
 
 

 
 

 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561  
 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
 ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลตีิ ้
 
 สิง่ท่ีสง่มาด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จํากดั (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์  ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก        
ฮอสพิทอลลิตี  ้(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SHREIT”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 
1/2561 ในวนัท่ี 14  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 
ถนน สรุวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์") จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้า
ประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 

1. รายงานการประชมุสามญัประจําปี 2561 
2. ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม 
3. สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ 
4. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาและจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์และการทําธุรกรรม

ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
5. รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทํา

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  
6. รายงานประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับงวด 12 

เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 
7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
8. ความเหน็ของทรัสตี 
9. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุและการมอบฉนัทะ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
11. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท  สตราทีจิก  พร็อพเพอร์ตี  ้อินเวสท์เตอร์ส  จํากัด 

ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
13. ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยท่ีไมมี่สทิธิออกเสียงในแตล่ะวาระ 



 
 

 
 

 

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2561                 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

การประชุมสามญัประจําปี 2561 ของกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบอง  วิวองท์  (Bon Vivant) โรงแรมตวันนา  เลข ท่ี  80 ถนนสุรวงศ์  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทัง้หมด 181 คน นับจํานวน
หน่วยทรัสต์ได้ 226,196,542 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.11 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด โดย
มติแตล่ะวาระมีดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  

  ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 2     พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) และงบกําไรขาดทนุของกองทรัสต์ 
SHREIT สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

ท่ีประชมุรับทราบงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 3    พิจารณาและรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษัทในเครือ (Subsidiary 
Companies) และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2561  

ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับงบการเงินประจําปี 2561 ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4579 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 

3. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4498 

โดยมีการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกองทรัสต์ SHREIT เป็นจํานวน 2,000,000 บาท 

ในส่วนของบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies) ของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิการเช่าในสินทรัพย์นัน้ จะมีการแต่งตัง้บริษัทสอบบัญชีซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสํานักงาน      
อีวาย จํากดั ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม เพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทในเครือ 
(Subsidiary Companies) ดงักลา่วด้วย  



 
 

 
 

 

สําหรับงบการเงินประจําปี 2561  โดยรายละเอียดและคา่ตอบแทนดงันี ้  

1. PT SHR Pullman Indonesia  คา่ตอบแทนไมเ่กิน  46,000  ดอลลาร์สหรัฐ 

2. Luxel APT Co., Ltd.              ค่าตอบแทนไมเ่กิน  12,500  ดอลลาร์สหรัฐ 

3. Viethan Hotel Corporation    คา่ตอบแทนไมเ่กิน   6,500  ดอลลาร์สหรัฐ 

วาระท่ี 4     พิจารณาและอนมุติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเทา่  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 100 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผล
ใช้บงัคบั เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ เพ่ือการลงทนุในกิจการของกองทรัสต์  และ/หรือ การชําระ
คืนเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไปอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์ 

วาระท่ี 5     พิจารณาและอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ SHREIT มี
โอกาสจะเข้าลงทนุ และดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการเดินทางและเข้า
เย่ียมชม และอนมุติัราคาและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามความสมควรและเหมาะสมแก่การดําเนินการ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ SHREIT มี
โอกาสจะเข้าลงทนุ และดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการเดินทางและเข้า
เย่ียมชม และอนมุติัราคาและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามความสมควรและเหมาะสมแก่การดําเนินการ 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ SHREIT 
มีโอกาสเข้าลงทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกคืนค่าใช้จ่ายได้เฉพาะท่ีเกิดจากการว่าจ้าง
บุคคลภายนอกในการดําเนินการวิเคราะห์และศึกษาธุรกิจดังกล่าวโดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายตาม
สมควรและเหมาะสมซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้เสนอให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัประจําปี 2561 แล้วเสร็จและได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  พร้อมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  www.sh-reit.com แล้ว  รายละเอียดปรากฏตาม               
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สําเนารายงานการประชมุสามญัประจําปี 2561) 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจําปี 2561 เป็นไปตามการประชุมสามัญ
ประจําปี 2561 จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปี 
2561 

 



 
 

 
 

 

ความเหน็ของทรัสตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 

การลงมติ 

กองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนที่
เก่ียวข้องของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโครงการโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur และ (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") และการดาํเนินการตาม
เงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ    

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้กองทรัสต์ SHREIT ลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องของ  

(ก) โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ประเทศอินโดนีเซีย และ 
(ข) โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย  

(รวมเรียกว่า "ทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ")  

มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมรวมทัง้สองแห่งจะไม่เกิน 173.84 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 5,796.04 ล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตลอดจน
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาตามท่ีเจรจาตกลงกนัระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และ
ผู้ขาย อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 4.0588  ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และอตัราแลกเปล่ียน 14,414 รูเปีย

อินโดนีเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ2 ทัง้นี  ้ราคาการเข้าซือ้อาจเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้ หรือลดลงขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนในวนัท่ีทํารายการ 

                                                      
1 คํานวณจากมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่กําหนดเป็นเงินสกลุท้องถ่ิน ของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมแตล่ะแห่ง โดยมลูคา่

การลงทนุในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ไม่เกิน 1,653,360 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย และมลูคา่การลงทนุในโครงการ
โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ไม่เกิน 240 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
2 อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในเอกสารนี ้จะอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg วนัท่ี 18 ก.ค. 2561  ซึง่อยู่ท่ี 33.3420 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 

