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สารสนเทศการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์และการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ระหว่างกองทรัสตก์บับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์ 

 
การจ าหน่ายหุ้นที่กองทรัสต์ SHREIT ถือใน Strategic Hospitality Holding Limited (“SHH”) และ Strategic 
Hospitality Holding Limited 2 (“SHH2”) จ านวนร้อยละ 100 ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้และการท ารายการทีเ่กี่ยวโยง
กันระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์
 
1. วันทีท่ า

รายการ 
: ภายหลังจากที่ไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ใน

เรื่องที่เก่ียวขอ้ง และคู่สญัญาไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาจะซือ้
จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค าเสนอซือ้ เรียบรอ้ยแลว้ 

   
2. คู่กรณีที่

เกี่ยวข้องและ
ความสัมพนัธ์
กับกองทรัสต ์

: 1. บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั (“บรษิัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT 

2. LT Rubicon Limited (“LTB” หรือ “ผูท้  าค าเสนอซือ้”) 

กองทรัสต์ SHREIT เป็นผู้ถือหุ้นจ านวนรอ้ยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ SHH และ SHH2 โดย SHH ไดม้ีการเขา้ลงทุนในโรงแรม 3 แห่งผ่านการถือ
หุน้ทางออ้มในบรษิัทอื่น ไดแ้ก่ 

• โรงแรม Pullman Jakarta Central Park - ตัง้อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นการ
ถือครองแบบกรรมสิทธ์ิ 

• โรงแรม Capri by Frasers - ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม เป็นการถือครองแบบ
สิทธิการเช่า และ 

• โรงแรม IBIS Saigon South - ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม เป็นการถือครองแบบ
สิทธิการเช่า 

ทัง้นี ้บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัหนงัสือจากผูท้  าค าเสนอซือ้ ฉบบัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เพื่อ
ขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ SHH และ 
SHH2 

ผูท้  าค าเสนอซือ้มีความสมัพนัธก์บักองทรสัต ์SHREIT โดยมีนายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เป็นเป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์และเป็นผูถื้อหุน้ในชั้นสูงสุด  
Ultimate Ownership ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกองทรสัต ์SHREIT เป็นดงัแผนภาพดา้นล่าง 
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3. ลักษณะสว่น

ได้เสียของ
บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกันกับ
ผู้จัดการ
กองทรัสต ์

: นายเจมส ์ลิมมีส่วนไดเ้สียโดยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้จัดการ
กองทรสัต ์และเป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ Ultimate Ownership ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

   
4. ลักษณะทั่วไป

ของรายการ 
: 1. เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของกองทรัสต์ 

SHREIT ได้รับหนังสือจาก  LT Rubicon Limited (“LTB” หรือ “ผู้ท  าค าเสนอซือ้”) 
ฉบบัลงวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 (“ค าเสนอซือ้หุน้”)   เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวน
รอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ SHH และ SHH2 

2. กองทรสัต ์SHREIT จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการขายหุน้ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้จ านวนรอ้ย
ละ 100 ที่ถืออยู่ใน SHH และ SHH2 ไปด าเนินการลดทุนและเลิกกองทรสัตเ์พื่อจ่าย
ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการขายหุน้ตามค าเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยราคา
เสนอซือ้จากผูท้  าค าเสนอซือ้ คือ 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 

http://www.sp-investors.com/


 
-ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6- 

 

Strategic Property Investors Co., Ltd.: Unit 27058, 27th Floor, Empire Tower No.1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 

   Phone: +66 (0)2 098 6599  Website: www.sp-investors.com                                                                                             

ห น้ า  3  ข อ ง  1 0  

3,302.88 ล้านบาท* หรือคิดเป็นมูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ  4.4331 บาทต่อ
หน่วย** 

หมายเหต:ุ *  อา้งองิอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียซือ้ขาย ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 
โดยมีอตัราแลกเปล่ียน 31.4560 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั และ 
1.16812 ดอลลารส์หรฐั ต่อ 1 ยโูร 

** ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญั คอื มลูค่าหนีค้งเหลือ อตัรา 
แลกเปล่ียน ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และเงินสดคงเหลือจากการ
ด าเนินงาน ณ วนัท่ีท าธุรกรรมดงักล่าว 

