
   

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 
(F53-4) 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจีกิ ฮอสพทิอลลิตี ้
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 

 
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จํากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้(“กองทรัสต์” 
หรือ “กองทรัสต์ SHREIT”) ขอรายงานเก่ียวกบัความประสงค์ในการเพิ่มทนุและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม
ของกองทรัสต์ ดงันี ้
 
1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ในวันท่ี  14 สิงหาคม       
พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ SHREIT โดยการออกหน่วยทรัสต์จํานวนไม่เกิน 415,000,000 
หน่วย โดยการเพ่ิมทนุจะไม่สง่ผลให้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อหนว่ยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตํ่าลง เม่ือเทียบกบักรณีท่ีไม่
มีการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (โดยคิดจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้วในแต่ละกรณีท่ีเทียบ
กนั) 

ทัง้นี  ้เม่ือรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  SHREIT ในปัจจุบัน  จํานวน 352,836,700 หน่วย  จะทําให้กองทรัสต์มี
หน่วยทรัสต์ทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 767,836,700 หน่วย 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หน่วยทรัสต์) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชําระ
ค่าหน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights 
Offering) หรือ
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมดุ

ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 50 
ของ

หน่วยทรัสต์ท่ี
จะมีการออก
และเสนอขาย
ในการเพิ่ม
ทนุครัง้นี ้

กําหนดใน
ภายหลงั 

กําหนดใน
ภายหลงั 

กําหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ี
ได้รับอนมุตัิจาก
สํานกังาน

คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์
และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(1) ถึง (4) และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 



   

 

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หน่วยทรัสต์) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชําระ
ค่าหน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 
(Preferential Offering) 
ส่วนที่ 2 
ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) 

หน่วยทรัสต์
สว่นท่ีเหลือ
จากการเสนอ
ขายในสว่นท่ี 

1 

- กําหนดใน
ภายหลงั 

กําหนดภายหลงั 
และหลงัจากท่ี
ได้รับอนมุตัิจาก
สํานกังาน

คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์
และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(3) (4) และต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากท่ี
ประชมุผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

หมายเหต ุ

 (1) วนักําหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ จะมีการกําหนดในภายหลงัเม่ือได้รับการ
อนุมัติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้มีการเพิ่มทุนและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") ได้อนมุตัิแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และร่างหนงัสือชีช้วน
แล้ว โดยบริษัทจะแจ้งวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record Date) 
และวนัจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบตอ่ไป 

 (2) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีต้ามสิทธิท่ีได้รับจดัสรร 
หรือเกินกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือ น้อยกวา่สิทธิท่ีได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไม่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ี
ได้รับจดัสรรแล้ว บริษัทจะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2 
หรือไม่ก็ได้ 

 (3) ราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงท่ีมีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ี
นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก      
(5) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี  ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 



   

 

 (4) บริษัทจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ โดยให้ถือนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทจ. 49/2555 เร่ือง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และให้ถือเอา
ข้อมูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วน เป็นเกณฑ์ในการจดัสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละประเภท 

 
3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและ

เสนอขายเพิ่มเตมิ 

กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ท่ี 
ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนน สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
และกําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องและ
เงื่อนไขการขออนุญาต 

ภายหลงัจากท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (ตามคํานิยาม
ด้านล่าง) การเพิ่มทุน และการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม บริษัทจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม โดยดําเนินการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่าง
หนงัสือชีช้วนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเตมิ 

เพ่ือเป็นหนึง่ในแหลง่เงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ได้แก่ กรรมสทิธ์ิและสิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของ (ก) โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ประเทศอินโดนีเซีย และ (ข) 
โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") 
รวมถงึค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกับการได้มา
และจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์และการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์)   

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ และการจัดสรรหน่วยกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นี ้จะทําให้กองทรัสต์มีเงินทุนสําหรับการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึง่เป็นทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ และจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ โดยจะ



   

 

ทําให้รายได้และผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพา
แหลง่รายได้ของกองทรัสต์ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

นอกจากนี ้การท่ีกองทรัสต์มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ 
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 

 
- ไม่มี - 

9.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 
 
 9.1  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 ใน

วนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (Record Date)  
 
 9.2 กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ท่ี 1/2561 ในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 

10.00 น. ท่ี ห้องประชมุบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนน สรุวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือมีมติเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ การจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธรุกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้
 โดย บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อนิเวสท์เตอร์ส จํากดั 
 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
 
 (นายปธาน สมบรูณสนิ)  

      กรรมการผู้จดัการ 
 


