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คำนิยาม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดกำหนดคำนิยามศัพทสำหรับใชในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดเรียงคำ
นิยามตามตัวอักษร แตเรียงตามหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการอานรายงานฉบับน้ี ดังนี ้

คำยอ ชื่อเต็ม / คำอธิบายศัพท 
กองทรัสตฯ 
หรือ SHREIT 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยแบบตออายไุดเพื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเชา 
สตราทจีิก ฮอสพิทอลลิตี ้

สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
SET 
หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประกาศ สร.26/2555 ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เรื่อง ขอกำหนดเกี่ยวกับรายการและขอความใน
สัญญากอตั้งทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

ขอบังคับ บจ/ร 29-00 ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปดเผยสารสนเทศ และการ
เพิกถอนหนวยทรัสตของทรสัตเพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2556 

IFA 
หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด (APM) 

SPI 
หรือ ผูจัดการกองทรัสตฯ 

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรตี้ อินเวสทเตอรส จำกดั 

SHH บริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited 
บริษัทโฮลดิ้งท่ีกองทรัสตฯถือหุน 100% จัดตั้งขึ้นที่หมูเกาะบริติชเวอรจิน เพ่ือทำหนาท่ี
ลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทยอย 5 บริษัท ท่ีใชในการบริหารทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ 
กลาวคือ โรงแรม 3 แหง  ประกอบดวย  1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park    
2) โรงแรม Capri by Fraser  และ  3) โรงแรม Ibis Saigon South 

SHH2 บริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited 
บริษัทโฮลดิ้งท่ีกองทรัสตฯถือหุน 100% จัดตั้งขึ้นที่หมูเกาะบริติชเวอรจิน เพ่ือทำหนาท่ี
ลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ท่ีใชในการบริหารทรัพยสินหลักท่ีกองทรัสตฯ 
วางแผนจะลงทุนซื้อมาดำเนินงานภายใตกองทรัสตฯ เมื่อชวงป 2561 (ปจจุบันยังไมมี
ทรัพยสินหลักภายใต SHH2) ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรสัตฯมีแผนจดทะเบียนเลิกบริษัท SHH2 
และชำระบัญชี หากไมไดใชดำเนนิธุรกิจในอนาคต ภายหลังจากป 2568 ซึ่งเปนปท่ีคาดวา 
SHH2 จะไดรบัชำระคืนคาใชจายที่ผูจัดการกองทรสัตฯไดจายลวงหนาไปครบถวนแลว 

LT บริษัท LT Rubicon Limited ในฐานะผูทำคำเสนอซื้อทรัพยสินหลกัของกองทรัสตฯ ผาน
การเสนอซื้อหุนท้ังหมดรอยละ 100 ของหุนท่ีออกจำหนายแลวของ SHH และ SHH2 

PULLMAN 
หรือ ทรัพยสินหลักรายการที่ 1 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

CAPRI 
หรือ ทรัพยสินหลักรายการที่ 2 

โรงแรม Capri by Fraser 

IBIS 
หรือ ทรัพยสินหลักรายการที่ 3 

โรงแรม Ibis Saigon South 
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คำยอ ชื่อเต็ม / คำอธิบายศัพท 
NOI กำไรจากการดำเนินงานสุทธ ิ(Net Operating Income) 
FF&E Reserve เงินสำรองคาเฟอรนเิจอรและคาวสัดุอุปกรณ (Furniture, Fixture and Equipment) 
BVI หมูเกาะบริติชเวอรจิน (British Virgin Islands) 
HGB สิทธิในการพัฒนาและใชประโยชนจากท่ีดิน ในประเทศอินโดนีเซยี 
FCFE มูลคากระแสเงินสดสุทธิสำหรับเจาของ (Free Cash Flow to Equity) 
FCFF มูลคากระแสเงินสดสุทธิสำหรับกจิการ (Free Cash Flow to Firm) 
ADR ราคาหองพักเฉลีย่ตอคืน (Average Daily Room Rate) 
OCC อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 
RevPAR รายไดตอหองทั้งหมด (Revenue Per Available Room) 
GOP กำไรขั้นตนจากการดำเนินงาน (Gross Operating Profit) 
IDR สกุลเงินรูเปยหอินโดนีเซยี 

ในรายงานฉบับน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอางอิงอัตราแลกเปลีย่น 14,835.00 รูเปยห
อินโดนีเซีย ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตรา ณ วันท่ี 23 กันยายน 2563 อางอิงเอกสาร
เผยแพรสารสนเทศของกองทรัสตฯ เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 

VND สกุลเงินดง 
ในรายงานฉบับน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอางอิงอัตราแลกเปลีย่น 23,160.74 
เวียดนามดง ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราอางอิง The World’s Trusted Currency 
Authority ณ วันท่ี 23 กันยายน 2563 

USD สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ในรายงานฉบับน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอางอิงอัตราแลกเปลีย่น 31.4560 บาท ตอ 
1 ดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตรา ณ วันท่ี 23 กันยายน 2563 อางอิงเอกสารเผยแพร
สารสนเทศของกองทรัสตฯ เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 

THB สกุลเงินบาท 
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เลขท่ี APM-180/2563 
 15 ตุลาคม 2563 
 

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของกองทรัสตฯ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการเลิกกองทรัสตฯ 

เรียน ผูถือหนวยทรัสต 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ 

เอกสารแนบ: ขอมูลสรุปของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา สตรา
ทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (“กองทรัสตฯ” หรือ “SHREIT”) และประมาณการทางการเงินท่ีจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ 

อางถึง: 1) มติคณะกรรมการบริษัทของผูจัดการกองทรัสตฯ ครั้งที่ 10/2563 เห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผู ถือ
กองทรัสตฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของกองทรัสตฯ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเลิก
กองทรัสตฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสต ครั้งท่ี 2/2563 

2) สารสนเทศการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางกองทรัสตฯ
กับบุคคลที่เกีย่วโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตฯ (“ขอมูลสารสนเทศฯ”) 

3) งบการเงินตรวจสอบของกองทรัสตฯ งวดบัญชีป 2562 / งบการเงินสอบทานของกองทรสัตฯ งวดไตรมาส 2 ป 2563 
4) ขอมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ 
5) รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน จัดทำโดย KJPP Willson dan Rekan in association with Knight Frank 
6) รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน จัดทำโดย Savills (Thailand) Limited (Savills) 

 
ตามทีบ่ริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรตี้ อินเวสทเตอรส จำกัด (“SPI”) ในฐานะผูจัดการกองทรัสตของ SHREIT ไดรับ

หนังสือฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จาก LT Rubicon Limited (“LT”) ในฐานะผูทำคำเสนอซื้อ เพื่อขอเสนอซื้อหุน
ทั้งหมดรอยละ 100 ของจำนวนหุนที่ออกและจำหนายแลวของบริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited (“SHH”) 
และบริษัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited (“SHH2) ซึ่งถือหุนโดย SHREIT ในราคาเสนอซื้อรวมทั้งสิ้นจำนวน 
105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนประมาณ 3,302.88 ลานบาท1 (ราคาเสนอซื้อดังกลาวเปนราคาคงที่บนสมมติฐานที่ 
SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนี้สิน ณ วันทำธุรกรรม โดยไมตองมีการปรับปรุงรายการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิใดๆ 
กลาวคือ เงินท่ีไดรับจากการจำหนายหุนทั้งหมดของ SHH และ SHH2 ตามจำนวนดังกลาว จะถูกนำไปชำระหนี้สิน คาใชจาย
คงคางตางๆ และเงินสำรองไวเพื่อการชำระบัญชีของ SHREIT เทานั้น) อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SPI ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 มีมติเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อพิจารณาและอนุมัติใหกองทรัสต
ฯจำหนายหุนทั้งหมดรอยละ 100 ของ SHH และ SHH2 ใหแกผูทำคำเสนอซื้อ 

ทั้งนี้ SHH และ SHH2 เปนบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหนาที่เปนผูลงทุนในทรัพยสินหลัก คือ โรงแรมจำนวน 3 แหง (รวม
เรียกวา “ทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ”) ไดแก  (1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 
1”) ที ่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย  (2) โรงแรม Capri by Fraser (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 2”) ที่นครโฮจิมินห 
ประเทศเวียดนาม และ (3) โรงแรม Ibis Saigon South (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 3”) ท่ีนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม 

เนื่องจากมูลคาตามคำเสนอซื้อเทากับ 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 3,302.88 ลานบาท/1 
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนงบฉบับลาสุดที่ตรวจสอบหรือ

 
1 อางอิงจากขอมูลสารสนเทศฯ ซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เทากับ 31.4560 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
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ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่5 - 

สอบทานโดยผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ ซึ่งเทากับ 4,356.26 ลานบาท เปนผลใหมีขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยคิด
เปนรอยละ 75.82 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ ซึ่งขนาดรายการเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาสินทรัพยรวม จึงถือ
วาเขาขายเปนรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยทรัสตตามสัญญากอตั้งทรัสต และประกาศ
สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เรื่อง ขอกำหนดเกี่ยวกับรายการและขอความในสัญญากอตั้งทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาด
หลักทรัพยฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื ่อง การรับ การเปดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2556 (ขอบังคับ บจ/ร 29-00) 

กอปรกับเนื่องจากผูทำคำเสนอซื้อ คือ LT Rubicon Limited มีผูถือหุนคือ นายเจมส เทิค เบง ลิม ซึ่งดำรงตำแหนง
เปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ เปนผลใหผูทำคำเสนอซื้อเขานิยามบุคคลเกี่ยวโยงกันกับ
ผูจัดการกองทรัสตฯ จึงถือวาเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันไดเทากับรอยละ 
120.91 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทรัสตฯ (Net Assets Value: NAV) (คำนวณจากมูลคารวมของสิ่งตอบแทนประมาณ 
3,302.88 ลานบาท/1 หารดวย มูลคา NAV จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนงบฉบับลาสุดที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ เทากับ 2,731.60 ลานบาท) มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคา NAV 
ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยทรัสตตามสัญญากอตัง้ทรัสต และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เรื่อง ขอกำหนด
เกี่ยวกับรายการและขอความในสัญญากอตั้งทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การรับ การเปดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2556 
(บจ/ร 29-00) 

ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ 
ที่ไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงินของผูจัดการกองทรัสตฯ การสัมภาษณผูบริหารของผูจัดการ
กองทรัสตฯ การสัมภาษณและ email โตตอบกับผูจัดการโรงแรมทั้ง 3 แหง ขอมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
แผนธุรกิจจากผูจัดการโรงแรมและผูจัดการกองทรัสตฯ รวมทั้งเอกสารขอมูลประกอบอ่ืนๆ 

 
ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดตั้งอยูบนสมมติฐาน ภายใตภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ

ปจจุบัน รวมทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขการทำรายการโดยพิจารณา
จากรางสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน ซ่ึงสัญญาซ้ือขายทรัพยสินฉบับสมบูรณที่มีการลงนามโดยคูสัญญาทุกฝายอาจจะมีความ
แตกตางจากฉบับรางที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชประกอบการพิจารณาใหความเห็น ทั้งนี้ หากปจจัยดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญภายหลังวันที่ในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ อาจสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมที่
จัดทำโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขการทำรายการ และความเห็นตอการเลิก
กองทรัสตฯได 
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ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่6 - 

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ 
รายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสตฯ 