และ 14,414 รูเปียอินโดนีเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 4.0588  ริงกิตมาเลเซียตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ   
 



 
 

 
 

 

 ในเบือ้งต้น บริษัทพิจารณาการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วโดยทางอ้อม ผา่นการซือ้หุ้นและ
การให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้น ในบริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สนิซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในการนี ้เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุในการดําเนินการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม
ดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอ่ืนใด ซึ่งเงินกู้ อาจเป็นสกุลเงินไทย 
(บาท) และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน ตามรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปใน
วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ต่อไป ทัง้นี  ้การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ สําหรับการระดมทุนกรณีท่ีกองทรัสต์มีการกู้ ยืมสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม และกรณีท่ี
กองทรัสต์ไมมี่การกู้ ยืมเงิน เป็นไปตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไว้ใน สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม) 

(ก)  โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort  

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

สถานท่ีตัง้ Lot N5 โครงการ ITDC Tourism Complex Nusa Dua เขต Budang เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ช่วงท่ีเร่ิมเปิดดําเนินการ ปี 2557 

ลกัษณะการลงทนุของ
กองทรัสต์ 

ลงทนุทางอ้อมผ่านการซือ้หุ้นและการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นในบริษัท PT Griya 
Pancaloka ซึง่เป็นเจ้าของสทิธิการเช่าในท่ีดิน กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้าง งานระบบท่ี
เก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort  

ลกัษณะการจดัหา
ประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ให้เช่าทรัพย์สนิโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort แก่บริษัท PT 
Central Pesona Palace ซึง่เป็นบริษัทซึง่มีผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate 
Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม 

โรงแรมห้าดาว ซึง่มีจํานวนห้องพกัรวม 398 ห้อง และมีบ้านพกัวิลลา่ 17 หลงั 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดท่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
โดยประมาณ  

พืน้ท่ีห้องพกั  22,457 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 54,095 ตารางเมตร 

(ท่ีมา : อ้างอิงข้อมลูตามรายงานผู้ประเมินราคาอิสระ HVS Consulting and 
Valuation Services (โดยบริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั) ("Nexus"))  



 
 

 
 

 

เจ้าของท่ีดิน3 อาคารสิง่

ปลกูสร้าง และ
สงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนั 

 ท่ีดินเป็นของ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยบริษัท PT Griya Pancaloka ได้รับสิทธิ
ในการพฒันาบนท่ีดิน (HGB) เป็นระยะเวลา initial term 30 ปี (ซึง่จะหมดอายใุน
วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2563) ทัง้นี ้ก่อนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ผู้ขายตกลงท่ีจะ
ดําเนินการขอขยายอายุออกไปอีก 20 ปี (extension) ภายหลงัการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort แล้ว กองทรัสต์สามารถ
ขอต่ออายสุิทธิพฒันาบนท่ีดิน (renewal) ได้อีก 30 ปี รวมเป็นระยะเวลาสิทธิใน
การพัฒนาบนท่ีดิน 50 ปี หลงัจากท่ีได้มีการต่ออายุสิทธิในการพัฒนาบนท่ีดิน
ทัง้หมดแล้ว  

 อาคารสิง่ปลกูสร้างและสงัหาริมทรัพย์เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท PT Griya 
Pancaloka  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ปรากฏตาม     
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (ข้อมลูเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม) แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเพ่ือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพิ่มทนุของ
กองทรัสต์ SHREIT ในครัง้นี ้ท่ีจะมีการเผยแพร่ตอ่ไป  

ก่อนการลงทุนในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort บริษัทได้จัดให้มีผู้ประเมิน
ราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริษัท KJPP Susan Widjojo & Rekan in association with VPC Asia 
Pacific Cluttons โดยบริษัทไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากัด ("Lynn Phillips") และ HVS 
Consulting and Valuation Services (โดยบ ริษัท  เน็ กซัส  พรอพ เพอตี  ้คอนซัลแทนท์  จํากัด )               
("Nexus") ซึง่ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

                                                      
3 สิทธิ HGB Title ตามกฎหมายอินโดนีเซียจะมีกําหนดอายเุร่ิมแรก (Initial term) 30 ปี โดยผู้ ถือ HGB Title จะมีสิทธิขอขยายเวลา (Extension) 
ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปีเม่ือครบกําหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือ HGB Title จะมีสิทธิขอตอ่ HGB Title (Renewal) ได้อีกซึง่คาดวา่ระยะเวลาสําหรับการ
ตอ่ HGB Title จะเท่ากบักําหนดอายเุร่ิมแรกของ HGB Title คือ 30 ปี โดยมีสิทธิขอขยายเวลา (Extension) ออกไปอีกไม่เกิน 20 ปีเช่นกนั อย่างไรก็
ดี ระยะเวลาดงักล่าวมิได้ถกูระบชุดัเจนไว้ในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย และยงัไม่เคยมีตวัอย่างการตอ่อายแุละการขยายระยะเวลาดงักลา่ว
มาก่อน 

มูลค่าการลงทุนใน
ทรัพย์สนิโครงการ 

มูลค่าประเมนิทรัพย์สนิ
โครงการ 

โดยวธีิรายได้ 
(Income Approach) 

