดัตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซีย 

 
คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้เช่าหลัก 

ผู้ เช่าหลกัจะเป็นบริษัทลกูของผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่มีบคุลากรแยกตา่งหากจากบคุลากรของผู้จดัการ
กองทรัสต์ นอกจากนัน้ บุคลากรของผู้ เช่าหลกัมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และมี
นโยบายในการจัดหารายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและ Hospitality โดยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรม (Hotel 
Operator) ที่มีช่ือเสียงและมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในธุรกิจโรงแรมเพื่อมาด าเนินการบริหารทรัพย์สิน
โครงการตอ่ไป 

 
ความสัมพันธ์ในเชิงการถอืหุ้นและความสัมพันธ์ในทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ เช่าหลกัจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) โดย บริษัท Strategic 
Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) และผู้ จัดการกองทรัสต์ มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสุด (Ultimate Shareholder) เป็น
บคุคลเดียวกนั โดยบริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Singapore) จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ
หุ้นทัง้หมดในบริษัท PT Central Pesona Palace บริษัท Strategic Hospitality Services Pte Ltd (Vietnam) และบริษัทที่จะ
ถกูจดัตัง้ขึน้ใหมต่ามกฎหมายประเทศมาเลเซีย ซึง่เป็นผู้ เช่าหลกัในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซียตามล าดบั 

 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ผู้ เช่าหลกัจะด าเนินการวา่จ้างผู้บริหารโรงแรม เพื่อด าเนินกิจการตามระยะเวลาที่มีการก าหนดในสญัญาเช่า 
 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ต่อความสามารถของผู้เช่าหลักในการด าเนินการตามที่ระบุในสัญญาเช่า 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะท าหน้าที่ผ่านผู้ ให้เช่าหลกัซึ่งเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่าหลกั  โดยสามารถใช้สิทธิตามสญัญาเช่าใน

การก ากับดูแลและติดตามให้ผู้ เช่าหลกัปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาเช่า เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการบงัคบัให้ผู้ เช่าหลกั จึงสามารถเช่ือว่าผู้ ให้เช่าหลกัจะสามารถควบคุมให้ผู้ เช่าหลกัจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าได้ 

การที่ผู้ เช่าหลกัไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าอาจเป็นเหตใุห้สญัญาเช่าสิน้สดุลง และ
เป็นเหตุให้บริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สินมีสิทธิบอกเลิกสญัญา และเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าหลกั 
บริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สินมีสทิธิที่จะหาผู้ เช่ารายอื่นมาสวมสิทธิการเช่าทรัพย์สินโครงการแทนที่ผู้ เช่าหลกั และสามารถตกลงกบั
คูส่ญัญารายใหมภ่ายใต้สญัญาเช่าใหมท่ี่มีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทผู้ให้เช่าทรัพย์สนิ 
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เอกสารแนบ 3 : ประมาณการกระแสเงนิสดที่ SHH 2 ได้รับจากโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ปีที่ 1- 10  

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เงินปันผล 0.89 1.27 1.63 2.03 2.40 2.79 2.82 3.23 3.66 4.12 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.82 0.78 0.73 0.69 0.64 0.59 0.61 0.56 0.51 0.46 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 6.10 6.10 6.10 6.10 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-ND 7.45 7.79 8.11 8.46 8.78 9.13 9.53 9.89 10.26 10.68 
 
 
ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ปีที่ 11- 20 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

เงินปันผล 4.56 5.03 5.53 5.67 6.18 6.74 7.32 7.96 8.55 9.20 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.41 0.36 0.31 0.33 0.28 0.23 0.17 0.12 0.07 0.02 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 6.10 6.10 6.10 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 2.16 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-ND 11.07 11.49 11.94 12.52 12.97 13.48 14.00 14.59 15.13 11.37 
 
 
 
 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 105 - 

ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ปีที่ 21 - 30 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