 
สวนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

1.1 วัตถุประสงค และที่มาของการทำรายการ 
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรตี้ อินเวสทเตอรส จำกัด (“ผูจัดการกองทรัสตฯ” หรือ 
“SPI”) ในฐานะผูจัดการกองทรัสตฯของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการ
เชา สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (“SHREIT” หรือ “กองทรัสตฯ”) ไดรับคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited (“LT” หรือ 
“ผูทำคำเสนอซื้อ”) โดย LT ประสงคที่จะเสนอซื้อหุนทั้งหมดรอยละ 100 ของจำนวนหุนที่ออกและจำหนายแลวของบริษัท 
Strategic Hospitality Holdings Limited (“SHH”) และบริษ ัท Strategic Hospitality Holdings 2 Limited (“SHH2”) 
ซึ่งถือหุนโดย SHREIT ในราคาเสนอซื้อรวมทั้งสิ้นจำนวน 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนประมาณ 3,302.88 ลาน
บาท2 (ราคาเสนอซื้อดังกลาวเปนราคาคงที่บนสมมติฐานที่ SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนี้สิน ณ วันทำธุรกรรม โดยไม
ตองมีการปรับปรุงรายการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิใดๆ กลาวคือ เงินท่ีไดรับจากการจำหนายหุนทั้งหมดของ SHH และ SHH2 
ตามจำนวนดังกลาว จะถูกนำไปชำระหนี้สิน คาใชจายคงคางตางๆ และเงินสำรองไวเพื่อการชำระบัญชีของ SHREIT เทานั้น) 
ทั้งนี้ SHH และ SHH2 เปนบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหนาที่เปนผูลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ  คือ โรงแรมจำนวน 3 แหง 
(รวมเรียกวา “ทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ”) ไดแก  (1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park (“ทรัพยสินหลักรายการ
ที่ 1”) ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย (2) โรงแรม Capri by Fraser (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 2”) ที่นครโฮจิมินห 
ประเทศเวียดนาม และ (3) โรงแรม Ibis Saigon South (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 3”) ที่นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม 
กอปรกับเนื่องจากผูทำคำเสนอซื้อ คือ LT Rubicon Limited มีผูถือหุนคือ นายเจมส เทิค เบง ลิม ซึ่งดำรงตำแหนงเปน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ เปนผลใหผูทำคำเสนอซื้อเขานิยามบุคคลเกี่ยวโยงกันกับ
ผูจัดการกองทรัสตฯ การทำธุรกรรมดังกลาวนี้จึงถือวาเขาขาย “รายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย” และ “รายการที่เกี่ยวโยง
กัน” ซึ่งผูจัดการกองทรัสตฯ จะตองดำเนินการตามกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของใหถูกตอง ครบถวน 

ในการคำนวณขนาดรายการอางอิงจากมูลคาตามคำเสนอซื้อ 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 
3,302.88 ลานบาท/2 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนงบฉบับ
ลาสุดที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ ซึ่งเทากับ 4,356.26 ลานบาท เปนผลใหมีขนาดรายการ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยคิดเปนรอยละ 75.82 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ ซึ่งขนาดรายการเกินกวารอยละ 30 ของ
มูลคาสินทรัพยรวม จึงถือวาเขาขายเปนรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสำคัญซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยทรสัต 
อีกทั้ง เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันจากมูลคารวมของสิ่งตอบแทนประมาณ 3,302.88 ลานบาท/2 หารดวย มูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทรัสตฯ (Net Assets Value: NAV) จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนงบฉบับ
ลาสุดที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ เทากับ 2,731.60 ลานบาท พบวาไดขนาดรายการที่เกี่ยวโยง
กันเทากับรอยละ 120.91 ของมูลคา NAV มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคา NAV จึงตองไดรับอนุมัติจากผูถือ
หนวยทรัสต ทั้งนี้ธุรกรรมนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3  ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ผูทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูทำคำ
เสนอซื้อจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการนี้ เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษกับวาระนี้) ผูจัดการกองทรัสตฯ
จะตองปฏิบัติตามสัญญากอตั้งทรัสต และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เรื่อง ขอกำหนดเกี่ยวกับรายการและ
ขอความในสัญญากอตั้งทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทั้งที่ไดมีการ

 
2 อางอิงจากขอมูลสารสนเทศฯ ซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เทากับ 31.4560 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
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แกไขเพิ่มเติม) และตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ 
การเปดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2556 (บจ/ร 29-00) 

 
1.2 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

เพื่อใหกองทรัสตฯสามารถจำหนายหุนทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งตางประเทศ กลาวคือ SHH และ SHH2 ที่ลงทุนใน
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ ซึ่งกองทรัสตฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ไดนั้น ผูจัดการกองทรัสตฯจะตองจัดใหมีการ
ประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตเพื่อขอมติอนุมัติการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันครั้งนี้  ซึ่งการประชุม
วิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองนครินทร ช้ัน 
11 โรงแรมนิรันดร แกรนด เลขท่ี 1 ซอยอุดมสุข 17 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (รวมถึงวัน-
เวลา-สถานท่ี ท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) 

อน่ึง กองทรัสตฯและที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสตฯไดแจงใหท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทราบขั้นตอนและกรอบ
เวลาเบื้องตนวา กรณีที่ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันครั้งนี้ กระบวนการขั้นตอนตางๆ จนถึงวันที่ทำธุรกรรมโอนหุนทั้งหมดของ SHH และ SHH2 และรับ
ชำระเงินคาซื้อหุนดังกลาวเพื่อจายเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือเงินคืนทุนจากการลดทุนชำระแลวใหแกผูถือหนวยทรัสต 
SHREIT คาดวาจะแลวเสร็จในชวงเดือนธันวาคม 2563 และกองทรัสตฯจะเขาสูขั้นตอนทางกฎหมายในการเลิกกองทรัสตฯ
และชำระบัญชีของกองทรัสตฯในลำดับถัดไป 

 
การดำเนินการที่เกี่ยวของภายหลังการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563) 
1) ผูจัดการกองทรัสตฯเห็นควรใหมีการลดทุนชำระแลวของกองทรัสตฯ เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ จายเงิน

คืนทุนจากการลดทุนชำระแลวของกองทรัสตฯ (วาระที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563) 
2) ผูจัดการกองทรัสตฯเห็นควรใหเลิกกองทรัสตฯ การชำระบัญชี และการแตงตั้งผูชำระบัญชีของกองทรัสตฯ รวมทั้งขอเพิก

ถอนหนวยทรัสตของ SHREIT ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขในสัญญากอตั้งทรัสต (วาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563) 

 
1.3 คูสัญญาที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธ 
คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับกองทรัสต 
ผูซื้อ : LT Rubicon Limited (LT) 
ผูขาย : บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรตี้ อินเวสทเตอรส จำกดั (SPI) ในฐานะผูจัดการกองทรัสตของ SHREIT 
ความสัมพันธ : 
 

ผูถือหุนในช้ันสูงสุด (Ultimate Ownership) ของ LT Land Limited (ผูถือหุนของ LT Rubicon Limited) 
คือ นายเจมส เทิค เบง ลิม เปนกรรมการและกรรมการบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ 
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ขอมูลทั่วไปของผูซ้ือ : บริษัท LT Rubicon Limited (“LT”) 
ชื่อ LT Rubicon Limited (LT) 

หมายเหตุ: เปนบริษัทลูกของ LT Land Limited ซึ่งจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ.2559 และมีนายเจมส เทิค เบง ลิม  
(ซึ่งเปนหนึ่งในกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ) เปนผูถือหุนในชั้นสูงสุด  
(Ultimate Ownership) 

ที่อยู Mappin House, Oxford Street, Fitzrovia, London, W1W8HF 
วันที่จดทะเบียน 22 มกราคม 2563 
ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (สำหรับการลงทุน) 
ทุนจดทะเบียน N/A 
ผูถือหุน หุนท่ีออกและชำระแลวท้ังสิ้นจำนวน 100 หุน โดยมี LT Land Limited เปนผูถือหุนรายเดียวท้ัง 100% 
กรรมการบริษัท 3 ทาน ประกอบดวย 1) นาย James Lim 2) นาย Gilbert Tsang 3) นางสาว Kristin Steinberg 

 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited (“SHH”) และบริษัท Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited (“SHH2”) 

SHH และ SHH2 เปนบริษัทโฮลดิ้งท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของบีวีไอ เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนใน
ทรัพยสินหลัก ทั้งนี้ SHH จะทำหนาที่ลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทยอย 5 บริษัท ที่ใชในการบริหารทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตฯ กลาวคือ โรงแรม 3 แหง ประกอบดวย 1) โรงแรม  Pullman Jakarta Central Park 2) โรงแรม Capri by 
Fraser และ 3) โรงแรม Ibis Saigon South บริษัทยอยของ SHH จะมีสถานะเปนบริษัทโฮลดิ้งตางประเทศ บริษัทผูใหเชา
ทรัพยสินหลัก และบริษัทที่ใหเงินกูยืมจากผูถือหุนแกบริษัทผูใหเชาทรัพยสินหลัก และสำหรับ SHH2 จะทำหนาที่ลงทุนโดย
การถือหุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ที่ใชในการบริหารทรัพยสินหลักเชนเดียวกันกับ SHH แตปจจุบันยังไมมีทรัพยสินหลักภายใต 
SHH2 
 
โครงสรางการถือหุนในทรัพยสินหลักรายการที่ 1 : โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอินโดนีเซีย 

 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท SHR Indonesia Pte. Ltd 

SHR Indonesia Pte. Ltd จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของบีวีไอ โดยมีบริษัท SHH เปนผูถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 100 ของทุนชำระแลว ซึ ่ง SHR Indonesia Pte. Ltd ถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อเขาลงทุนถือหุนรอยละ 100 ใน PT SHR Pullman 
Indonesia (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน PT SHR Hotel Indonesia) 
ประเทศอินโดนีเซีย และเพื่อใหเงินกูยืมจากผูถือหุนแกบริษัท
ดังกลาวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกูเดิมกอนที่กองทรัสตฯจะเขาซื้อ
ทรัพยสินหลัก 
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โครงสรางการถือหุนในทรัพยสินหลักรายการที่ 2 : โรงแรม Capri by Fraser ประเทศเวียดนาม 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท BBDM Singapore Pte Ltd. 

BBDM Singapore Pte Ltd.  ได  ร ับการจด
ทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร 
ซึ่งบริษัท SHH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุน
ชำระแลว ซึ่ง BBDM Singapore Pte Ltd. ถูกจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเขาลงทุนถือหุนรอยละ 100 ใน Luxel APT 
Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท SHR Finco Pte. Ltd 

SHR Finco Pte. Ltd ไดรับการจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของบีวีไอ ซึ่งบริษัท SHH ถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชำระแลว ซึ่ง SHR 
Finco Pte. Ltd ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเงินกูยืมจากผูถือ
หุนแก Luxel APT Co.,Ltd. เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู
เดิมกอนที่กองทรัสตฯจะเขาซื้อทรัพยสินหลัก 

 
 
โครงสรางการถือหุนในทรัพยสินหลักรายการที่ 3 : โรงแรม Ibis Saigon South ประเทศเวียดนาม 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท BBVN Pte Ltd. 

BBVN Pte Ltd. ไดรับการจดทะเบียนจัดตัง้ตาม
กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งบริษัท SHH ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชำระแลว ซึ่ง BBVN Pte 
Ltd. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเขาลงทุนถือหุนรอยละ 100 ใน 
Viethan Hotel Corporation ประเทศเวียดนาม 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท SHR IBIS Pte Ltd. 