ซึ่งเป็นราคาคงที่บนสมมติฐานท่ี SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนีสิ้น ณ. วนัท่ีท า
ธุรกรรม โดยไม่ตอ้งมีการปรบัปรุงรายการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิใดๆ คือ กองทรสัต ์
SHREIT จะไดร้บัช าระเงิน 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั จากผูท้  าค าเสนอซือ้ และจะ
น าไปช าระหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายคงคา้งต่างๆ ของ SHREIT, SHH และ SHH2 รวมถึง
หนี ้สถาบันการเงิน , ค่าธรรมเนียมค้างช าระต่อผู้ให้บริการ , บริษัทฯ และทรัสตี 
ตลอดจนส ารองไวเ้พื่อการช าระบญัชีของ SHREIT ซึ่งมลูค่าต่อหน่วยสทุธินีม้ีมลูคา่สงู
กว่าราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์เฉล่ียถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 30 วัน ประมาณรอ้ยละ 
25 
การเสนอซือ้หุ้น SHH และ SHH2 จากผู้ท  าค าเสนอซือ้นั้น เป็นการท าค าเสนอซือ้
เพื่อใหไ้ดไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนอยู่ ซึ่งปัจจบุนั SHH มีการเขา้ลงทนุใน
โรงแรม 3 แห่งผ่านการถือหุน้ทางออ้มในบริษัทอื่น ไดแ้ก่ โรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park, โรงแรม Capri by Frasers และ โรงแรม IBIS Saigon South 

3. การจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ SHH และ SHH2 นัน้ กองทรสัต ์SHREIT จะเขา้ท าสญัญา
จะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค าเสนอซือ้ โดยมีเงื่อนไขบงัคบั
ก่อน ดงันี ้

• Locked Box: นับตัง้แต่วันที่ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายหุน้จนกว่าจะไดม้ี
การซือ้ขายหุ้นเสร็จสิน้ (Closing) ห้ามมิให้บริษัทย่อยของ SHH และ SHH2 
(Subsidiaries) และผูเ้ช่าหลัก (Master Lessees) ในประเทศอินโดนีเซีย เขา้
ท าธุรกรรมใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากการ
ด าเนินงานตามปกติ (Unusual Leakages) เว้นแต่เป็นการช าระค่าเช่าคงที่  
(Fixed Rents) การช าระค่าเช่าที่อา้งอิงกับผลประกอบการ (Variable Rents) 
การจ่ายเงินปันผล การช าระภาระเงินกูท้ี่มีอยู่ และค่าใชจ้่ายปกติที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของโรงแรม 

• Business as Usual: บริษัทย่อยของ SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และผู้
เช่าหลัก (Master Lessees) ในประเทศอินโดนีเซีย จะต้องด าเนินธุรกิจไป
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ตามปกติระหว่างวนัท่ีลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้จนถึงวนัท่ีมีการซือ้ขาย
หุน้เสรจ็สิน้ (Closing) 

• Corporate Action Disclosure: จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับขอ้พิพาท 
คดีความ และการปฏิบตัิผิดสญัญาหรือขอ้ตกลงใด ๆ ของบรษิัทย่อยของ SHH 
และ SHH2 (Subsidiaries) และผู้เช่าหลัก (Master Lessees) ทั้งหมด ก่อน
การลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

• สญัญาจะซือ้จะขายหุน้และการเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขาย SHH และ SHH2 จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจากเป็นการเขา้ท าธุรกรรมที่มี
ลกัษณะเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   
5. รายละเอียด

ทรัพยส์ินทีจ่ะ
จ าหน่ายไป 

: หุน้ของบริษัท SHH และ SHH2 จ านวน 100 หุน้ และ 100 หุน้ ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันหุ้นทั้งหมดถือโดย
กองทรสัต ์SHREIT 

ทัง้นี ้SHH ไดม้ีการเขา้ลงทนุในโรงแรม 3 แห่งผ่านการถือหุน้ทางออ้มในบรษิัทอื่น ไดแ้ก่ 