เงินปันผล 13.97 14.67 15.31 16.03 16.78 17.61 18.66 18.98 19.87 20.85 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.11 0.09 0.08 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 0.88 1.42 1.42 1.42 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-ND 14.05 15.98 16.62 17.33 18.07 18.89 19.57 20.51 21.39 22.36 
 
 
ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ปีที่ 31 - 40 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

เงินปันผล 21.75 22.76 23.80 25.29 25.76 26.94 28.18 29.55 30.82 32.22 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.07 0.06 0.05 0.04 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 1.42 1.42 1.42 1.01 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-ND 23.25 24.24 25.28 26.34 27.52 28.70 29.92 31.28 32.53 33.92 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 106 - 

ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ปีที่ 41 - 50 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

เงินปันผล 34.06 34.99 36.48 38.14 39.87 41.79 43.55 45.95 47.20 49.47 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.05 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06 0.19 0.17 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 1.16 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.34 2.16 2.16 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-ND 35.27 37.02 38.50 40.15 41.86 43.77 45.51 47.35 49.54 51.80 
 
 
 
 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 107 - 

เอกสารแนบ 4 : ประมาณการกระแสเงนิสดที่ SHH 2 ได้รับจากโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ปีที่ 1 - 10 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เงินปันผล 0.00 0.00 0.08 0.26 0.34 0.42 0.61 0.69 0.77 0.86 
คา่บริการและคา่บริหาร 0.00 0.00 0.07 0.24 0.30 0.38 0.55 0.62 0.69 0.77 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.19 0.21 0.18 0.15 0.12 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 1.52 2.59 3.04 3.22 3.30 3.38 3.27 3.34 3.43 3.52 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  
- Escrow Drawdown 2.21 1.16 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-CK  4.03 4.04 4.11 3.97 4.15 4.36 4.64 4.84 5.04 5.27 
 
ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ปีที่ 11 - 20 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

เงินปันผล 0.94 1.03 1.09 0.00 1.43 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
คา่บริการและคา่บริหาร 0.85 0.92 1.03 4.52 1.29 1.86 4.99 5.16 5.30 5.46 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.09 0.06 0.03 0.06 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 3.59 3.68 3.75 0.00 3.73 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  
- Escrow Drawdown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-CK 5.47 5.70 5.90 4.58 6.50 6.16 4.99 5.16 5.30 5.46 
 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 108 - 

ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ปีที่ 21 – 30 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

เงินปันผล 1.06 3.72 3.82 3.71 1.06 1.06 0.75 1.22 4.52 4.67 
คา่บริการและคา่บริหาร 5.55 3.35 3.44 3.74 6.33 6.54 6.72 6.84 4.07 4.21 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.07 0.07 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.05 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.00 2.66 2.76 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 3.46 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  
- Escrow Drawdown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-CK 6.68 9.79 10.06 10.12 7.39 7.60 7.48 8.14 11.98 12.38 
 
ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ปีที่ 31 - 40 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

เงินปันผล 3.72 1.22 1.22 0.87 1.40 5.52 5.69 3.62 1.40 1.40 
คา่บริการและคา่บริหาร 5.30 7.80 8.03 8.30 8.43 4.97 5.12 7.32 9.60 9.89 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.02 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.06 0.02 0.00 0.00 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 4.29 2.22 0.00 0.00 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  
- Escrow Drawdown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-CK 11.53 9.01 9.25 9.16 9.92 14.71 15.16 13.18 10.99 11.28 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 109 - 

ประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ปีที่ 41 – 50 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

เงินปันผล 1.00 1.61 6.75 6.95 3.34 1.61 1.61 1.14 1.84 8.26 
คา่บริการและคา่บริหาร 10.18 10.41 6.07 6.26 9.89 11.85 12.17 12.53 12.78 7.44 
ดอกเบีย้เงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.00 0.10 0.10 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 
เงินต้นรับจากเงินกู้ผู้ ถือหุ้น 0.00 0.00 5.14 5.35 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 
เงินสนบัสนนุก าไรจากการด าเนนิงานจากพนัธมิตร  
- Escrow Drawdown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดรับสุทธิของ SHR-CK 11.18 12.12 18.06 18.61 14.98 13.45 13.77 13.68 14.75 22.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 110 - 