SHR IBIS Pte Ltd. ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ ้นตามกฎหมายของบีวีไอ ซึ ่งบริษัท SHH ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100 ของทุนชำระแลว ซึ่ง SHR IBIS Pte 
Ltd. ถูกจ ัดต ั ้งข ึ ้นเพื ่อให เง ินกู ย ืมจากผู ถ ือห ุ นแก 
Viethan Hotel Corporation เพื่อใหนำชำระหนี้เงินกู
เดิมกอนที่กองทรัสตฯจะเขาซื้อทรัพยสินหลัก 

 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย 
-ไมมี- 
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เง่ือนไขบังคับกอน (Condition Precedent) 

ผูทำคำเสนอซื้อระบุในขอเสนอการซื้อหุนรอยละ 100 ของ SHH และ SHH2 นับจากวันที่กองทรัสตฯเขาทำสัญญา
จะซื้อจะขายหุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) กับผูทำคำเสนอซื้อ ผูจัดการกองทรัสตฯ SHH SHH2 บริษัทยอย
ทุกบริษัททุกระดับ รวมถึงผูเชาหลัก (Master Lessee) ของทรัพยสินหลักทุกรายการ จะตองผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข
บังคับกอน (Condition Precedent) ดังนี ้

 Locked Box: นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุนจนกวาจะไดมีการซื้อขายหุนเสร็จสิ้น (Closing) หาม
มิใหบริษัทยอยของ SHH และ SHH2 และผูเชาหลักในประเทศอินโดนีเซีย เขาทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งมีลักษณะเขาขาย
เปนรายจายที่นอกเหนือไปจากการดำเนินงานตามปกติ (Unusual Leakages) เวนแตเปนการชำระคาเชาคงที่ 
(Fixed Rents) การชำระคาเชาที่อางอิงกับผลประกอบการ (Variable Rents) การจายเงินปนผล การชำระภาระ
เงินกูที่มีอยู และคาใชจายปกติที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานโรงแรม 

 Business as Usual: บริษัทยอยของ SHH และ SHH2 และผูเชาหลักในประเทศอินโดนีเซีย จะตองดำเนินธุรกิจไป
ตามปกติระหวางวันท่ีลงในสัญญาจะซื้อจะขายหุนจนถึงวันท่ีมีการซื้อขายหุนเสร็จสิ้น (Closing) 

 Corporate Action Disclosure: จะตองมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาท คดีความ และการปฏิบัติผิดสัญญา
หรือขอตกลงใดๆ ของบริษัทยอยของ SHH และ SHH2 และผูเชาหลักทั้งหมด กอนการลงนามในสัญญาจะซื้อจะ
ขายหุน 

 เงื่อนไขหลักในสัญญาจะซื้อจะขายหุน : การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุน และการเขาทำธุรกรรมซื้อขาย SHH 
และ SHH2 จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสตฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเปนการเขาทำ
ธุรกรรมที่มีลักษณะรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางกองทรัสตฯกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตฯ ที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ 

 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาขอมูลในรางสัญญาจะซื้อจะขายหุน (SPA) ที่จัดทำขึ้นโดยที่ปรึกษากฎหมาย 

โดยผูถือหนวยสามารถศึกษาขอมูลสรุปสาระสำคัญของสัญญาดังกลาวไดในหัวขอ 2.5 ของรายงานฉบับน้ี 
 
1.4 ประเภท และขนาดรายการ 

การทำคำเสนอซื้อหุนท้ังหมดรอยละ 100 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายแลวของ SHH และ SHH2 ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งท่ี
ถือหุนทั้งหมดของทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ กลาวคือ โรงแรมจำนวน 3 แหง จึงถือวาเขาขาย “รายการจำหนายไปซ่ึง
สินทรัพย” กอปรกับเนื่องจากผูทำคำเสนอซื้อ คือ LT Rubicon Limited มีผูถือหุนในช้ันสูงสุดคือ นายเจมส เทิค เบง ลิม ซึ่ง
ดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ เปนผลใหผูทำคำเสนอซื้อเขานิยามบุคคล
เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตฯ การทำธุรกรรมนี้จึงถือวาเขาขาย “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ซึ่งผูจัดการกองทรัสตฯ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทรัสต (งบแสดงฐานะการเงิน) 

งบการเงินรวม 
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 61 

สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 62 

สิ้นสุดวันที่ 
30 มิ.ย. 63 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสังหารมิทรัพย 4,377.80 88.50% 3,948.31 90.70% 3,968.40  91.10% 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 12.51 0.25% 22.83 0.52% 24.94  0.57% 
ลูกหนี ้       
   จากการใหเชา 8.89 0.18% 37.32 0.86% 34.39  0.79% 
   อื่น 93.98 1.90% 3.14 0.07% 6.99  0.16% 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน  267.58 5.41% 241.81 5.56% 236.47  5.43% 
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งบการเงินรวม 
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 61 

สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 62 

สิ้นสุดวันที่ 
30 มิ.ย. 63 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
คาใชจายรอการตัดบัญช ี 113.98 2.30% 79.29 1.82% 67.62  1.55% 
เงินฝากธนาคาร - เงินประกันรายไดจากผูขายทรัพยสิน  23.89 0.48% 3.05 0.07% -    - 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจำกัดในการใช 14.00 0.28% 14.91 0.34% 15.29  0.35% 
สินทรัพยอื่น 33.99 0.69% 2.35 0.05% 2.16  0.05% 

รวมสินทรัพย 4,946.63 100.00% 4,353.01 100.00% 4,356.26  100.00% 
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 78.80 1.59% 18.56 0.43% 53.83  1.24% 
เงินประกันรายไดรับจากผูขายทรัพยสิน  23.89 0.48% 3.05 0.07% -    - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,626.74 32.89% 1,490.46 34.24% 1,542.06  35.40% 
หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงิน 3.92 0.08% 9.78 0.22% 6.57  0.15% 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 12.33 0.25% 17.17 0.39% 21.39  0.49% 
หนี้สินอื่น 5.81 0.12% 1.22 0.03% 0.81  0.02% 

รวมหนี้สิน 1,751.49 35.41% 1,540.24 35.38% 1,624.66  37.29% 
สินทรัพยสุทธ ิ 3,195.14 64.59% 2,812.77 64.62% 2,731.60  62.71% 

ทุนจดทะเบียน       
   หนวยทรัสต 352,836,700 หนวย 3,486.21 70.48% 3,414.80 78.45% 3,414.80  78.39% 
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต       
   หนวยทรัสต 352,836,700 หนวย 3,486.21 70.48% 3,414.80 78.45% 3,414.80  78.39% 
กำไร (ขาดทุน) สะสม 3.64 0.07% (195.98) (4.50%) (265.51)  (6.10%) 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหนวยทรัสต 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 

(294.70) -5.96% (406.04) (9.33%) (417.69) (9.59%) 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาทตอหนวย) 9.0555  7.9718  7.7418  
จำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายแลวทัง้หมด (ลานหนวย) 352.84  352.84  352.84  
หมายเหตุ : - กองทรัสตจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

 
ในการคำนวณขนาดรายการอางอิงจากมูลคาตามคำเสนอซื้อ 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 

3,302.88 ลานบาท3 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนงบฉบับ
ลาสุดที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ ซึ่งเทากับ 4,356.26 ลานบาท เปนผลใหมีขนาดรายการ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยคิดเปนรอยละ 75.82 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ ซึ่งขนาดรายการเกินกวารอยละ 30 ของ
มูลคาสินทรัพยรวม จึงถือวาเขาขายเปนรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสำคัญซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยทรสัต 
อีกทั้ง เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันจากมูลคารวมของสิ่งตอบแทนประมาณ 3,302.88 ลานบาท/3 หารดวย มูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทรัสตฯ (Net Asset Value: NAV) จากงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนงบฉบับลาสุด
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกองทรัสตฯ เทากับ 2,731.60 ลานบาท พบวาไดขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เทากับรอยละ 120.91 ของมูลคา NAV ซึ่งขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคา NAV (เนื่องจากมูลคารอยละ 3 ของ
มูลคา NAV มีคาสูงกวา 20 ลานบาท ดังนั ้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใชเกณฑ NAV ในการพิจารณาเกณฑในการ
ดำเนินการ) จึงตองไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยทรัสต 

 
การคำนวณขนาดรายการไดมาจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามเกณฑคำนวณเปรียบเทียบ 

ขนาดรายการ การอนุมัติ 

 
3 อางอิงจากขอมูลสารสนเทศฯ ซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เทากับ 31.4560 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
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ขนาดรายการ < 10% ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ ผูจัดการกองทรัสตฯ 
10% < ขนาดรายการ < 30% ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ คณะกรรมการกองทรัสตฯ 

ขนาดรายการ > 30% ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ ที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 
 
ทั้งนี้ธุรกรรมนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ผูทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูทำคำเสนอซื้อ
จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการนี้ เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษกับวาระนี้) ผูจัดการกองทรัสตฯจะตอง
ปฏิบัติตามสัญญากอตั้งทรัสต และประกาศ สร.26/2555 และตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลกัทรัพยฯ ตามขอบังคับ บจ/
ร 29-00 
 
1.5 ลักษณะของทรัพยสินหลกัที่จำหนายไป 

โครงสรางการถือหุนและการบริหารจัดการกอนการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยของกองทรัสตฯ 

 
หมายเหตุ : ในไตรมาส 2 ป 2563 บริษทัยอย 2 แหงในประเทศเวียดนามไดยกเลิกสัญญาเชาทรัพยสินโรงแรมทั้ง 2 แหงกับ Strategic 
Hospitality Services Co.,Ltd. ในฐานะผูเชาหลัก เนื่องจากไมสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยอยเขาดำเนินการใหบรกิาร
แกผูเขาพกัเองเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการทำสัญญากับผูเชาหลักรายใหม  
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1.5.1 ทรัพยสินหลักรายการที่ 1 : โรงแรม Pullman Jakarta Central Park (Pullman) 
 
ลักษณะโดยท่ัวไปและรายละเอียดของทรัพยสิน : PULLMAN ประเทศอินโดนเีซีย 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสิน 

รายละเอียด 
ประเภทการลงทุนในที่ดิน กรรมสิทธ์ิ ประเภท HGB Title ซึ่งสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียมีกำหนดระยะเวลา กลาวคือ 

จะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 9 มิถุนายน 2580 ทั้งนี ้ ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูจัดการกองทรัสตฯคาดวาจะสามารถขอตออายุกรรมสิทธิ์ในรอบถัดไปไดอีก 30 ป และ
ขยายระยะเวลาไดอีก 20 ป 

ประเภทการลงทุนใน
อาคารและสังหาริมทรัพย 

- กรรมสิทธิ์ในอาคารประเภท Strata Title Certificate หรือเรียกวา HMSRS ซึ่งสิทธิของ HMSRS 
ของทรัพยสินนี้จะตองอยูบนที่ดินที่มี HGB Title (ซึ ่งสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนั้นมี
กำหนดระยะเวลา) โดยระยะเวลาสำหรับ HMSRS จะสอดคลองกับระยะเวลาของ HGB Title 
- กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย 

เจาของท่ีดิน PT SHR Pullman Indonesia (INDONESIA) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน PT SHR Hotel Indonesia) 
เจาของอาคารและ
สังหาริมทรัพย 

PT SHR Pullman Indonesia (INDONESIA) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน PT SHR Hotel Indonesia) 

ผูบริหารโรงแรม Accor 
ที่ต้ัง โครงการ Podomoro City, Jalan Let. Jend. S. Parman เมืองจาการตาตะวันตก ประเทศ

อินโดนีเซีย 
การเขาออกทรัพยสิน ถนนดานหนาโรงแรมเปนถนนภายในโครงการ Podomoro City ซึ่งถือครองโดยบริษัทในเครือของ 

PT Agung Podomoro Land TBK และมีการใชรวมกันระหวางทรัพยสินอื่นซึ่งตั้งอยูในโครงการ
เดียวกันกับโรงแรม Pullman  

รายละเอียดของท่ีดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ HGB Title จำนวน 25 ฉบับ ลงทะเบียนในนามของ PT Agung Podomoro 
Land TBK ตั้งอยูในกรุงจาการตาตะวันตก  