บริษัทประเมนิ 
มูลค่าทรัพย์สิน 

วันที่ประเมนิ 

ไมเ่กิน 1,653,360 ล้าน 
รูเปียอินโดนิเซีย  

(ประมาณ 114.71  

ประมาณ 1,788,860 ล้าน
รูเปียอินโดนิเซีย 

(ประมาณ 124.11 
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หมายเหต:ุ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 (สรุปรายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ) อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินในครัง้นีเ้ป็นการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผ่านโครงสร้างบริษัทลงทนุ และรวมถึงการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือ
หุ้นแก่บริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน ดงันัน้ ราคาประเมินจากผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระยงัไม่ได้สะท้อน
ถงึคา่ใช้จ่ายและภาระภาษีท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุผา่นโครงสร้างบริษัทลงทนุ 

มลูค่าการลงทนุในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จะไม่เกิน 1,653,360 ล้าน
รูเปียอินโดนิเซีย (ประมาณ 114.71ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,824.50 ล้านบาท) โดยอ้างอิงอัตรา
แลกเปล่ียน 14,414 รูเปียอินโดนีเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงการ
ดงักล่าวจะต่ํากว่าราคาประเมินต่ําสุดท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 
1.00 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 (สรุปรายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ) และสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์และการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

ในการนี ้บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพ่ือแสดงความเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการลงมติท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

ในเบือ้งต้น บริษัทได้พิจารณาการเข้าลงทนุในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
โดยทางอ้อม โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท Strategic Hospitality Holdings 
2 Limited ซึ่งจะถือหุ้ นร้อยละ 100 ในบริษัท SHR-ND Limited (บริษัทจัดตัง้ใหม่ตามกฎหมายหมู่
เกาะบริติชเวอร์จิน) โดยบริษัท SHR-ND Limited จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นอย่างมีเง่ือนไขในบริษัท 
PT Griya Pancaloka (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายอินโดนีเซีย) ทัง้นี ้เพ่ือให้การเข้าลงทนุของกองทรัสต์

ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(ประมาณ  3,824.50  

ล้านบาท) 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(ประมาณ  4,137.93   

ล้านบาท) 
ประมาณ 1,670,000 ล้าน

รูเปียอินโดนิเซีย  
(ประมาณ  115.86  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(ประมาณ 3,862.99  

ล้านบาท) 

Nexus  1 มิถนุายน 2561 



 
 

 
 

 

ในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort โดยทางอ้อม ดําเนินการได้อย่างราบร่ืน
ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเข้าทํารายการจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แล้ว ใน
ปัจจบุนั บริษัท Strategic Property Pte. Ltd. (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายสิงคโปร์) ได้ดําเนินการจดัตัง้
และเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในเบือ้งต้นร้อยละ 100 ในบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited แล้ว 
และจะดําเนินการโอนหุ้นให้แก่กองทรัสต์ภายหลงัจากได้รับการอนมุติัการเข้าทํารายการจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมลูค่าหุ้นของบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited ท่ีกองทรัสต์จะ

เข้าซือ้จากบริษัท Strategic Property Pte. Ltd. จะเป็นไปตามราคาทนุ4 

อนึง่ การซือ้ขายหุ้นในบริษัทซึง่เป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort จะ
เกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบังคับก่อนต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua 
Beach Resort เกิดขึน้แล้วเสร็จ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญัท่ีถูกกําหนดไว้ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ดงักลา่วประกอบด้วย 

(ก) การอนมุติัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์และการลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมของกองทรัสต์ โดยท่ี
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และการให้ความเห็นชอบโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ในการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

(ข) ไม่ มี เหตุการณ์ ท่ี เป็ น โทษอย่ าง ร้ายแรง  (Material Adverse Effect) ต่อบ ริษั ท  PT Griya 
Pancaloka ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และต่อ
โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 

(ข)   โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

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

อาคาร South Wing: เลขท่ี 452 ถนน Tuanku Abdul Rahman 

ช่วงท่ีเร่ิมเปิดดําเนินการ 
อาคาร North Wing: เดือนธนัวาคม 2560 

อาคาร South Wing: คาดวา่จะเปิดดําเนินการในเดือนสงิหาคม 2561 

ลกัษณะการลงทนุของ
กองทรัสต์ 

ลงทนุทางอ้อมผ่านการซือ้หุ้นและการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นใน (1) บริษัท Knights 
Bridge Avenue Sdn Bhd และ (2) บริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ซึง่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบท่ีเก่ียวข้อง และสงัหาริมทรัพย์ใน

                                                      
4 บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นบริษัทลงทนุของกองทรัสต์ ดงันัน้ ก่อนท่ี
กองทรัสต์โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม บริษัท Strategic 
Hospitality Holdings 2 Limited จะไม่มีทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่สงูและก่อให้เกิดรายได้ ดงันัน้ บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะมี
ราคาทนุท่ีคอ่นข้างต่ํา   



 
 

 
 

 

โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur  

ลกัษณะการจดัหา
ประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ให้เช่าทรัพย์สนิโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur แก่บริษัทผู้ เช่า
หลกัซึง่จะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และเป็นบริษัทซึง่มีผู้ ถือหุ้นใน
ระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม 

โรงแรมส่ีดาว (ตามการจดัอนัดบัโดย website สําหรับจองห้องพกัตา่งๆ เช่น 
www.hotels.com และ www.bookings.com เป็นต้น) ซึง่มีจํานวนห้องพกัรวม 532 
ห้อง โดยแบง่เป็นอาคาร North Wing จํานวน 265 ห้องและอาคาร South Wing 
จํานวน 267 ห้อง 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดท่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
โดยประมาณ  