เอกสารแนบ 5 : ประมาณการกระแสเงนิสดจากโครงการทัง้ 2 โครงการ 
ประมาณการกระแสเงินสดทัง้ 2 โครงการ ปีที่ 1 - 10 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 กระแสเงินสดจา่ยออก             
    เงินลงทนุ  -181.79            
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท BVI   -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท Onshore SPV   -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
    งบประมาณการเดินทาง   -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 
กระแสเงินสดรับของ SHH2            
   กระแสเงินสดรับจากโรงแรม SBND  7.45 7.79 8.11 8.46 8.78 9.13 9.53 9.89 10.26 10.68 
   กระแสเงินสดรับจากโรงแรม HGI KL  4.03 4.04 4.11 3.97 4.15 4.36 4.64 4.84 5.04 5.27 

กระแสเงนิสดรับสุทธิ  -181.79 11.46 11.80 12.19 12.40 12.90 13.46 14.13 14.69 15.27 15.92 
 
ประมาณการกระแสเงินสดทัง้ 2 โครงการ ปีที่ 11 - 20 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 กระแสเงินสดจา่ยออก           
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท BVI  -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท Onshore SPV  -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
    งบประมาณการเดินทาง  -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
 กระแสเงินสดรับของ SHH2           
    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม SBND 11.07 11.49 11.94 12.52 12.97 13.48 14.00 14.59 15.13 11.37 
    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม HGI KL 5.47 5.70 5.90 4.58 6.50 6.16 4.99 5.16 5.30 5.46 

กระแสเงนิสดรับสุทธิ 16.50 17.16 17.81 17.06 19.44 19.60 18.96 19.69 20.39 16.79 
 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 111 - 

ประมาณการกระแสเงินสดทัง้ 2 โครงการ ปีที่ 21 - 30 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 กระแสเงินสดจา่ยออก           
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท BVI  -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท Onshore SPV  -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    งบประมาณการเดินทาง  -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 
 กระแสเงินสดรับของ SHH2           
    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม SBND 14.05 15.98 16.62 17.33 18.07 18.89 19.57 20.51 21.39 22.36 
    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม HGI KL 6.68 9.79 10.06 10.12 7.39 7.60 7.48 8.14 11.98 12.38 

 กระแสเงนิสดรับสุทธิ 20.69 25.73 26.64 27.40 25.41 26.44 27.00 28.60 33.32 34.69 
 
ประมาณการกระแสเงินสดทัง้ 2 โครงการ ปีที่ 31 - 40 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 กระแสเงินสดจา่ยออก           
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท BVI  -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    คา่บ ารุงรักษาบริษัท Onshore SPV  -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 
    งบประมาณการเดินทาง  -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
 กระแสเงินสดรับของ SHH2           
    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม SBND 23.25 24.24 25.28 26.34 27.52 28.70 29.92 31.28 32.53 33.92 
    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม HGI KL 11.53 9.01 9.25 9.16 9.92 14.71 15.16 13.18 10.99 11.28 

 กระแสเงนิสดรับสุทธิ 34.73 33.20 34.47 35.45 37.38 43.35 45.02 44.41 43.46 45.14 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 112 - 

ประมาณการกระแสเงินสดทัง้ 2 โครงการ ปีที่ 41 - 50 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 กระแสเงินสดจา่ยออก           

    คา่บ ารุงรักษาบริษัท BVI  -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    คา่บ ารุงรักษาบริษัท Onshore SPV  -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

    งบประมาณการเดินทาง  -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

 กระแสเงินสดรับของ SHH2           

    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม SBND 35.27 37.02 38.50 40.15 41.86 43.77 45.51 47.35 49.54 51.80 