ลักษณะอาคาร อาคารสูง 102.8 เมตร มี 12 ช้ัน ช้ันใตดิน 2 ช้ัน และดาดฟา 
พ้ืนที่ใชสอย 25,144.26 ตารางเมตร 
ปที่เร่ิมดำเนินการ พ.ศ.2555 (กอสรางแลวเสร็จ 1 พฤศจิกายน 2554) 
ภาระผูกพันบนที่ดิน ติดภาระจำนองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินท่ีใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแกกองทรัสตฯ 
รายละเอียดทั่วไปของ
โครงการ 

โรงแรม5 ดาวระดับสากลแหงแรก และแหงเดียวในกรุงจาการตาตะวันตก ดวยจำนวนหองพักรวม 
317 หอง  

สิ่งอำนวยความสะดวกใน
หองพัก 

Wi-Fi และอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ศิลปะแบบคอนเทมโพรารี่ ระบบเช่ือมตอไอพอด เฟอรนิเจอรที่
สวยงาม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ โทรทัศนจอแอลซีดี และตูนิรภัยในหอง 

บริการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ 

Executive lounge, Business center, Connectivity lounge สระวายน้ำ สวนในสไตลเซน ฟต
เนสแอนดสปา เลานจ รานอาหารและบาร 2 ราน ไดแก Collage All Day Dining และ Bunk 
Lobby Lounge และหองจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา  
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แผนที่ท่ีตั้งโครงการ 

ภาพรวมของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park 

   
แผนที่แสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานที่สำคัญโดยรอบ 

 
รายละเอียดของหองพัก 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เปนสวนโรงแรมจำนวน 12 ช้ัน มีชั้นใตดิน 2 ช้ัน และดาดฟา โดย ณ เดือน
มกราคม 2563 มีจำนวนหองพักทั้งสิ้น 317 หอง สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

รายละเอียดของหองพัก 
ประเภทหองพัก จำนวนหอง พื้นที่เฉลี่ยตอหอง )ตารางเมตร(  

Deluxe Rooms 195 32 
Executive Deluxe Rooms 67 32 
Executive Suites 54 68 
Central Park Suites 1 135 

รวม 317 12,191 
 
รายละเอียดการแบงสดัสวนพ้ืนท่ี 

รายละเอียดการแบงสดัสวนพ้ืนที่ 
ประเภทพื้นที ่ พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่อาคารทั้งหมด 
หองพัก 12,191 48% 
หองประชุมจัดเลี้ยงและสัมมนา 5,698 23% 
อื่นๆ(1) 7,255 29% 

หมายเหตุ: (1) พื้นที่สวนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ซ่ึงรวมถึง Executive lounge, Business center, Connectivity lounge สระ
วายนำ้ สวนในสไตลเซน ฟตเนสแอนดสปา เลานจ รานอาหารและบาร และพื้นที่สวนสำนักงานสนับสนุน เปนตน 

จุดเดนของทรัพยสินโครงการฯ 
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โรงแรม Pullman Jakarta Central Park ตั ้งอยู บน Strata Title ที ่ม ีพื ้นที ่ใชสอยรวม 25,144.26 ตารางเมตร 
ประกอบดวยหองพัก จำนวน 317 หอง เปนโรงแรมมาตรฐานสากลระดับ5 ดาวแหงแรกและแหงเดียวในจาการตา ตะวันตก 
โดยตัวโรงแรมตั้งอยู ในใจกลางของจาการตาตะวันตก ใกลกับศูนยกลางทางธุรกิจ โรงแรมอยูใน Podomoro City ซึ่งเปน
โครงการมิกซยูส (Mixed-use) ที่มีพื้นที่ขนาดใหญประมาณ 22 เฮคเตอร ประกอบดวยอาคารที่อยูอาศัยจำนวน 11 อาคาร 
หางสรรพสินคาและพื้นที่ทางพาณิชย 3 โครงการ เชน หางสรรพสินคา Central Park Jakarta โครงการ Neo Soho ซึ่งมี
หางสรรพสินคา Central เปนหนึ่งในผูเชาพ้ืนท่ีหลัก เปนตน อาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร และโรงแรม 5 ดาว  

โรงแรมไดรับความนิยมจาก นักทองเที่ยวเชิงธุรกิจ และนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียเปนอยางมาก เนื่องจากตั้งอยูใน
โครงการมิกซยูส (Mixed-use) ซึ่งแวดลอมโดยรานคา และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ที่ครบครัน นอกจากนี้ โรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park ยังตั้งอยูในทำเลยุทธศาสตร ซึ่งสามารถเพิ่มความสะดวกในการเดินทางใหแกผูมาเขาพัก 
โดยมีระยะทางหางจากสนามบินนานาชาติโซอิคารโน-ฮัตตา ประมาณ 25 นาที หางจากศูนยกลางทางธุรกิจ (CBD) ประมาณ 
30 นาที และอยูใกลกับมหาวิทยาลัยสำคัญหลายแหง และยานที่พักอาศัยตางๆ 

โรงแรมไดรับประโยชนจาก หองประชุมจัดเลี้ยงและสัมมนา และงานแตงงานของทองถิ่น เนื่องมาจากหองบอลรูมที่
ใหญเปนอันดับสองในจาการตา โดยมีพื้นที่ใชสอยรองรับมากกวา 5,698 ตารางเมตร และสามารถรองรับลูกคาไดถึง 8,000 
คน ทำใหโรงแรมมีรายไดจากการจัดงานเลี้ยง งานแตงงาน การจัดประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการตางๆ อีกดวย ท้ังยังมี
พื้นที่จอดรถในโครงการที่สามารถรองรับไดกวา 6,000 คัน ซึ่งเพียงพอสำหรับลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมและศูนยการคา 

นอกจากน้ี โรงแรม Pullman Jakarta Central Park อาจไดรับประโยชนจากการกอสรางรถไฟฟาของจาการตา หรือ 
Jakarta Mass Rapid Transit ("MRT") ในอนาคต ซึ่งโครงการ MRT ไดเริ่มดำเนินการกอสรางแลว และคาดวาจะแลวเสร็จ
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยไดป 2567 โดยโรงแรมจะตั้งอยูหางจากสถานี MRT ประมาณ 500 เมตร ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางไปยังสถานท่ีที่นาสนใจตางๆ ในกรุงจาการตา 

ปจจุบัน ไมมีโรงแรมระดับ 5 ดาวที่อยูในเขตจาการตาตะวันตก อยางไรก็ดี โรงแรม5 ดาวที่เปนโรงแรมระดับนานาชาติ
ที่อยูในจาการตา และสามารถเทียบเคียงไดกับโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ไดแก โรงแรม JW Marriot Jakarta 
โรงแรม InterContinental Jakarta โรงแรม Indonesia Kempinski Jakarta และ โรงแรม Grand Hyatt Jakarta เปนตน  
แหลงขอมูล: Accor 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
(หนวย : ลานรูเปยหอินโดนีเซีย) ป 2560 ป 2561 ป 2562 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 79.12% 78.36% 75.67% 
อัตราคาหองพักเฉลีย่ (ลานรูเปยหอินโดนีเซียตอหองตอคืน) 1.540 1.570 1.507 
รายไดคาหองพัก 141,113 142,460 131,934 
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 100,073 96,481 100,551 
รายไดอื่นๆ 3,829 3,849 4,154 
รายไดรวม (GOR) 245,015 242,790 236,639 
กำไรขั้นตนจากการดำเนินงาน (GOP) 
%GOP 

104,122 
42.49% 

105,187 
43.32% 

94,313 
39.86% 

ที่มา: Management Account 

กลุมลูกคา 

คาเฉลี่ยกลุมลูกคาของโรงแรมในป 2562 สามารถจำแนกไดดังนี้ 
ถิ่นฐานของลูกคา รอยละของจำนวนลูกคาทั้งหมด 

1.  อินโดนีเซีย 34.76% 
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ถิ่นฐานของลูกคา รอยละของจำนวนลูกคาทั้งหมด 
2.  เอเชีย (ไมรวมอินโดนีเซีย) 36.60% 
3. ตะวันออกกลาง 2.56% 
4. กลุมประเทศโอเชียเนีย 2.23% 
5.  ยุโรป 2.19% 
6.  อเมริกา 1.64% 
7.  อื่นๆ 20.02% 

 
รายละเอียดของการบริหารจัดการโรงแรม 

สัญญาบริหารโรงแรม Pullman Jakarta Central Park จัดทำขึ้นระหวางบริษัท PT Agung Podomoro Land Tbk 
และบริษัท PT AAPC Indonesia ซึ่งเปนบริษัทที่ดำเนินการบริหารจัดการโรงแรมในกลุม Accor โดยมีอายุสัญญา 15 ป นับ
แตวันท่ีเริ่มดำเนินงาน คือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 โดยคูสัญญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาไปไดอีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 5 ป 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

โรงแรม Pullman Jakarta Central Park เปดดำเนินการปกติมาโดยตลอดในชวงสถานการณ COVID-19 เนื่องจากมี
สัญญาเชาระยะยาวกับลูกคาสายการบินแหงหนึ่ง อยางไรก็ตามการดำเนินงานและการใหบริการยังมีขอจำกัดเนื่องดวย
สถานการณ COVID-19 ซึ่งขึ ้นอยูกับมาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคมตางๆ โดยภาครัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย 
ตลอดจนการปดพรมแดน การจำกัดการเดินทางเขาประเทศ เปนตน 

 
1.5.2 ทรัพยสินหลักรายการที่ 2 : โรงแรม Capri By Fraser (Capri) 
ลักษณะโดยท่ัวไปและรายละเอียดของทรัพยสิน : CAPRI ประเทศเวียดนาม 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสิน 

รายละเอียด 
ประเภทการลงทุนในที่ดิน สิทธิการเชา (โดยเปนการเชาชวงจาก Phu My Hung Development Limited Liability Co. ซี่ง

ระยะเวลาการเชาชวงจะสิ้นสุดในวันท่ี19 พฤษภาคม 2586) 
ประเภทการลงทุนใน
อาคารและสังหาริมทรัพย 

กรรมสิทธิ์ อยางไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชาชวงที่ดินและไมมีการตออายุสัญญา กรรมสิทธิ์ใน
อาคารจะกลับไปเปนของผูใหเชาชวง คือ Phu My Hung Development Limited Liability Co. 

เจาของสิทธิการเชาชวง Luxel APT Company Limited 
เจาของอาคารและ
สังหาริมทรัพย 

Luxel APT Company Limited 

ผูบริหารโรงแรม Frasers Hospitality 
ที่ต้ัง เลขที่ 2 ถนน C, Tan Phu Ward เขต 7, Lot A, New Urban South City, HCMC ประเทศเวียดนาม 
การเขาออกทรัพยสิน
โครงการฯ 

โรงแรมเช่ือมตอกับถนน C ซึ่งเปนถนนสาธารณะที่มีความกวาง 16 เมตร และมีความกวางของพื้นผิวถนน 
10 เมตร 

รายละเอียดของท่ีดิน - หนังสือรับรองการใชที่ดิน หนังสอืแสดงกรรมสิทธ์ิในบาน และทรัพยสินอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับท่ีดิน 
(สำหรับท่ีดิน) เลขท่ี BD866719 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554 และแกไขลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 โดย
คณะกรรมการของ Ho Chi Minh City People’s Committee 
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รายละเอียด 
- หนังสือรับรองการใชที่ดิน หนังสอืแสดงกรรมสิทธ์ิในบาน และทรัพยสินอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับท่ีดิน 
(สำหรับอาคาร) เลขท่ี CA209609 ลงวันท่ี 11 สงิหาคม 2558 และแกไขลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ของ HCMC 

ลักษณะอาคาร ประกอบไปดวยอาคารเซอรวิสอพารทเมนต พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม รวมถึง รานอาหาร หอง
ประชุม สถานออกกำลังกาย และรานสะดวกซื้อ  

พ้ืนที่ใชสอย 1,709 ตารางเมตร 
ปที่เร่ิมดำเนินการ 12 มีนาคม 2556 
ภาระผูกพันบนที่ดิน -ไมมี- 
รายละเอียดทั่วไปของ
โครงการ 