พืน้ท่ีห้องพกั  13,136 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 18,413 ตารางเมตร 
(ท่ีมา : Nexus) 

เจ้าของท่ีดิน อาคารสิง่
ปลกูสร้าง และ
สงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนั 

บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd สําหรับอาคาร North Wing และบริษัท 
Gateway Legend Sdn Bhd สําหรับอาคาร South Wing  

รายละเอียด เพิ่ ม เติ มของโครงการโรงแรม  Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ปรากฏตาม               
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (ข้อมลูเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม) แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเพ่ือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพิ่มทนุของ
กองทรัสต์ SHREIT ในครัง้นี ้ท่ีจะมีการเผยแพร่ตอ่ไป 

ก่อนการลงทนุในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur บริษัทได้จดัให้มีผู้ประเมินราคา
อิสระจํานวน 2 ราย คือ บริษัท Colliers International Consultancy & Valuation (Singapore) Pte 
Ltd (โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด) ("C.I.T.") และ Nexus ซึ่งได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

มูลค่าการลงทุนใน
ทรัพย์สนิโครงการ 

มูลค่าประเมนิ
ทรัพย์สนิโครงการ 
โดยวธีิรายได้ 

(Income Approach) 

บริษัทประเมนิ 
มูลค่าทรัพย์สิน 

วันที่ประเมนิ 

ไมเ่กิน 240.0 ล้านริงกิต
มาเลเซีย (ประมาณ  59.13 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

257.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
(ประมาณ  63.32 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) 
C.I.T.  19 มิถนุายน 2561 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 (สรุปรายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ) อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินในครัง้นีเ้ป็นการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผ่านโครงสร้างบริษัทลงทนุ และรวมถึงการให้เงินกู้ ยืมผู้ ถือ
หุ้นแก่บริษัทผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน ดงันัน้ ราคาประเมินจากผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระยงัไม่ได้สะท้อน
ถงึคา่ใช้จ่ายและภาระภาษีท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุผา่นโครงสร้างบริษัทลงทนุ 

มูลค่าการลงทุนในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จะไม่เกิน 240 ล้านริงกิต
มาเลเซีย (ประมาณ  59.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,971.54  ล้านบาท) โดยอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 
4.0588  ริงกิตมาเลเซียต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินโครงการดงักลา่วจะต่ํากว่า
ราคาประเมินต่ําสุดท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 0.04 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 (สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ) และ                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาและจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการทํา
ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

ในการนี ้บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพ่ือแสดงความเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการลงมติท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

ในเบือ้งต้น บริษัทได้พิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
โดยทางอ้อม โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท Strategic Hospitality Holdings 
2 Limited (บริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ซึ่งจะถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท 
SHR-CK Limited (บริษัทจดัตัง้ใหม่ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) โดยบริษัท SHR-CK Limited 
จะเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นอย่างมีเง่ือนไขในบริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท 
Gateway Legend Sdn Bhd 

(ประมาณ 1,971.54 ล้าน
บาท) 

(ประมาณ  2,111.19 
ล้านบาท) 

240.1 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
(ประมาณ  59.16 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) 
(ประมาณ 1,972.36   

ล้านบาท) 

Nexus  25 พฤษภาคม 2561 



 
 

 
 

 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเข้าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur โดย
ทางอ้อม ดําเนินการได้อย่างราบร่ืนภายหลังจากได้รับอนุมัติการเข้าทํารายการจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แล้ว ในปัจจุบัน บริษัท Strategic Property Pte. Ltd. (บริษัทจัดตัง้ตาม
กฎหมายสงิคโปร์) ได้ดําเนินการจดัตัง้และเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในเบือ้งต้นร้อยละ 100 ใน บริษัท Strategic 
Hospitality Holdings 2 Limited แล้ว และจะดําเนินการโอนหุ้นให้แก่กองทรัสต์ภายหลงัจากได้รับการ
อนมุติัการเข้าทํารายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมลูค่าหุ้นของบริษัท Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited ท่ีกองทรัสต์จะเข้าซือ้จากบริษัท Strategic Property Pte. Ltd. จะเป็นไปตาม

ราคาทนุ5 

อนึ่ง การลงทนุของกองทรัสต์ SHREIT ในโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จะอยู่
ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur ("สัญญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur") ซึ่งมีสาระสําคัญของข้อ
สัญญาท่ีเก่ียวกับการวางเงินมัดจําสําหรับการซือ้ขายหุ้ นในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม 
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur และการดําเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยสรุปได้ดงันี ้ 

1) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT อนุมัติการลงทุนใน
โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kualar Lumpur บริษัท SHR-CK Limited ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยใหมข่องกองทรัสต์ และมีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นําฝากเงินมัดจํา (ร้อยละ 7 ของราคาซือ้ขายหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม 
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ตามท่ีคู่สญัญาตกลงกัน) (ประมาณ 81.35 ล้านบาท) 
ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ (Escrow Account) ท่ีเปิดกับผู้ ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
(Escrow Agent) ซึง่ผู้ ซือ้และผู้ขายจะกําหนดร่วมกนัตอ่ไป 