    กระแสเงินสดรับจากโรงแรม HGI KL 11.18 12.12 18.06 18.61 14.98 13.45 13.77 13.68 14.75 22.22 
 มลูคา่กระแสเงินสดหลงัจากระยะเวลาประมาณการ
ส าหรับโรงแรม HGI KL (Terminal Value)          457.91 

กระแสเงนิสดรับสุทธิ 46.39 49.08 56.50 58.69 56.77 57.15 59.22 60.95 64.22 531.86 
 
 
 
 
 
 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 113 - 

เอกสารแนบ 6 : ประมาณการกระแสเงนิสดส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปีที่ 1 –10 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เงินลงทนุ -181.79           
   เงินปันผลจาก SHH2  11.46 11.79 12.19 12.40 12.90 13.45 14.13 14.69 15.27 15.91 
   ดอกเบีย้จา่ย  -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 
   จ่ายคืนเงินกู้ยมิ 61.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   คา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์  -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 
   Base Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์  -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 
   Incentive Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์  -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 
   Trustee Fee  -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 

เงนิปันผลสุทธิส าหรับผู้ถอืหน่วย -120.20 7.67 8.00 8.39 8.59 9.08 9.62 10.28 10.83 11.40 12.03 
 
ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปีที่ 11 -- 20 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

เงินปันผลจาก SHH2 16.50 17.16 17.81 17.04 19.44 19.60 18.96 19.69 20.39 16.79 
ดอกเบีย้จ่าย -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 
จ่ายคืนเงินกู้ยิม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
คา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 
Base Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 
Incentive Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.42 -0.42 -0.41 -0.42 -0.44 -0.36 
Trustee Fee -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 

เงนิปันผลสุทธิส าหรับผู้ถอืหน่วย 12.60 13.23 13.87 13.14 15.46 15.62 14.99 15.72 16.39 12.87 
 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 114 - 

ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปีที่ 21 -- 30 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

เงินปันผลจาก SHH2 20.69 25.71 26.64 27.40 25.41 26.42 27.00 28.60 33.32 34.66 
ดอกเบีย้จ่าย -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 
จ่ายคืนเงินกู้ยิม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
คา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 
Base Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 
Incentive Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.44 -0.55 -0.57 -0.59 -0.54 -0.57 -0.58 -0.61 -0.71 -0.74 
Trustee Fee -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 

เงนิปันผลสุทธิส าหรับผู้ถอืหน่วย 16.68 21.61 22.50 23.24 21.30 22.30 22.84 24.41 29.03 30.37 
 
ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปีที่ 31 – 40 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

เงินปันผลจาก SHH2 34.73 33.20 34.47 35.42 37.38 43.35 45.02 44.37 43.46 45.14 
ดอกเบีย้จ่าย -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 
จ่ายคืนเงินกู้ยิม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
คา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 
Base Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 
Incentive Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.74 -0.71 -0.74 -0.76 -0.80 -0.93 -0.96 -0.95 -0.93 -0.97 
Trustee Fee -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 

เงนิปันผลสุทธิส าหรับผู้ถอืหน่วย 30.40 28.91 30.14 31.10 32.99 38.83 40.46 39.86 38.93 40.57 
 
  



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้(“SHREIT”)  

 

- หน้าท่ี 115 - 

ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปีที่ 41 – 50 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

เงินปันผลจาก SHH2 46.39 49.03 56.50 58.69 56.77 57.09 59.22 60.95 64.22 531.86 
ดอกเบีย้จ่าย -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 
จ่ายคืนเงินกู้ยิม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61.59 
คา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 
Base Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93 
Incentive Fee รายปีส าหรับผู้จดัการกองทรัสต์ -0.99 -1.05 -1.21 -1.26 -1.21 -1.22 -1.27 -1.30 -1.37 -11.38 
Trustee Fee -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 

เงนิปันผลสุทธิส าหรับผู้ถอืหน่วย 41.79 44.42 51.67 53.82 51.94 52.31 54.33 56.02 59.22 455.26 



 

 

 