• โรงแรม Pullman Jakarta Central Park - โรงแรมระดบั 5 ดาว ตัง้อยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย    มีจ านวนหอ้งพกั  317 หอ้ง  เริ่มด าเนินการปี 2555 เป็นการลงทนุ
ในท่ีดิน อาคาร และสงัหาริมทรพัยแ์บบกรรมสิทธ์ิ (ประเภท HGB Title ซึ่งสิทธิ 
HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนัน้ มีก าหนดระยะเวลา กล่าวคือ จะครบก าหนด
ระยะเวลาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2580 ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตค์าดว่าจะ
สามารถขอต่ออายุกรรมสิทธิในรอบถัดไปไดอ้ีก 30 ปี และขยายระยะเวลาใน
รอบถดัไปไดอ้ีก 20 ปี) บนพืน้ท่ี 25,144.26 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารสงู 
102.8 เมตร 12 ชัน้ ชัน้ใตด้ิน 2 ชัน้ และดาดฟ้า 

• โรงแรม Capri by Frasers - โรงแรมระดบั 4 ดาว ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม มี
จ านวนหอ้งพกั 175 หอ้ง เริ่มด าเนินการปี 2556 เป็นการลงทนุในที่ดินแบบสิทธิ
การเช่า และลงทุนในอาคารและสังหาริมทรัพยแ์บบกรรมสิทธ์ิ (เมื่อสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีดินและไม่มีการต่ออายุสญัญา กรรมสิทธ์ิในอาคารจะ
กลับไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ได้แก่  Phu My Hung Development Limited 
Liability Company) บนพื ้นที่ดิน 1,709 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร
เซอรว์ิสอพารท์เมนต ์พรอ้มส่ิงอ านวยความสะดวกเสริม รวมถึง รา้นอาหาร 
หอ้งประชมุ สถานออกก าลงักาย และรา้นสะดวกซือ้ 

• โรงแรม IBIS Saigon South - โรงแรมระดบั 3 ดาว ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม 
มีจ านวนหอ้งพัก 140 หอ้ง เริ่มด าเนินการปี 2555 เป็นการลงทุนในที่ดินแบบ
สิทธิการเช่า และลงทุนในอาคารและสงัหาริมทรพัยแ์บบกรรมสิทธ์ิ (เมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินและไม่มีการต่ออายุสญัญา กรรมสิทธ์ิในอาคารจะ
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กลับไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ได้แก่  Phu My Hung Development Limited 
Liability Company)  บนพืน้ที่ดิน 936 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารหลกั 1 
อาคาร พรอ้มส่ิงอ านวยความสะดวกเสริม รวมถึงรา้นอาหาร หอ้งประชุม และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

   
6. รายละเอียด

ของผู้ท าค า
เสนอซือ้ 

: 1. รายละเอียดโดยทั่วไป 
ชื่อ LT Rubicon Limited (“LTB หรือ ผูท้  าค าเสนอซือ้”) 

 
หมายเหตุ: เป็นบริษัทลกูของ LT Land Limited ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในปี 
พ.ศ. 2559 และมีนายเจมส ์ลิม  
(ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ)  
เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ 

ทีอ่ยู่ Mappin House, Oxford Street, Fitzrovia, London, W1W8HF 
ทุนจดทะเบียน N/A 
วันทีจ่ดทะเบียน 22 มกราคม 2563 
ลักษณะธุรกิจ นิติบคุคลเฉพาะกิจ (ส าหรบัการลงทนุ) 

 
2. โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 
จ านวนหุ้น 100 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น ไม่มี 
รายละเอียดผู้ถือหุ้น LT Land Limited (100%) 

 
3. กรรมการและผูบ้รหิารบรษิัท 

- นาย James Lim 
- นาย Gilbert Tsang 
- นางสาว Kristin Steinberg 

   
7. ขนาดของ

รายการและ
การค านวณ
ขนาดของ
รายการ 

: ขนาดรายการการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ในการค านวณขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์จะเป็นไปตามราคาเสนอซือ้ ซึ่งมี
มลูค่ารวม 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท (อา้งองิ
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียซือ้ขาย ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีอัตราแลกเปล่ียน 
31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) หากน ามาค านวณขนาดของรายการตามเกณฑม์ลูคา่
รวมของสิ่งตอบแทน มีรายละเอียดดงันี ้
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ขนาดของรายการจ าหน่ายไป  = 
มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดร้บั x 100 

สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์
 

= 
3,302.88 ลา้นบาท x 100 

4,356.25 ลา้นบาท 
 

=    รอ้ยละ 75.82 
 

หากพิจารณาการค านวณขนาดรายการตามเกณฑข์า้งตน้ จะพบว่าเกณฑม์ลูค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทนมีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ 75.82 ของสินทรพัยร์วมของกองทรัสต์ SHREIT (ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT เท่ากบั 4,356.25 ลา้นบาท 
ซึ่งกองทรสัตฯ์วดัมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยด์ว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ตามรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และปรับด้วย
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน) 
 
ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ในการค านวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัต ์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะค านวณโดยใชม้ลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน เมื่อน ามูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 105,000,000 ดอลลาร์
สหรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท (อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียซือ้ขาย 
ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีอัตราแลกเปล่ียน 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) 
มาค านวณขนาดของรายการ จะมีรายละเอียดดงันี ้
 

ขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  = 
มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดร้บั x 100 

สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์
 

= 
3,302.88 ลา้นบาท x 100 

2,731.60 ลา้นบาท 
 

=    รอ้ยละ 120.91 
 

ขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการ
กองทรสัตเ์ท่ากับรอ้ยละ  120.91   ของมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของกองทรัสต์ SHREIT (ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์SHREIT เท่ากบั 2,731.60 ลา้นบาท 
ซึ่งกองทรสัตฯ์วดัมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยด์ว้ยมลูค่ายตุิธรรม
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ตามรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และปรับด้วย
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน) 

   
8. มูลค่าของ

สินทรัพยท์ีจ่ะ
จ าหน่ายไป 

 

: มูลค่าของสินทรัพยท์ี่จะจ าหน่ายไปเท่ากับ 105,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรือคิดเป็น
ประมาณ 3,302.88 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียซือ้ขาย ณ วันที่  23 
กันยายน 2563 โดยมีอตัราแลกเปล่ียน 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) ประกอบดว้ย
หุน้ของบริษัท SHH และ SHH2 จ านวน 100 หุน้ และ 100 หุน้ ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันหุ้นทั้งหมดถือโดย
กองทรสัต ์SHREIT  

ทัง้นี ้มลูค่าสินทรพัยท์ี่กล่าวถึงในขา้งตน้ ไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้
ท ารายการ โดยผู้ท  าค าเสนอซื ้อยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกิดขึน้จากการ
ด าเนินการขออนุมัติค  าเสนอซื ้อจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสมควร รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น และค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

ทัง้นี ้  ประมาณการค่าใชจ้่ายในการศึกษาค าเสนอซือ้หุน้ดงักล่าว จะไม่เกิน 0.5 % ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นตามค าเสนอซือ้ 

ราคาประเมินของทั้ง 3 โรงแรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะ มี
รายละเอียดดงันี ้
 

ชื่อโรงแรม IBIS Saigon 
Capri by 
Frasers Pullman 

ผูป้ระเมิน Savills และ 
Nexus 

Savills และ 
Nexus 

KJPP Willson dan Rekan และ 
Knight Frank 

วนัท่ีประเมิน 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม  

2562 
31 ธันวาคม  

2562 
ระยะเวลา
ประเมิน 

10 ปี 10 ปี 11 ปี 

วิธีประเมิน DCF DCF DCF 

ราคาประเมิน 
USD 

14,700,000 
USD  

23,700,000 
Rp 1,397,850,000,000 

(หรือ USD 94,226,460/2) 
ราคาประเมิน 
(บาท) 

THB 
462,403,200/1 

THB 
745,507,200/1 

THB 2,963,987,515/2 

รวม THB 4,171,897,915 (หรือ USD 132,626,460) 
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หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซือ้ขาย ณ วนัท่ี 23 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นอตัรา
แลกเปลี่ยนล่าสดุ ณ วนัท่ีมีมติประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยมีอตัรา
แลกเปลี่ยน 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

/2 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซือ้ขาย ณ วนัท่ี 23 กันยายน 2563 โดยมีอตัรา
แลกเปลี่ยน 14,835 รูเปียหต์่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จะไดร้าคาประเมินเท่ากบั 
94,226,460 ดอลลารส์หรฐั และน าไปคณูอตัราแลกเปลี่ยน 31.4560 บาทต่อ 1 
ดอลลารส์หรฐั 

   
9. เกณฑใ์นการ

ก าหนดมูลค่า
สิ่งตอบแทน 

 

: มลูค่าของหุน้ท่ีกองทรสัต ์SHREIT ถือใน SHH และ SHH2 จ านวน 100 หุน้ และ 100 หุน้ 
ตามล าดับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถูก
ก าหนดโดยราคาตามข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ท  าค าเสนอซือ้ คือ 105,000,000 ดอลลาร์
สหรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท* หรือคิดเป็นมลูค่าสทุธิต่อหน่วยประมาณ  
4.4331  บาทต่อหน่วย**) 