โรงแรม4 ดาวตั้งอยูใน HCMC พรอมหองพัก 175 หอง (เปดใหลูกคาใชบริการหองพักจำนวน 174 หอง) 

สิ่งอำนวยความสะดวกใน
หองพัก 

หองครัวที่มีอุปกรณครบครัน โทรทัศน LCD เครื่องปรับอากาศ ตูนิรภัยในหอง ฝกบัวอาบน้ำแบบยืน 
ไดรเปาผม เตารีด และที่รองรีด wifi ฟรี 

บริการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ 

สถานออกกำลังกาย ซาวนา หองลอคเกอร แผนกตอนรับ ศูนยธุรกิจ hot spot เลานจ พรอมจุดทำงาน 
ที่จอดรถ บริการรถรับสงสนามบนิ บริการซักรีด และมีพื้นที่เชาเพื่อประกอบธุรกิจรานคาจำนวน 4 ยูนิต 

 
แผนที่ท่ีตั้งโครงการ   

ภาพรวมของโรงแรม Capri by Fraser 

   
แผนที่แสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานที่สำคัญโดยรอบ 

 
รายละเอียดของหองพัก 

โรงแรม Capri by Fraser มีจำนวนหองพักทั้งสิ้น 175 หอง สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

รายละเอียดของหองพัก 
ประเภทหองพัก จำนวนหอง พื้นที่เฉลี่ยตอหอง (ตารางเมตร) 

Studio Deluxe 92 26 
One Bedroom Superior 27 43 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่18 - 

รายละเอียดของหองพัก 
ประเภทหองพัก จำนวนหอง พื้นที่เฉลี่ยตอหอง (ตารางเมตร) 

One Bedroom Deluxe 51 53 
Two Bedroom Executive 5 69 

รวม 175 6,601 

รายละเอียดการแบงสัดสวนพ้ืนท่ี 

รายละเอียดการแบงสดัสวนพ้ืนที่ 
ประเภทพื้นที ่ พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่อาคารทั้งหมด 

หองพัก 6,601 50% 
รานอาหาร 1,008 8% 
รานคา 322 2% 
พื้นที่สวนกลาง 5,192 40% 

จุดเดนของทรัพยสินโครงการฯ 

โรงแรม Capri by Fraser ตั้งอยู บนพื้นที่ 1 ไร 27.25 ตารางวา (หรือ 1,709 ตารางเมตร) ประกอบดวยหองพัก 
จำนวน 175 หอง แบงเปนหองพักแบบโรงแรมและแบบเซอรวิสอพารทเมนต โรงแรมไดถูกอออกแบบในสไตลโมเดิรน พรอม
อุปกรณอำนวยความสะดวกในหองพัก และครัวในหอง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาธุรกิจและลูกคาที่ตองการ
พักผอน สำหรับนักทองเที่ยวที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และสถานที่ที่สะอาด โดยมีลูกคาทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว 
ทำใหโรงแรมนี้มีรายไดที่มั่นคงจากลูกคาระยะยาว และรายไดตอเนื่องที่สูงขึ้นจากลูกคาที่เขาพักระยะสั้น 

โรงแรมตั้งอยูในจุดศูนยกลางในฟู หมิ่ง หึ่ง ซึ่งเปนยานเมืองใหมของ HCMC ทำใหการเดินทางไปยังยานธุรกิจที่อยู
ใกลๆ ทาเรือของ HCMC สำนักงานของบริษัทนานาชาติ หางสรรพสินคา โรงเรียนนานาชาติ รวมไปถึงรานอาหารทองถิ่นได
สะดวก 

โรงแรมตั้งอยูหางจากศูนยประชุมที่ใหญที่สุดในเวียดนาม Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC) ไม
ถึง 100 เมตร ซึ่ง SECC เปนศูนยประชุมระดับมาตรฐานสากลแหงเดียวใน HCMC และมีงานประชุมอยางสม่ำเสมอ ทำให
โรงแรม Capri by Fraser และ IBIS Saigon South ที่อยูใกลๆ กันน้ันเปนท่ีดึงดูดของนักธุรกิจและผูเขารวมการจัดงานแสดง
สินคา และการประชุมอยางสม่ำเสมอ โดยบริษัทที่บริหาร SECC ยังมีแผนที่จะขยายศูนยประชุมเพื่อใหรองรับงานประชุม
ไดมากขึ้นตอไปในอนาคตอีกดวย ทั้งนี้ ไมมีโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่อยูในเขต 7 ของเมืองโฮจิมินห ที่เทียบเคียงไดกับโรงแรม 
Capri by Fraser และบริหารโรงแรมโดยผูบริหารโรงแรมมาตรฐานสากล โดยโรงแรมอื่นที่อยูใกลเคียงจะบริหารงานโดย
ผูบริหารโรงแรมทองถิ่น อีกท้ังประเทศเวียดนามมีแผนงานโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยสงผลใหมีการ
เดินทางมาทองเที่ยวหรือทำธุรกิจของนักทองเที่ยวและนักธุรกิจตางประเทศมากยิ่งข้ึน 
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ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
(หนวย : ลานดงเวียดนาม) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 74.23% 73.50% 66.06% 
อัตราคาหองพักเฉลีย่ (ลานดงเวยีดนามตอหองตอคืน) 1.3967 1.3554 1.5421 
รายไดคาหองพัก 65,471 63,296 64,667 
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 1,322 5,157 6,094 
รายไดอื่นๆ 1,406 1,224 1,873 
รายไดรวม (GOR) 68,200 69,677 72,634 
กำไรขั้นตนจากการดำเนินงาน (GOP) 36,332 38,731 42,613 
%GOP 53.27% 55.59% 58.67% 

ที่มา: Management Account 

กลุมลูกคา 
คาเฉลี่ยกลุมลูกคาของโรงแรมป 2562 สามารถจำแนกไดดังนี้ 

ถิ่นฐานของลูกคา รอยละของจำนวนลูกคาทั้งหมด 
1. เกาหลีใต 33.09% 
2. เอเชีย (ยกเวนเกาหลีใต ไตหวัน ญี่ปุน) 27.26% 
3. ไตหวัน 8.73% 
4. ญี่ปุน 7.08% 
5. อเมริกา 3.64% 
6. แคนาดา 2.48% 
7. ออสเตรเลีย 1.73% 
8. อื่นๆ 16.00% 

 ทั้งนี้ ยังสามารถสรุปแยกคาเฉลี่ยเปนมิติตางๆ อาทิ 
 ลูกคาองคกร (Corporate) ตอลูกคากลุมนักทองเที่ยว (Leisure) ในสัดสวน 51% ตอ 49% 
 ลูกคาเขาพักระยะสั้น ตอลูกคาเขาพักระยะยาว ในสัดสวน 78% ตอ 22% 

 
รายละเอียดของการบริหารจัดการโรงแรม 

Frasers Hospitality Pte Ltd. ไดลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกับ Frasers โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตาม
สัญญา 10 ปนับจากวันท่ีเริ่มดำเนินงาน คือ วันท่ี 12 มีนาคม 2556 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

โรงแรม Capri by Fraser เปดดำเนินการปกติมาโดยตลอดในชวงสถานการณ COVID-19 เนื่องจากมีสัญญาเชาระยะ
ยาวกับลูกคาบางสวน อยางไรก็ตามการดำเนินงานและการใหบริการยังมีขอจำกัดเนื่องดวยสถานการณ COVID-19 ซึ่งขึ้นอยู
กับมาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคมตางๆ โดยภาครัฐบาลของประเทศเวียดนาม ตลอดจนการปดพรมแดน การจำกัดการ
เดินทางเขาประเทศ เปนตน 
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1.5.3 ทรัพยสินหลักรายการที่ 3 : โรงแรม Ibis Saigon South (Ibis) 
ลักษณะโดยท่ัวไปและรายละเอียดของทรัพยสิน : IBIS ประเทศเวยีดนาม 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสิน 

รายละเอียด 
ประเภทการลงทุนในที่ดิน สิทธิการเชา (โดยเปนการเชาชวงจาก Phu My Hung Development Limited Liability Co. ซี่ง

ระยะเวลาการเชาชวงจะสิ้นสุดในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2586) 
ประเภทการลงทุนใน
อาคารและสังหาริมทรัพย 

กรรมสิทธิ์ อยางไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชาชวงที่ดิน และไมมีการตออายุสัญญา กรรมสิทธิ์ใน
อาคารจะกลับไปเปนของผูใหเชาชวง ไดแก Phu My Hung Development Limited Liability Co. 

เจาของสิทธิการเชาชวง Viethan Hotel Corporation 
เจาของอาคารและ
สังหาริมทรัพย 

Viethan Hotel Corporation 

ผูบริหารโรงแรม Accor 
ที่ต้ัง เลขที ่ 77 ถนน Hong Van Thai, Tan Phu Ward เขต 7, Lot A, New Urban South City, HCMC 

ประเทศเวียดนาม 
การเขาออกทรัพยสิน
โครงการฯ 

โรงแรมเชื่อมตอกับถนน Hong Van Thai ซึ่งเปนถนนสาธารณะที่มีความกวาง 20 เมตร และมีความ
กวางของพื้นผิวถนน 12 เมตร 

รายละเอียดของท่ีดิน - หนังสือรับรองการใชที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในบาน และทรัพยสินอื่นๆที่เกี ่ยวของกับที่ดิน 
(สำหรับอาคาร) เลขที่ CA209336 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ของ HCMC 
- หนังสือรับรองการใชที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในบาน และทรัพยสินอื่นๆที่เกี ่ยวของกับที่ดิน 
(สำหรับอาคาร) เลขท่ี BD866719 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554 และสัญญาฉบับแกไขเพิ่มเตมิลงวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2554 โดยคณะกรรมการของ Ho Chi Minh City People’s Committee 

ลักษณะอาคาร ประกอบไปดวยอาคารหลัก 1 อาคาร พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม รวมถึง รานอาหาร หองประชุม 
และพื้นที่สวนกลาง 

พ้ืนที่ใชสอย 936 ตารางเมตร 
ปที่เร่ิมดำเนินการ 21 มิถุนายน 2555 
ภาระผูกพันบนที่ดิน -ไมมี- 
รายละเอียดทั่วไปของ
โครงการ 

โรงแรม3 ดาวตั้งอยูใน HCMC พรอมหองพัก 140 หอง 

สิ่งอำนวยความสะดวกใน
หองพัก 

ระบบปรับอากาศ กลองนิรภัย ระบบโทรศัพท Wifi เครื่องชงชาและกาแฟ 

บริการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ 

ที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา ศูนยธุรกิจ ซาวนา จา
กุซซี่ และมีพื้นที่เชาเพื่อประกอบธุรกิจรานอาหารจำนวน 1 ยูนิต 
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แผนที่ท่ีตั้งโครงการ   

ภาพรวมของโรงแรม IBIS Saigon South 

   
แผนที่แสดงระยะทางจากโรงแรมถึงสถานที่สำคัญโดยรอบ 

 
รายละเอียดของหองพัก 

โรงแรม IBIS Saigon South ประกอบไปดวยอาคารจำนวน 1 อาคาร ซึ่งสูง 13 ชั้น โดยมีจำนวนหองพักทั้งสิ้น 140 
หอง สามารถแบงออกเปน 1 ประเภท ดังนี้ 

รายละเอียดการแบงสัดสวนพ้ืนท่ี 

รายละเอียดการแบงสดัสวนพ้ืนที่ 
ประเภทพื้นที ่ พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่อาคารทั้งหมด 

หองพัก 2,520 37% 
รานอาหาร 494 7% 
พื้นที่สวนกลาง 3,833 56% 

 

  

รายละเอียดของหองพัก 
ประเภทหองพัก จำนวนหอง พื้นที่เฉลี่ยตอหอง )ตารางเมตร(  

Standard Room 140 18 
รวม 140 2,520 
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จุดเดนของทรัพยสินโครงการฯ 