(ข) ออกเช็คค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นในบริษัทซึง่เป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Hilton Garden 
Inn Kuala Lumpur  (ร้อยละ 3 ของราคาซือ้ขายหุ้นตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ในเร่ืองการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย) 
(ประมาณ 34.87 ล้านบาท) สัง่จ่าย Director General of Inland Revenue และนําส่งให้แก่
ท่ีปรึกษากฎหมายของผู้ ซือ้เพ่ือถือไว้รอการนําไปชําระตอ่ไป 

2) การซือ้ขายหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur จะ
เกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบังคับก่อนต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn 

                                                      
5 บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นบริษัทลงทนุของกองทรัสต์ ดงันัน้ ก่อนท่ี

กองทรัสต์โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม บริษัท Strategic 
Hospitality Holdings 2 Limited จะไม่มีทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่สงูและก่อให้เกิดรายได้ ดงันัน้ บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited จะมี
ราคาทนุท่ีคอ่นข้างต่ํา   



 
 

 
 

 

Kuala Lumpur เกิดขึน้แล้วเสร็จ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญัท่ีถกูกําหนดไว้ภายใต้สญัญาซือ้
ขายดงักลา่วประกอบด้วย 

(ก) การอนุมติัการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และการให้ความเห็นชอบโดยสํานกังาน ก.ล.ต. 
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

(ข) หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ไ้ด้มีการเสนอขายต่อนักลงทุนและ
ค่าตอบแทนสําหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวได้ถูกส่งมอบไปยังบัญชีของทรัสตีของ
กองทรัสต์แล้ว 

(ค) อาคาร South Wing ของโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kualar Lumpur ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และเปิดดําเนินการ 

(ง) ไม่ มี เหตุการณ์ ท่ีเป็นโทษอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect) ต่อบริษัท  Knights 
Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
โรงแรม Hilton Garden Inn Kualar Lumpur  

ทัง้นี  ้หากเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีถูกกําหนดไว้ภายใต้สัญญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kualar Lumpur ไมสํ่าเร็จเสร็จสิน้หรือไม่เกิดขึน้ภายในวนัท่ีคูส่ญัญาตกลงกนัวา่เป็นวนัสดุท้ายใน
การเข้าลงทนุ สญัญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur กําหนดให้คู่สญัญาฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสญัญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ได้ และใน
กรณีดังกล่าว สัญญาซือ้ขายโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur กําหนดให้ Escrow 
Agent และท่ีปรึกษากฎหมายของผู้ ซือ้ดําเนินการคืนเงินมดัจํา และค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้น
คืนแก่ผู้ ซือ้โรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur ดังนัน้ ในกรณีท่ีเง่ือนไขบังคับก่อน ไม่
เกิดขึน้ตามท่ีกําหนดไว้อันเป็นเหตุให้มีการเลิกสัญญา กองทรัสต์จะได้รับเงินมัดจํา และ
คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นคืน 

ในการนี  ้บริษัทจึงเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการโรงแรม 
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโครงการโรงแรม  Hilton Garden Inn Kuala Lumpur และการ
ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และพิจารณาอนมุติัมอบอํานาจ
ให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กําหนดรูปแบบการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ รวมถงึราคาท่ีเหมาะสมในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้ 

2) เจรจา  จัดทํา  ลงนาม  ส่งมอบ  และ /หรือ  แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพัน ท่ีแสดงถึงสิท ธิ ท่ีจะซือ้
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญา 
และ/หรือ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เม่ือกองทรัสต์ SHREIT ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ 



 
 

 
 

 

สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพ่ือการ
ดงักลา่ว เป็นต้น 

3) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การดําเนินการ
ดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
ดงักลา่วตาม 1) และ 2) ข้างต้น เพ่ือให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ และ 

4) ใช้ดลุพินิจในการท่ีจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือเข้าลงทนุ
ในบางส่วนของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมโครงการใดโครงการหนึ่งหรือทัง้สองโครงการ และ/หรือ 
กําหนด เปล่ียนแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขต่างๆ ในการเข้าลงทนุ หากปรากฏวา่เง่ือนไขบงัคบัก่อน
ไม่สําเร็จเสร็จสิน้ และ/หรือ มีเหตกุารณ์ท่ีเป็นโทษอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect) และ/หรือ 
ผู้ขายไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนท่ีกําหนดไว้ตามสญัญาซือ้ขาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทนุของ
กองทรัสต์ SHREIT ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ SHREIT และ/
หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์ SHREIT เกินสมควร ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์
ของกองทรัสต์ SHREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

อนึ่ง เม่ือกองทรัสต์ SHREIT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทจะดําเนินการขอ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. สําหรับการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องลงมติอนุมัติการ
ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมและการดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติมทัง้สองโครงการตามข้อ (ก) และ (ข) พร้อมกนั 

 
ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ เน่ืองจาก
เป็นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ โดยมีโอกาสท่ี
จะทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเส่ียง
ของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได้ 
อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ SHREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ไป  

นอกจากนี ้มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล อยู่ในอตัราท่ีเป็น
ธรรมและเหมาะสม และได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ (1) ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับราคา
ประเมินของทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินโครงการจะต่ํากว่าราคา
ประเมินต่ําสุดท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณ ร้อยละ 1.0 และ ร้อยละ 0.04 สําหรับ



 
 

 
 

 