หมายเหตุ: *   อา้งอิงอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซือ้ขาย ณ วันท่ี 23 กันยายน 2563 โดยมีอัตรา
แลกเปลี่ยน 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั และ 1.16812 ดอลลารส์หรฐั ต่อ 
1 ยโูร 

** ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญั คือ มลูค่าหนีค้งเหลือ อตัราแลกเปลี่ยน ค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง และเงินสดคงเหลือจากการด าเนินงาน ณ วนัท่ีท าธุรกรรมดงักล่าว 

 
ซึ่งเป็นราคาคงที่บนสมมติฐานที่ SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนีสิ้น ณ. วันที่ท  า
ธุรกรรม โดยไม่ตอ้งมีการปรบัปรุงรายการเงินทนุหมนุเวียนสทุธิใดๆ 

 
กองทรสัต ์SHREIT จะไดร้บัช าระเงิน 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั จากผูท้  าค าเสนอซือ้ 
และจะน าช าระหนีสิ้นและค่าใชจ้า่ยคงคา้งตา่งๆ ของ SHREIT, SHH และ SHH2 รวมถึง
หนีส้ถาบนัการเงิน, ค่าธรรมเนียมคา้งช าระต่อผูใ้หบ้รกิาร, บรษิัทฯ และทรสัตี ตลอดจน
ส ารองไวเ้พื่อการช าระบญัชขีอง SHREIT ซึ่งมลูค่าต่อหน่วยสทุธินีม้ีมลูค่าสงูกวา่ราคา
ตลาดของหน่วยทรสัต ์เฉล่ียถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 30 วนั ประมาณรอ้ยละ 25 

 
 

10. ประโยชนท์ี่
ได้รับจากการ
จ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์และ
แผนการใช้
เงนิจากการ
จ าหน่ายไป 

: เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์SHREIT ที่จะพิจารณาค าเสนอซือ้จากผูท้  า
ค าเสนอซื ้อเพื่อด าเนินการขายหุ้น และลดทุน รวมถึงลงมติเลิกกองทรัสต์เพื่อจ่าย
ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการขายหุน้ตามค าเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต  ์
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11. แหล่งเงนิทนุ
ของผู้ท าค า
เสนอซือ้ทีใ่ช้
ในการลงทุน
ใน SHH และ 
SHH2 

: ผู้ท  าค าเสนอซือ้จะจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเสนอซือ้โดยการขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินจาก Deutsche Bank ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของ
ธนาคาร 

   
12. การขออนุมตัิ

ท ารายการ 
: รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์SHREIT เมื่อน ามา

ค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ย
ละ 30 ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT  

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัต ์SHREIT 
กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมีมูลค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 20,000,000 บาทขึน้ไป และ/หรือ รอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์
SHREIT (ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่  
สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(ฉบบัประมวล)) 

ดงันัน้ รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดังกล่าว   ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมไม่
นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด ทัง้นี ้จ านวน
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์ับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรสัต ์SHREIT จึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ 

การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนน
เสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบุในหนงัสือ
เชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 
13. ความเหน็ของ

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
เกี่ยวกับการตก
ลงเข้าท า
รายการ  

 

 
: 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจ้ าหน่ายไปซึ่งหุน้รอ้ยละ 100 ของบริษัท 

Strategic Hospitality Holding Limited (“SHH”) และบ ริ ษั ท  Strategic Hospitality 

Holding Limited 2 (“SHH2”) ซึ่งปัจจุบันหุ้นทั้งหมดถือโดยกองทรสัต์ SHREIT ตามค า

เสนอซือ้จาก LT Rubicon Limited  (“LTB” หรือ “ผูท้  าค าเสนอซือ้”)     เพื่อที่จะน าเสนอ

ขออนมุตัิในท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ครัง้ที่ 2/2563 ต่อไป 
 

http://www.sp-investors.com/
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Strategic Property Investors Co., Ltd.: Unit 27058, 27th Floor, Empire Tower No.1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 
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14. ความเหน็ของ
กรรมการอิสระ
ของบริษัทที่
แตกต่างจาก
ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

: ไม่มี 
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