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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
พิจารณารับทราบคาเสนอซือ้ จาก LT Rubicon Limited ในการซือ้ หุน้ ร้อยละ 100 ของ
บริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2)
สรุ ปสาระสาคัญของคาเสนอซือ้ หุน้
ข้อเสนอตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนนีไ้ ม่ใช่ขอ้ เสนอสุดท้าย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยขึน้ อยู่กบั การ
พิจารณาและอนุมตั ิจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ ทาคาเสนอซือ้ และบริษัทฯ หากมีการพิจาณาใน
การดาเนินการต่อไป
หัวข้อ
1. ผูท้ าคาเสนอซือ้

รายละเอียด
LT Rubicon Limited (“LTB หรือ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทลูกของ LT Land Limited ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2559 และมีนายเจมส์ ลิม
(ซึ่งเป็ นหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทฯ) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในชัน้ สูงสุด

2. ประเภทของคาเสนอซือ้

คาเสนอซือ้ แบบไม่มีผลผูกพัน (Non-binding)

3. ระยะเวลาของคาเสนอซือ้ และ
ประมาณการระยะเวลาในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

จนกว่าจะมีการลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขายหุน้ ระหว่างกองทรัสต์และผูท้ า
คาเสนอซือ้ หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกคาเสนอซือ้ หุน้ โดยผูท้ าคาเสนอซือ้
(แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึน้ ก่อน)
ทัง้ นี ้ ประมาณการระยะเวลาในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องนัน้ ที่ปรึกษา
การเงินอิสระได้เริ่มต้นศึกษาคาเสนอซือ้ แล้ว โดยรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาการเงินอิสระจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากวันประชุม
AGM

4. ประเภทหุน้ ที่เสนอซือ้ และอัตราส่วนต่อ หุน้ ของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited และบริษัท Strategic
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว
Hospitality Holding Limited 2 (รวมเรียกว่า “กิจการฯ”) จานวน 100 หุ้น
ทัง้ หมดของกิจการฯ
และ 100 หุ้น ตามลาดับ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 ของจ านวนหุ้น ที่ อ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการฯ ซึ่งปั จจุบนั หุน้ ทัง้ หมดถือโดยกองทรัสต์
SHREIT
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5. ราคาที่เสนอซือ้

รายละเอียด
ราคาที่ เ สนอซื ้อ กิ จ การฯ คื อ 118,000,000 ดอลลาร์ส หรัฐ หรื อ คิ ด เป็ น
ประมาณ 3,795.824 ล้านบาท* หรือคิดเป็ นมูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ
6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย**)
หมายเหตุ: 1) * อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมี
อัตราแลกเปลี่ยน 32.168 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ
2) ** ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับปั จจัยสาคัญ คือ มูลค่าหนีค้ งเหลือ , อัตรา
แลกเปลี่ยน, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเงินสดคงเหลือจาก
การดาเนินงาน ณ วันที่ทาธุรกรรมดังกล่าว

6. เงื่อนไขในการรับซือ้

(1) Locked Box: นับตัง้ แต่วนั ที่ลงในคาเสนอซือ้ หุน้ จนกว่าจะได้มีการซือ้
ขายหุ้ น เสร็ จ สิ ้ น (Closing) ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การฯ
(Subsidiaries) และผูเ้ ช่าหลัก (Master Lessees) เข้าทาธุรกรรมใด ๆ
ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็ นรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากการดาเนินงาน
ตามปกติ (Unusual Leakages) เว้นแต่เป็ นการชาระค่าเช่าคงที่ (Fixed
Rents) การชาระค่าเช่าที่อา้ งอิงกับผลประกอบการ (Variable Rents)
และการจ่ายเงินปั นผล
(2) Business as Usual: บริษัทย่อยของกิจการฯ (Subsidiaries) และผูเ้ ช่า
หลัก (Master Lessees) จะต้องดาเนินธุรกิจไปตามปกติระหว่างวันที่
ลงในคาเสนอซือ้ หุน้ ไปจนถึงวันที่มีการซือ้ ขายหุน้ เสร็จสิน้ (Closing)
(3) Corporate Action Disclosure: จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
พิพาท คดีความ และการปฏิบตั ิผิดสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ของบริษัท
ย่ อ ยของกิ จ การฯ (Subsidiaries) และผู้เ ช่ า หลัก (Master Lessees)
ทัง้ หมด ก่อนการลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขายหุน้
(4) Executed SPA: สัญญาจะซือ้ จะขายหุน้ และการเข้าทาธุรกรรมซือ้ ขาย
กิจการฯ จะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ เนื่องจาก
อาจเข้าข่ายเป็ นการเข้าทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะเป็ น “รายการที่เกี่ยวโยง
กัน” ซึ่งจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

7. วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้

เพื่อให้ทรัพย์สินและธุรกิจอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้
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รายละเอียด

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้

ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเสนอซือ้ โดยการ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก Deutsche Bank ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไข
และการพิจารณาของธนาคาร

9. ค่าใช้จา่ ย

ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยินดีรบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการ
ขออนุมัติ ค าเสนอซื อ้ จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ต ามสมควร รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการลงนามในสัญญาจะซือ้
จะขายหุน้ ก่อนที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิ โดยไม่
คานึงว่าที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะลงมติพิจารณาอนุมตั ิหรือไม่
ทัง้ นี ้ กองทรัสต์จะต้องชาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดคืนให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ หาก
ปรากฏว่ า ไม่ มีก ารลงนามในสัญ ญาจะซือ้ จะขายหุ้น ก่ อนที่ จะเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิ หรือบริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการของผูท้ าคาเสนอซือ้ รายอื่น
ทัง้ นี ้ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาคาเสนอซือ้ หุน้ ดังกล่าว จะไม่เกิน
0.5 % ของมูลค่าทรัพย์สินตามคาเสนอซือ้
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โครงสร้างการถือหุน้ ของกองทรัสต์ SHREIT
และ
บริษัท Strategic Hospitality Holding Limited และบริษทั Strategic Hospitality Holding Limited 2
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