โรงแรม IBIS Saigon South ตั ้งอยู บนพื้นที่ 234 ตารางวา (หรือ 936 ตารางเมตร) ประกอบดวยหองที่เปด
ดำเนินการแลว 140 หอง เปนโรงแรมที่ตั้งอยูติดกับโรงแรม  Capri by Fraser ซึ่งโรงแรมบริหารงานโดยกลุม Accor โดย
โรงแรมแหงนี้ตั้งอยูตรงขาม SECC และอยูหางจากใจกลางเมืองดวยการเดินทางโดยรถยนต 15 นาทีเทานั้น และเปนโรงแรม
ในระดับสากลราคาประหยัด จากโรงแรมโดยการเดินสามารถไปยังสำนักงานของบริษัทนานาชาติ โรงพยาบาล ศูนยการแพทย 
และหางสรรพสินคา 

โรงแรมยังไดรับประโยชนจากลูกคาธุรกิจเพิ่มขึ้นในชวงของการจัดงานแสดงสินคา หรือการประชุมที่สำคัญ รวมถึงผู
ที่มาทองเที่ยวเพื่อความบันเทิง การเดินทางแบบกรุปทัวรจากจีน ฮองกง เกาหลี และยุโรป รวมไปถึงลูกเรือจากยุโรปดวย 
อยางไรก็ดี ทั้ง 2 โรงแรม มีกลุมลูกคาหลักที่ตางกัน กลาวคือ โรงแรม Capri by Fraser จะเนนกลุมลูกคาธุรกิจ (Corporate) 
ในขณะที่โรงแรม IBIS Saigon South จะเนนกลุมลูกคานักทองเที่ยว (Leisure) โดยบริษัทที่บริหาร SECC ยังมีแผนที่จะขยาย
ศูนยประชุมเพื่อใหรองรับงานประชุมไดมากขึ้นตอไปในอนาคตอีกดวย ทั้งนี้ ไมมีโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขต 7 ของเมืองโฮจิ
มินห ที่สามารถเทียบเคียงไดกับโรงแรม IBIS Saigon South ซึ่งไดรับการบริหารโรงแรมโดยผูบริหารโรงแรมมาตรฐานสากล 
โดยโรงแรมอื่นที่อยูใกลเคียงจะบริหารงานโดยผูบริหารโรงแรมทองถิ่น อีกทั้งประเทศเวียดนามมีแผนงานโครงการกอสราง
สนามบินแหงใหมเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยสงผลใหมีการเดินทางมาทองเที่ยวหรือทำธุรกิจของนักทองเที่ยวและนักธุรกิจตางประเทศ
มากยิ่งข้ึน 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

(หนวย : ลานดงเวียดนาม) ป 2560 ป 2561 ป 2562 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 66.12% 64.59% 56.51% 
อัตราคาหองพักเฉลีย่ (ลานดงเวยีดนามตอหองตอคืน) 1.018 1.116 1.286 
รายไดคาหองพัก 37,824 36,820 37,132 
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 6,922 6,660 5,990 
รายไดอื่นๆ 804 958 1,605 
รายไดรวม (GOR) 45,550 44,439 44,728 
กำไรขั้นตนจากการดำเนินงาน (GOP) 20,847 21,385 21,919 
%GOP 45.77% 48.12% 49.01% 
ที่มา: Management Account 

กลุมลูกคา 
คาเฉลี่ยกลุมลูกคาของโรงแรมในป 2562 สามารถจำแนกไดดังนี้ 

ถิ่นฐานของลูกคา รอยละของจำนวนลูกคาทั้งหมด 
1. เอเชีย (ยกเวนประเทศจีน เกาหลีใตและเวียดนาม) 42.38% 
2. เกาหลีใต 18.99% 
3. จีน 14.76% 
4. เวียดนาม 8.64% 
5. ยุโรป 6.47% 
6. อเมริกา 4.07% 
7. อื่นๆ 2.09% 

 ทั้งนี้ ยังสามารถสรุปแยกคาเฉลี่ยเปนมิติตางๆ อาทิ 
 ลูกคาองคกร (Corporate) ตอลูกคากลุมนักทองเที่ยว (Leisure) ในสัดสวน 61% ตอ 39% 

 
รายละเอียดของการบริหารจัดการโรงแรม 
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Viethan Hotel Corporation มีขอผูกพันและลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกับ AAPC Thailand Ltd. (สมาชิก
กลุม Accor) สำหรับการบริหารโรงแรม IBIS Saigon South ตั้งแตป 2555 ถึงป 2570 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

โรงแรม IBIS Saigon South เริ่มกลับมาเปดดำเนินการปกติตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2563 (หลังจากปดดำเนินงานใน
ระหวางวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ COVID-19 อยางไรก็ตามการดำเนินงาน
และการใหบริการยังมีขอจำกัดเนื่องดวยสถานการณ COVID-19 ซึ่งขึ้นอยูกับมาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคมตางๆ โดย
ภาครัฐบาลของประเทศเวียดนาม ตลอดจนการปดพรมแดน การจำกัดการเดินทางเขาประเทศ เปนตน 
 
1.6 สรุปราคาประเมินของทรัพยสินหลักรายการที่จัดทำโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอสิระ 
 Ibis Saigon Capri by Frasers Pullman 
ผูประเมิน Savills และ Nexus Savills และ Nexus KJPP Willson dan Rekan และ 

Knight Frank 
วันท่ีประเมิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
ระยะเวลาประเมิน 10 ป 10 ป 11 ป 
วิธีประเมิน Income Approach Income Approach Income Approach 
ราคาประเมิน USD 14,700,000 USD 23,700,000 Rp 1,397,850,000,000 
ราคาประเมิน (บาท) THB 462,403,200/1 THB 745,507,200/1 THB 2,963,987,515/2 
รวม 4,171.97,915 บาท (หรือ USD 132,626,460)/1/2/3 

หมายเหตุ: /1 ขอมูลจากสารสนเทศฯ อางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 ซ่ึงเปนวันที่ผูทำคำเสนอซื้อใชกำหนดราคาเสนอซื้อ 
โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 31.4560 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 /2 ขอมูลจากสารสนเทศฯ อางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 14,835 รูเปยหตอ 1 
ดอลลารสหรัฐ ไดราคาประเมิน 94,226,460 ดอลลารสหรัฐ กอนนำไปคูณอัตราแลกเปลี่ยน 31.4560 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 /3 ราคาประเมินถือวาเปนมูลคาทรัพยสินในชั้น Assets Level ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดคำนวณทดสอบการปรับมูลคา
ทรัพยสินที่ประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินในชั้น Assets Level โดยปรับปรุงดวยคาใชจายและภาระภาษีที่เกิดขึ้นจาก
โครงสรางบริษัทลงทุนไปจนถึงระดับชั้นของบริษัทโฮลดิ้ง SHH และ SHH2 จะไดมูลคาประมาณ 106.34 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือ 3,345.03 ลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.4560 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ) เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบกับราคา
เสนอซื้อซึ่งผูทำคำเสนอซื้อขอซื้อทรัพยสินในชั้นบริษัทโฮลดิ้ง 

1.7 แหลงเงินทุน 
ขอมูลจากสารสนเทศฯ ระบุวาผูทำคำเสนอซื้อจะจัดหาแหลงเงินทุนสวนหนึ่งที่ใชในการเสนอซื้อโดยการขอรับการ

สนับสนุนทางการเงินจาก Deutsche Bank ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและการพิจารณาของธนาคาร 

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของผูจัดการกองทรัสตฯ 
คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตฯเห็นวาการทำรายการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสต SHREIT จะ

เปนประโยชน โดยกองทรัสต SHREIT จะไดรับเงินจากการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก มูลคาสุทธิตอหนวยหลังจากการชำระ
หนี้ธนาคารและปรับปรุงรายการตางๆ ดังกลาวแลว จะมีมูลคาตอหนวยประมาณ 4.4331 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันท่ีทำธุรกรรม ซึ่งมูลคาตอหนวยสุทธิในครั้งนี้มีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหนวยทรัสต เฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 30 วัน ซึ่ง
เทากับ 3.52 บาท คิดเปนมูลคาที่สูงกวาประมาณรอยละ 26 โดยกองทรัสต SHREIT จะดำเนินการจายเงินประโยชนตอบแทน 
และ/หรือ จายเงินคืนทุนจากการลดทุนชำระแลวใหผูถือหนวยทรัสตจากเงินที่ไดรับจากการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตฯ หลังจากหักชำระคืนหนี้สินและภาระผูกพัน และหักคาใชจาย และ/หรือเงินสำรองที่เกี่ยวของกับการจำหนายไป
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ซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ การเลิกและชำระบัญชีกองทรัสตฯ (ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือแจงมติคณะกรรมการ 
SPI และสารสนเทศท่ีเปดเผยผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ) 

คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตฯเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาวเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต SHREIT โดยราคาที่จะจำหนายไปมีความสมเหตุสมผล
และเปนธรรม เนื่องจากสูงกวาราคาตลาดดังที่กลาวไวในขางตน นอกจากนี้ นายเจมส เทิค เบง ลิม ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียเปน
พิเศษไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเขาทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น ผูถือหนวยทรัสตควรพิจารณาอนุมัติการจำหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯดังกลาว 

ทั้งนี ้ ภายหลังจากการจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสต SHREIT แลว ทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตฯของ
กองทรัสต SHREIT จะเสนอใหมีการเลิกกองทรัสต SHREIT รวมถึงการขอเพิกถอนหนวยทรัสตของกองทรัสต SHREIT ออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกองทรัสต SHREIT จะเขาสูกระบวนการชำระ
บัญชีตอไป 

1.9 ความเห็นของกรรมการที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของผูจัดการกองทรัสตฯ 
-ไมมี- 

1.10 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบการตัดสินใจอื่นๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอการเขาทำรายการ 
การเลิกกองทรัสต SHREIT การชำระบัญชี และการแตงต้ังผูชำระบัญชี 
เมื่อกองทรัสตฯไดดำเนินการจำหนายหุนทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งตางประเทศ กลาวคือ  SHH และ SHH2 ที่เปนผู

ลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ คือ โรงแรมจำนวน 3 แหงแลว ผูจัดการกองทรัสตฯจะเสนอใหมีการเลิกกองทรัสตฯ 
รวมถึงการขอเพิกถอนหนวยทรัสตของ SHREIT ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยคาธรรมเนียมการชำระบัญชีของกองทรัสตฯจะเสนอรายละเอียดใหผูถือหนวยทรัสตในหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรสัต 
ซึ่งจะจัดสงใหแกผูถือหนวยทรัสตเพื่อรับทราบ และใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
วิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563 ตอไป 

ผูจัดการกองทรัสตฯจะประกาศจายเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ จายเงินคืนทุนจากการลดทุนชำระแลวใหแกผู
ถือหนวยทรัสต SHREIT รวมทั้งรายละเอียดจำนวนเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือจำนวนเงินลดทุน และกำหนดวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยทรัสต เพื่อกำหนดสิทธิของผูถือหนวยทรัสตที่จะไดรับเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ เงินลดทุนดังกลาว
ในภายหลัง พรอมกันกับการกำหนดรายชื่อผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิในการรับเงิน คืนทุนจากการเลิกกองทรัสต SHREIT 
ภายหลังการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT โดยผูจัดการกองทรัสตฯและผูชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT จะปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตอเนื่องไปจนกวาจะชำระบัญชีแลวเสร็จ โดยจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของและจะประกาศ
ใหทราบตอไป ทั้งนี้ ผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ เงินลดทุน และ/หรือ เงินคืนทุนจากการ
ชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT ดังกลาว อาจมีรายชื่อแตกตางจากรายชื่อผูถือหนวยทรัสต ณ วันที่กำหนดสิทธิในการเขา
รวมการประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตในครั้งน้ี 