โครงการโรงแรม  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโครงการโรงแรม  Hilton Garden Inn Kuala 
Lumpur ตามลําดบั (2) อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทนุจะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
และ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ ซึง่คณะกรรมการบริษัทเหน็วา่มีความสมเหตสุมผล  

การจัดตัง้บริษัทโฮลดิง้ตามกฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเพ่ือเข้าลงทุนใน (ก) บริษัท PT Griya 
Pancaloka และ (ข) บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd และบริษัท Gateway Legend Sdn Bhd ซึ่ง
เป็นเจ้าของโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโครงการโรงแรม Hilton Garden Inn 
Kuala Lumpur ตามลําดบั จะช่วยจํากดัความรับผิดชอบและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ในกรณีท่ี
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเกิดความเสียหายหรือล้มละลาย ให้จํากดัเพียงไม่เกินเงินลงทนุท่ียงัไม่ได้ชําระของ
บริษัทโฮลดิง้ดังกล่าว เป็นผลให้ความเสียหายของกองทรัสต์ท่ีเกิดขึน้จากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินถูกจํากัด
เพียงเงินลงทนุในบริษัทโฮลดิง้เท่านัน้ นอกจากนี ้การจดัตัง้บริษัทโฮลดิง้จะช่วยให้กองทรัสต์มีความคล่องตวัใน
การบริหารจดัการทรัพย์สินภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนสําเร็จ อาทิ การจําหน่ายทรัพย์สินในกรณีท่ีผู้จดัการ
กองทรัสต์เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น อีกทัง้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ต้นทนุการนําสง่ผลตอบแทนจากทรัพย์สนิท่ีเข้าลงทนุแก่กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนมุติัการมอบอํานาจให้
บริษัทมีอํานาจดําเนินการตามท่ีเสนอข้างต้น โดยเม่ือกองทรัสต์ SHREIT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเพิ่มทุนโดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตอ่ไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 

การลงมติ 

 การเข้าลงทนุในโครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort และโครงการโรงแรม Hilton 
Garden Inn Kuala Lumpur เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ดงันัน้ การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้
จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน



 
 

 
 

 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561) ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 13 (ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยท่ีไมมี่สทิธิออกเสียงในแตล่ะวาระ) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ SHREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จํานวนประมาณ
ไม่เกิน 415,000,000 หน่วย เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติม และวิธีการกําหนดราคา
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  ตามท่ีได้มีการเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาอนุมติัการลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในวาระท่ี 2 แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ SHREIT นัน้จะมาจาก 2 สว่น ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ SHREIT โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ ยืมเงิน โครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ SHREIT นัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีส้ิน และเงินทุน
ของกองทรัสต์ SHREIT สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั  

บริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ SHREIT โดยการออกหน่วยทรัสต์จํานวนไม่เกิน 
415,000,000 หน่วย เม่ือรวมกบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT ในปัจจบุนั จํานวน 352,836,700 หน่วย จะ
ทําให้กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 767,836,700 หน่วย ทัง้นี ้การเพิ่มทนุจะไม่ส่งผลให้การจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่ําลง เม่ือเทียบกับกรณีท่ีไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติม (โดยคิดจากจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้วในแต่ละกรณีท่ีเทียบกัน) ราคา
หน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดจากมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมตามการ
เจรจาตกลงกันระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ ขาย โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนใน
ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทนุทางเลือกอ่ืนๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนักลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) ใน
การนี ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่าย และผู้จดั
จําหน่าย รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบรายงานการเพิ่มทนุ) 

นอกจากนี ้บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพ่ือพิจารณาอนมุติัการมอบ
อํานาจให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กําหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ SHREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
รวมถึงกําหนดวิธีการ จํานวน และราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขาย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี
กําหนดไว้ข้างต้น 



 
 

 
 

 

2) ดําเนินการติดตอ่กบัสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของ
รัฐ หรือบุคคลใดๆ เพ่ือการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ SHREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม 

3) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การดําเนินการ
ดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
ดงักลา่วข้างต้น เพ่ือให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ 

ทัง้นี ้ให้ถือว่ามติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติตามท่ีเสนอ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนเงินลงทุนของกองทรัสต์ SHREIT เพ่ือลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น โดยบริษัทคาดว่าการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสร้างโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพท่ีดีและเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
แหลง่ท่ีมาของรายได้  

นอกจากนี  ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการตามท่ีเสนอข้างต้น  

อนึ่ง มติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามท่ี
เสนอ ทัง้นี ้เม่ือกองทรัสต์ SHREIT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทจะดําเนินการขอความ
เหน็ชอบการเพิ่มเงินทนุตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 
 

การลงมติ 

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SHREIT เข้าข่ายเป็นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ท่ีมิได้ระบุ
แผนการเพิ่มทุนไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ดังนัน้ การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ 
SHREIT จะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว 
ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 
ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  



 
 

 
 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมและการ
นําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล                 

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้โดยมี
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหมด่งันี ้ 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ม่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์
ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือเกินกว่า
สิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพิ่มเติม
ในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับ
จัดสรรแล้ว บริษัทจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2 
หรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไม่สามารถจัดสรรให้เป็น
จํานวนเตม็หน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเตม็หน่วยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

ส่วนที่ 2 จดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ในการนี ้บริษัทจะดําเนินการย่ืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ SHREIT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษัทจึงเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามท่ีเสนอทกุประการ รวมถงึมอบหมายให้บริษัทมีอํานาจในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้



 
 

 
 

 

1) พิจารณากําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขาย 
(Record Date) 

2) พิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ 
วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการ
จองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุพินิจใน
การพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มให้แก่ผู้ลงทนุรายใด หากเป็นผลให้
การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มดงักล่าวเป็นการกระทําอนัขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือจะทําให้กองทรัสต์มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) กําหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้และดําเนินการใน
การย่ืนคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4) เจรจา ต่อรอง เข้าทํา จดัเตรียม แก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

5) จดัเตรียม ลงนาม และย่ืนคําขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็น และ
เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการนําหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง และกระทําการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้การดําเนินการดงักล่าวข้างต้นสําเร็จ
ครบถ้วน และ 

6) ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการดงักลา่วข้างต้น เพ่ือให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ 

 
ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุติัการมอบอํานาจให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ
ตามท่ีเสนอข้างต้น อนึ่ง มติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติตามท่ีเสนอ  

ความเหน็ของทรัสตี 



 
 

 
 

 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 
 
การลงมติ 

การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ SHREIT ดงักล่าวจะต้องได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

นอกจากนี ้ในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อย
กว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี  ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมา
ประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์ SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการกู้ยืมเงนิจํานวนประมาณ 62.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,083.88 ล้านบาท) 
จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึง
สถาบันการเงินอ่ืนใด ซึ่งเงินกู้อาจเป็นสกุลเงนิไทย (บาท) และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ และการให้
หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้นี ้จํานวนเงินกู้
อาจปรับเปล่ียนได้ โดยไม่เกินอัตราส่วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(รวมทัง้ที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของเจ้าหนีเ้งินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล                 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ซึ่งเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทนุท่ีกองทรัสต์ SHREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติม บริษัทเห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติให้บริษัทมีอํานาจดําเนินการกู้ ยืมเงินจํานวน
ประมาณ 62.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,083.88 ล้านบาท โดยอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 33.3420 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจ
รวมถึงสถาบันการเงินอ่ืนใด ซึ่งเงินกู้ อาจเป็นสกุลเงินไทย (บาท) และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ และการให้
หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้นี  ้จํานวนเงินกู้ อาจ
ปรับเปล่ียนได้ โดยไม่เกินอตัราส่วนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 49/2555 
เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในกรณี ท่ีกองทรัสต์มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) และเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินของเจ้าหนีเ้งินกู้ ตามสัญญากู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั สําหรับหลกัประกนัในการกู้ ยืมเงินครัง้นี ้จะเป็นไปตามท่ีผู้กู้ และผู้ ให้กู้ตกลงร่วมกนักําหนดในสญัญา
เงินกู้   



 
 

 
 

 

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนดําเนินการ
ธุรกรรมใดๆท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SHREIT และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ อาทิเช่น จํานวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน 
หลกัประกนัการกู้ ยืม การเจรจาเข้าทํา ลงนาม จดัส่งเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/
หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสําเร็จ รายละเอียดของการกู้ ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีจะมีการเผยแพร่ตอ่ไป 

บริษัทจึงเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้น 
รวมถงึการให้หลกัประกนั และการมอบหมายให้บริษัทมีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จํานวนเงิน อัตราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน หลกัประกนั รวมถึง ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยให้
สอดคล้องกบัแนวทางท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน สัญญาป้องกัน
ความเส่ียง หรือสญัญาและข้อผูกพันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ SHREIT จัดส่ง
เอกสารใดๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน การให้หลักประกัน การเข้าทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง และ
ดําเนินการธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน การให้หลักประกัน และการป้องกันความเส่ียง
ดงักลา่ว โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SHREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั และ 

3) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การดําเนินการ
ดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
ดงักลา่วข้างต้น  

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้น รวมถึงการให้
หลกัประกนั และอนมุติัมอบหมายให้บริษัทกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการกู้ ยืมเงินและ
การให้หลกัประกัน และเจรจา เข้าทํา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงินและการให้หลกัประกัน 
และดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การกู้ ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่วประสบผลสําเร็จ 

ความเหน็ของทรัสตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 

การลงมติ 



 
 

 
 

 

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  SHREIT จะต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใน
การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี  ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมี
หน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 
SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์ ที่เก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการตามวาระที่ 2 ถงึวาระที่ 5   

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 เพ่ือขออนมุติัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 
เพ่ือขออนมุติัการจดัหาแหลง่เงินทนุสําหรับการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทจงึเหน็ควรขอมติผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ SHREIT ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการตามวาระท่ี 2 ถึง
วาระท่ี 5 ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การเข้าทําสญัญาเช่า (Master Lease Agreement) สําหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ 
(ข) พิจารณาอนมุติัการเข้าทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรัสต์อ่ืนๆ ของกองทรัสต์ SHREIT  

วาระที่ 6.1 พจิารณาอนุมัตกิารเข้าทาํสัญญาเช่า (Master Lease Agreement) สาํหรับทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ SHREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทย่อยของกองทรัสต์ 
SHREIT จะเข้าทําสญัญาเช่า (Master Lease Agreement) กบัผู้ เช่าหลกัสําหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมแต่
ละแห่ง โดยผู้ เช่าหลักดังกล่าวจะเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  โครงการโรงแรม Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 
ผู้ให้เช่าหลัก    : บริษัท PT Griya Pancaloka  ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ภายหลงัเข้าทํา

รายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิสําเร็จ 
ผู้เช่าหลัก       : บริษัท PT Central Pesona Palace (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายอินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นบริษัท

ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นใน
ระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์) 

ความสัมพันธ์ของผู้เช่าหลักกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ :  



 
 

 
 

 

ไม่ มีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์  ทัง้นี  ้บริษัท  PT Central Pesona Palace มีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด 
(Ultimate Shareholder) เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้ บริษัท 
PT Central Pesona Palace จงึเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

2)  โครงการโรงแรม Hilton Garden Inn Kuala Lumpur 
ผู้ให้เช่าหลัก  : บริษัท Knights Bridge Avenue Sdn Bhd (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายมาเลเซีย) และบริษัท 

Gateway Legend Sdn Bhd (บริษัทจดัตัง้ตามกฎหมายมาเลเซีย) ซึ่งจะกลายเป็นบริษัท
ยอ่ยของกองทรัสต์ภายหลงัเข้าทํารายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิสําเร็จ 

ผู้เช่าหลัก    : ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย (บริษัทท่ีจะจัดตัง้ใหม่ตามกฎหมายมาเลเซีย ซึ่งอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือบริษัทท่ีใช้ในการจดทะเบียนในภายหลัง) ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีผู้ ถือหุ้นใน

ระดบับนสดุ6 (Ultimate Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุของ

ผู้จดัการกองทรัสต์) 
ความสัมพันธ์ของผู้เช่าหลักกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ :  
ไม่ มีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์  ทัง้นี  ้ผู้ เช่าหลักในมาเลเซีย  มีผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุด  (Ultimate 
Shareholder) เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นในระดับบนสุดของผู้ จัดการกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ เช่าหลักใน
มาเลเซีย จงึเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมถึง
ค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์และการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์) โดยบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศแล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลใน
สารสนเทศไมเ่ป็นเทจ็ และไมทํ่าให้บคุคลอ่ืนสําคญัผิดในสาระสําคญั  

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าการจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ SHREIT เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ซึ่ง
จะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ โดยมีโอกาสท่ีจะทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มี
ความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเส่ียงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดิม  
รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ไป  

นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการนําทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมให้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์เช่านัน้ มีความสมเหตสุมผล เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ SHREIT จะได้รับนัน้ประกอบ

                                                      
6 ผู้ ถือหุ้นในระดบับนสดุ (Ultimate Shareholder) ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ เจมส์ เทิค เบง ลิม  (James Teik Beng Lim) ชานนท์ เรืองกฤตยา  
และ ลิม มนุ ฮยอน (Lim Moon Hyon) 



 
 

 
 

 

ไปด้วยค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปร โดยค่าเช่าคงท่ีนัน้ประกอบด้วยอตัราค่าเช่าพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวน
ท่ีแน่นอน และค่าเช่าพืน้ฐานส่วนเพิ่มซึ่งจะทําให้ค่าเช่าคงท่ีสงูขึน้ ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานของทรัพย์สินสงู
กว่าท่ีประมาณการไว้ เพ่ือให้สัดส่วนระหว่างค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผันแปรเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฏหมาย
หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องตลอดอายสุญัญาเช่า 

ความเหน็ของทรัสตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 

การลงมติ 

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ SHREIT เป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ ดงันัน้ การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 
25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุม
ดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561) ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 13 (ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยท่ีไมมี่สทิธิออกเสียงในแตล่ะวาระ)  

วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์อ่ืนๆ ของกองทรัสต์ SHREIT  

-ไมมี่- 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเตมิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บริษัทพิจารณาเหน็สมควรเสนอตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT โดยให้แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 
เน่ืองจากกองทรัสต์ SHREIT มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และให้ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดทําเป็น



 
 

 
 

 

รายละเอียดบญัชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบั
วาระ 2 ถงึวาระท่ี 6 ข้างต้น   

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมและเพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง
กบัวาระ 2 ถงึวาระท่ี 6 ข้างต้น ตามท่ีเสนอข้างต้น 

ความเหน็ของทรัสตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ความเหน็ของทรัสตี) 

การลงมติ 

การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 
25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุม
ดงักลา่วต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ SHREIT จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561) ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 13 (ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยท่ีไมมี่สทิธิออกเสียงในแตล่ะวาระ)  

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง เน่ืองจากวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 ถือเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หาก
วาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 จะไม่มีการเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
ตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาตอ่ไป และจะถือวา่วาระท่ีได้รับการอนมุติัแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุใน
หนังสือเชิญประชุมนีโ้ดยพร้อมเพรียงกนั โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้แต่เวลา 
8.30 น.  

อนึง่ หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง



 
 

 
 

 

ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้และปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ให้ถกูต้องเรียบร้อย โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้  

สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะเข้าร่วมประชุม จะต้องนําเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้า
ร่วมประชุมตามรายละเอียดท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว และส่งมอบให้แก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ก่อนเข้าร่วมประชมุ  

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คําถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ สตราทีจิก 
พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสเตอร์ส จํากดั โทร. 02-2862461 ในวนัและเวลาทําการ  
   
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
 โดย บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จํากดั 
 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
 
 (นายปธาน สมบรูณสนิ) 
 กรรมการผู้จดัการ 