อนึ่ง การขอมติผูถือหนวยทรัสตเพื่อการเลิกกองทรัสตฯจะไมมีการรับซื้อหนวยทรัสตคืนจากผูถือหนวยทรัสต  แต
อยางใด และในการชำระบัญชีของกองทรัสตฯ ทรัสตีเปนผูมีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการชำระบัญชีกองทรัสตฯ อาจดำเนินการ
ชำระบัญชีเองหรือจัดใหมีผูชำระบัญชีรายอื่นได โดยดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ที่ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต โดย
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับผูชำระบัญชีและคาธรรมเนียมการชำระบัญชีจะนำเสนอในที่ประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 
2/2563 
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- หนาที ่25 - 

สวนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ 
 

2.1 วัตถุประสงคในการเขาทำรายการ และความเหมาะสมของราคาจำหนายทรัพยสินหลัก 
วัตถุประสงคในการเขาทำรายการ คือ การจำหนายหุนทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งตางประเทศ ที่ลงทุนในทรัพยสินของ

กองทรัสตฯ ซึ่งกองทรัสตฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ไดแก Strategic Hospitality Holdings Limited (“SHH”) และ 
Strategic Hospitality Holdings 2 Limited (“SHH2”) ท้ังนี ้SHH และ SHH2 ไดลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ คือ
โรงแรมจำนวน 3 โครงการ (รวมเรียกวา “ทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ”) ไดแก  (1) โรงแรม Pullman Jakarta Central 
Park (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 1”) ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย (2) โรงแรม Capri by Fraser (“ทรัพยสินหลัก
รายการที่ 2”) ที่นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม และ (3) โรงแรม Ibis Saigon South (“ทรัพยสินหลักรายการที่ 3”) ที่นคร
โฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทของผูจัดการกองทรัสตฯ ไดพิจารณารายการขางตนแลว เห็นวาการทำ
รายการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทรัสตฯ จะเปนประโยชนตอผูถือหนวย โดยผูถือหนวยทรัสตจะไดรับเงินจากการ
จำหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทรัสตฯ ซึ่งผูจัดการกองทรัสตฯจะดำเนินการประกาศจายเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ 
จายเงินคืนทุนจากการลดทุนชำระแลวใหแกผูถือหนวยทรัสต SHREIT รวมทั้งรายละเอียดจำนวนเงินประโยชนตอบแทน และ/
หรือเงินลดทุน และกำหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต เพื่อกำหนดสิทธิของผูถือหนวยทรัสตที่จะไดรับเงินประโยชน
ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุนดังกลาวในภายหลัง พรอมกันกับการกำหนดรายชื่อผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิในการรับเงินคืนทุน
จากการเลิกกองทรัสต SHREIT ภายหลังการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT ผูจัดการกองทรัสตฯและผูชำระบัญชีของ
กองทรัสต SHREIT จะปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตอเนื่องไปจนกวาจะชำระบัญชีแลวเสร็จ โดยจะดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 
 
2.2 ขอดีของการเขาทำรายการ 

1) เนื่องจากในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีความเปราะบางและมีความไมแนนอนสูง และสินทรัพยของกองทรัสตฯเปน
สินทรัพยที่อยูในประเภทธุรกิจโรงแรม ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจคอนขางสูง การลงทุน
ของผูถือหนวยกองทรัสตและการบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ ตอกองทรัสตที่มีสินทรัพยประเภทธุรกิจโรงแรมเปน
สวนใหญหรือทั้งหมดอาจมีความเสี่ยง และอาจจะมีความนาสนใจในการลงทุนนอยลงในอนาคต นอกจากนี้ ผูสอบบัญชี
ของบริษัทไมใหขอสรุปตองบการเงิน เนื่องจากสถานการณดังกลาวทำใหรายไดคาเชาสำหรับปปจจุบันลดลง และสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในงวดปจจุบันและในอนาคต รวมถึง
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง คาใชจายดําเนินงาน และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ะถึงกำหนดชําระใน
อนาคตอันใกล 

2) ผูจัดการกองทรัสตฯไดรับคำเสนอซื้อทรัพยสินในการขอซื้อทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ (105.00 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือเทียบเทาประมาณ 3,302.884 ลานบาท) ในราคาที่สูงกวาชวงมูลคายุติธรรมตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมนิ
ได (74.45 – 97.47 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 2,341.88 – 3,065.87 ลานบาท) ทำใหผูถือหนวยทรัสต
มีทางเลือกในการไดรับผลตอบแทนคืนจากการลงทุนในกองทรัสตฯ 

3) ลดความเสี่ยงตอผูถือหนวยทรัสตในกรณีกองทรัสตฯผิดสัญญาเงินกูจากสถาบันการเงิน เนื่องจากกองทรัสตฯไมสามารถ
ชำระดอกเบี้ยสำหรับไตรมาส 3 ป 2563 ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 30 กันยายน 2563 ไดเต็มจำนวน อยางไรก็ตาม  
กองทรัสตฯสามารถชำระคาใชจายในสวนของตนทุนการปกปองความเสี่ยงจากคาเงินสำหรับไตรมาส 3 ป 2563 ไดเต็ม
จำนวน โดยทางเจาหนี้ไดดำเนินการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ย เพื่อนำมาชำระดอกเบี้ย
สำหรับไตรมาส 3 ป 2563 ในสวนท่ีขาดแลว และแจงใหกองทรัสตฯดำเนินการเติมเงินเพื่อรักษาระดบัจำนวนเงินในบัญชี
เงินฝากเพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ย ใหเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู กอปรกับกองทรัสตฯจะตองชำระคืนหนี้เงินตน

 
4 อางอิงจากขอมูลสารสนเทศฯ ซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เทากับ 31.4560 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่26 - 

ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งฝายบริหารของกองทรัสตฯยังไมสามารถใหความชัดเจนในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อ
ชำระคืนหนี้ดังกลาวได  

4) ลดความเสี่ยงตอผูถือหนวยทรัสตในเรื่องเงินประโยชนตอบแทนที่อาจจะลดลงในอนาคตจากปจจัยตางๆ อาทิ รายไดคา
เชารับที่อาจจะลดลงจากสถานการณของผลประกอบการแตละโรงแรม กองทรัสตฯมีผลขาดทุนสะสมที่ทำใหอาจ ไม
สามารถจายเงินปนผลไดตามกฎหมาย การหมดอายุเงื่อนไข NOI Support และการลดลงของสวนแบงกำไร (Earning 
Dilution Effect) จากการครบกำหนดอายุเงื่อนไขการไมรับผลตอบแทน 2 ป (ครบกำหนดเดือนธันวาคม 2562) ของผู
ถ ือหน วยทร ัสต ราย PT Agung Podomoro Land TBK และ Leebro Holding Pte ซ ึ ่ งถ ือหน วยทร ัสต รวมกัน 
63,928,100 หนวย เปนตน 

5) การเขาทำรายการยังชวยลดความเสี่ยงเรื่องการลดลงของราคาตลาดของหนวยทรัสต (Price Dilution Effect) จากการ
ครบกำหนดเงื่อนไขตามขอตกลงการไมขายหนวยทรัสตฯเปนเวลา 2 ปนับจากวันที่หนวยทรัสตเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (Lock Up Period) ซึ่งครบกำหนดตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 ของผูถือหนวยทรัสตราย PT 
Agung Podomoro Land TBK และ Leebro Holding Pte ซึ่งถือหนวยทรัสตรวมกัน 63,928,100 หนวย 

6) ปจจุบันหนวยทรัสต SHREIT มีสภาพคลองการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯคอนขางต่ำ ซึ ่งผู ถือหนวยทรัสต อาจไม
สามารถขายหนวยทรัสตไดตามจำนวน และ/หรือในราคาที่ตองการได ดังนั้นหากพิจารณาอนุมัติคำเสนอซื้อทรัพยสินใน
ครั้งนี้ ผูถือหนวยทรัสตทุกรายสามารถรับรูผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยทรัสตจากเงินประโยชนตอบแทน และ/
หรือ เงินจายคืนจากการลดทุนชำระแลว และ/หรือ เงินคืนทุนภายหลังจากการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT ไดตาม
สัดสวนการถือหนวยทรัสต 

7) ภายหลังจากไดรับเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ เงินจายคืนจากการลดทุนชำระแลว และ/หรือ เงินคืนทุนภาย
หลังจากการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT จะสงผลใหผูถือหนวยทรัสตไดรับเงินสดเพื่อนำไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ
ไดในอนาคต 

 
2.3 ขอดอยของการเขาทำรายการ 
1) ผูถือหนวยทรัสตจะมีความเสี ่ยงในดานผลตอบแทนจากการลงทุนอื่น (Reinvestment Risk) ซึ่งอาจจะไมเทากับ

ผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยทรัสต SHREIT ภายหลังจากไดรับเงินเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ เงินจายคืน
จากการลดทุนชำระแลว และ/หรือ เงินคืนทุนภายหลังจากการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT 

2) จากการดำเนินการจำหนายทรัพยสินในครั้งนี้มีคาใชจายในการศึกษาขอมูล (Due Diligence) ในทุกดาน อาทิ ดาน
กฎหมาย ดานผลกระทบทางบัญชี เปนตน ซึ่งการดำเนินการตางๆ ดังกลาวมีคาใชจายเกิดขึ้นแลวไมวาผลการลงมติในที่
ประชุมผูถือหนวยจะอนุมัติหรือไมก็ตาม อาทิ คาใชจายในประเมินมูลคาทรัพยสิน คาจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
คาจางท่ีปรึกษากฎหมาย คาจัดทำหนังสือนัดประชุมผูถือหนวย คาสงเอกสาร คาสถานท่ีการจัดประชุม เปนตน 
 

2.4 ขอดี-ขอดอยของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 
เนื ่องจากผูทำคำเสนอซื้อทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯในครั้งนี ้เขาขายเปนบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันกับผูจัดการ

กองทรัสตฯ ตามเหตุผลที่กลาวไวแลวตอนตนของรายงานฉบับน้ี แตอยางไรก็ตามเนื่องจากเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ผูจัดการกองทรัสตฯที่จะดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตเพื่อพิจารณาคำเสนอซื้อทรัพยสินหลักจากผูทำคำเสนอ
ซื้อ ซึ่งในระยะเวลาจนถึงวันท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำรายงานฉบับนี้ ไมปรากฎวามีผูสนใจทำคำเสนอซื้อแขงกับผูทำ
คำเสนอซื้อราย LT Rubicon Limited ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถเปรียบเทียบขอดี-ขอดอยของการทำรายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลภายนอกได แตอยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหความเห็นเกี ่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของเงื่อนไขการทำรายการซึ่งมีรายละเอียดตามรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินในหัวขอ 2.5 ในรายงานฉบับนี้ ความ
เปนธรรมของราคาและเงื่อนไขเบื้องตนที่ผูทำคำเสนอซื้อกำหนดไว และความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเลิก
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กองทรัสตฯไวในรายงานฉบับนี้ เพื่อใหผูถือหนวยทรัสตใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงในการประชุม
วิสามัญผูถือหนวยทรัสตในครั้งน้ี 
 
2.5 ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขในสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิน (SPA) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณารางสัญญา SPA ที่อยูระหวางการจัดทำ และมีความเห็นวาเงื่อนไขในราง
สัญญาดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เงื่อนไขไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน
ประเภทอื่นๆที่ทำกันระหวางคูสัญญา 2 ฝายที่ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีอิทธิพลตอกันอยางมีนัยสำคัญ  จึงไมมีเหตุให
เชื่อไดวากองทรัสตฯ จะไดรับความเสียหายจากการเขาทำธุรกรรมการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯตามที่ผูทำ
คำเสนอซื้อแจงความประสงคมายังผูจัดการกองทรัสตฯ อยางไรก็ตาม สัญญาฉบับสมบูรณอาจมีความแตกตางจากรางสัญญา
ฉบับที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา และอาจมีผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ซึ่งทำหนาท่ีเปนทรัสตี และผูจัดการกองทรัสตฯ ทั้ง 2 บริษัทเปน
นิติบุคคลที่มีความนาเชื่อถือและไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการทำหนาที่ในตลาดทุน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทั้งผูจัดการกองทรัสตฯ และทรัสตี จะสามารถจัดการในรายละเอียดของสัญญา SPA และสัญญา
ที่เกี่ยวของทั้งหมดกับธุรกรรมดังกลาวนี้ไดอยางโปรงใส เปนธรรมตอผูถือหนวยทรัสตทุกราย อีกทั้งยังมีการวาจางที่ปรึกษา
กฎหมายที่มีความรูความเชี ่ยวชาญมารวมเปนผูยกราง และ/หรือตรวจสอบรางสัญญาดังกลาวเชนกัน  โดยสามารถสรุป
สาระสำคัญของรางสัญญา SPA ไดดังนี้ 

ชื่อสัญญา สัญญาจะซ้ือจะขายหุนของ Strategic Hospitality Holdings Limited (SHH) และ Strategic Hospitality 
Holdings 2 Limited (SHH2) 

ผูขาย Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (SHREIT) 
ผูซื้อ LT Rubicon Limited (LT) 
ทรัพยสินที่จะซื้อและขาย หุนจำนวนรอยละ 100 ของหุนท่ีออกและจำหนายแลวท้ังหมดของ SHH และ SHH2  
ราคาซื้อขาย 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนประมาณ 3 ,302.88 ลานบาท5 ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกลาวเปนราคาคงท่ี

บนสมมติฐานที่ SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนี้สิน ณ วันทำธุรกรรม โดยไมตองมีการปรับปรุงรายการ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิใดๆ กลาวคือ เงินที่ไดรับจากการจำหนายหุนทั้งหมดของ SHH และ SHH2 จำนวน
ดังกลาวเปนมูลคาเสนอซื้อกอนหักรายการดังตอไปน้ี 
1. ภาระหน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
2. คาใชจายท่ีตองจายใหบุคคลภายนอก (Leakage) (ถามี) 
3. เงินสำรองไวเพ่ือการชำระบัญชีของ SHREIT 

เง่ือนไขบังคับกอนของ
คูสัญญา 

1. ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตของ SHREIT สำหรับการจำหนายไปซ่ึงหุนใหกับผูซ้ือ 
2. การรับรองของผูซ้ือและผูขายเปนจริงและถูกตอง 
3. ระหวางวันประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตท่ีอนุมัติการเขาทำรายการ จนถึงวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ตอง
แจงใหผูเชาหลักทราบถึงการอนุมัติในการจำหนายไปซ่ึงหุน และรอการเปลี่ยนแปลงคูสัญญาใหมระหวางผูให
เชากับผูเชาหลัก 
4. ระหวางวันประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตท่ีอนุมัติการเขาทำรายการ จนถึงวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ตอง
แจงใหผูบริหารโรงแรมทราบถึงการอนุมัติในการจำหนายไปซ่ึงหุน และรอการเปลี่ยนแปลงคูสัญญาใหมระหวาง
ผูเชาหลักกับผูบริหารโรงแรม 
5. ระหวางวันประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตท่ีอนุมัติการเขาทำรายการ จนถึงวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ตอง
แจงใหผูเชาหลักทราบถึงการอนุมัติในการจำหนายไปซ่ึงหุน และรอการเปลี่ยนแปลงคูสัญญาใหมของผูเชาหลัก 

 
5 อางอิงจากขอมูลสารสนเทศฯ ซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เทากับ 31.4560 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
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6. ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารโรงแรมในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคูสัญญาท่ี
เกี่ยวของ และสิทธิประโยชนของผูเชาหลักของแตละโรงแรม 
7. ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกู และคูสัญญา ภายใตภาระหน้ีสินท่ีเกี่ยวของกับการทำ
ธุรกรรมภายใตขอตกลงดังกลาว (รวมถึงการอนุมัติการจำหนายไปซ่ึงหุนใหกับผูซ้ือ) 
8. ระหวางวันประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตท่ีอนุมัติการเขาทำรายการ จนถึงวันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ ผูขาย
ตองแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของแตละบริษัท ณ วันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ 

วันที่ธุรกรรมเสร็จ
สมบูรณ6 

1. 7 วันทำการ หลังจากวันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตอนุมัติการเขาทำรายการ หรือ  
2. วันท่ีคูสัญญามีการตกลงรวมกัน 
หมายเหตุ: วันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณจะมีการหารือรวมกันระหวางคูสัญญาอีกครั้ง 

กฎหมายที่ใชบังคับ กฎหมายของประเทศไทย 
วิธีการระงับขอพิพาท อนุญาโตตุลาการ ในประเทศสิงคโปร ตามหลักเกณฑของ Singapore International Arbitration Centre 
 

2.6 ความเสี่ยงจากการเขาทำรายการ 
นอกจากความเสี่ยงสำคัญที่ผูถือหนวยทรัสตจะสามารถศึกษาไดจากรายงานประจำป 2562 ของกองทรัสตฯ ทั้งใน

ดานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรัสตฯหรือการดำเนินงานของกองทรัสตฯ ดานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพยสินโครงการ ดาน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยกองทรัสตฯ ดานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสตของ
กองทรัสตฯ และดานความเสี่ยงของแตละประเทศที่เกี่ยวของแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพิ่มเติมดานความ
เสี่ยงจากการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเลิกกองทรัสตฯในครั้งนี้ ใหผูถือหนวยทรัสตทราบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563 ประกอบดวย 
 
1. ความเสี่ยงที่ผูซ้ือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดครบถวน เปนผลใหกองทรัสตฯไมสามารถเขาทำรายการได 

เนื่องจากการจำหนายทรัพยสินครั้งนี้ ผูทำคำเสนอซื้อจะตองดำเนินการตามเง่ือนไขตางๆใหครบถวนสมบูรณกอนที่
กองทรัสตฯจะจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ทั้งนี้ กองทรัสตฯอาจไดรับความเสี่ยงในกรณีที่ผูซื้อไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได 
โดยเฉพาะการจัดหาเงินมาชำระคาซื้อทรัพยสินไดตามกำหนดเวลา อันเปนผลทำใหกองทรัสตฯไมสามารถเขาทำรายการได ซึ่ง
กองทรัสตฯจะไดรับผลกระทบจากการที่มีคาใชจายในการเตรียมการตางๆ อยางไรก็ดี ผูทำคำเสนอซื้อไดแจงใหทราบวามี
แหลงเงินสนับสนุนสำหรับการเขาซื้อทรัพยสินจาก Deutsche Bank อยางไรก็ดีในรางสัญญาจะซื้อจะขายหุนมีการกำหนด
คาปรับกรณีฝายใดฝายหนึ่งดำเนินการลาชาไวแลว 
 
2. ความเสี่ยงที่ผูซื้อลาชาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขไดครบถวน เปนผลใหกองทรัสตฯเกิดความลาชาในการเขาทำ

รายการ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูซื้อมีความลาชาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขได

ครบถวน โดยจะทำใหการจำหนายทรัพยสินหลักและการเลิกกองทรัสตฯเกิดความลาชาได ซึ่งจะทำใหผูถือหนวยทรัสตอาจ
เสียโอกาสจากการนำเงินที่ไดรบัไปลงทุนในทางเลือกอื่นลาชากวาท่ีคาดการณไว อยางไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาทั้งผูจัดการกองทรัสตฯ และทรัสตี จะสามารถติดตามใหคูสัญญาฝายผูทำคำเสนอซื้อทรัพยสินปฏิบัติตาม
สัญญาไดอยางครบถวน และเปนไปตามกรอบเวลาของกฎหมาย 
 

 
6 หากมีฝายใดมีความลาชาในการชำระสิง่ตอบแทนตามเง่ือนไขของสัญญา ฝายดงักลาวจะตองชำระคาปรับตามเง่ือนไขของสัญญาใหแกอกีฝาย 
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สวนที่ 3 : คำอธิบายขอสมมติฐานการประมาณการทางการเงิน  
 

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
พิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่จะจำหนายไปที่ไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ ที่ปรึกษาทางการเงินของผูจัดการ
กองทรัสตฯ การสัมภาษณผูบริหารของผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการโรงแรมซึ่งเปนทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ ขอมูลจากงบ
การเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี แผนธุรกิจ และขอมูลประกอบอ่ืนๆ โดยความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตสุมผล
ของการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและการเลิกกองทรัสตฯ ตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีวา 
1. สมมติฐานที่นำมาใชในการจัดทำประมาณการทางการเงินเปนสมมติฐานจากผูจัดการโรงแรม ผูบริ หารของผูจัดการ

กองทรัสตฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และแหลงขอมูลสำหรับสาธารณอื่นๆ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาปรับปรุง
ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามความเหมาะสม โดยที่ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวที่ไดรับเปนขอมูล
ที่สมบูรณ ครบถวน และเอกสารสำคัญดังกลาวที่ไดรับเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน และถูกตอง 

2. สมมติฐานตางๆ ท่ีใชในการคำนวณ ไดรับการรับรองจากผูจัดการกองทรัสตฯวามีความถูกตองและเหมาะสมแลว 
3. ไมมีผลกระทบจากขอขัดแยงทางกฎหมาย จนสงผลกระทบตอการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจอยางมีนัยสำคัญ 
4. ไมมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และ/หรือ ภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันจะสงผลกระทบตอการ

ประกอบธุรกิจอยางมีนัยสำคัญ 
5. การระบาดของโรค COVID-19 ไดสรางฐานพฤติกรรมใหมของผูบริโภค (New Normal) ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับกลุม

ธุรกิจโรงแรม ดังที่ไดระบุไวในสมมติฐานประมาณการทางการเงิน อยางไรก็ตาม หากสมมติฐานที่เกี่ยวของกับการระบาด
ของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธของประมาณการทางการเงินการเปลี่ยนแปลงได 
 

ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินความเหมาะสมของราคา โดย
พิจารณาจากความสามารถในการสรางกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยดังกลาว เพื่อใหความเห็นแกผูถือหนวยทรัสตถึง
ความเหมาะสมของการเขาทำรายการ โดยใชวิธีการตามทฤษฎีทางการเงิน ดังนี้ 

1. วิธีเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสิน 

2. วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำประมาณการทางการเงิน สำหรับสินทรัพยที่จะจำหนายไปมี 2 ประเภท คือ 1 )
สินทรัพยที่เปนสิทธิการเชา ไดแก โรงแรม Capri และ โรงแรม Ibis ในประเทศเวียดนาม มีระยะเวลาคงเหลือ 23 ป ตั้งแตป 
2563-2586 จนถึงวันครบกำหนดสัญญาเชา และ 2) สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธประเภท HGB Title ที่มีระยะเวลาครบกำหนด
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2580 ที่สามารถขอตออายุกรรมสิทธิ์ในรอบถัดไปไดอีก 30 ป และขยายระยะเวลาไดอีก 20 ป จนถึงป 
2630 นอกจากน้ี สมมติฐานในการจัดทำประมาณการนี้เปนสมมติฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต อางอิงขอมูลจากเอกสาร
ที่ไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ การสัมภาษณผูบริหาร นโยบายการดำเนินงานของกองทรัสตฯ รวมถึงผลการดำเนินงานใน
อดีต ซึ่งสมมติฐานตั้งอยูภายใตภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้ หากปจจัยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสำคัญ อาจสงผลกระทบตอการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ และอาจสงผลกระทบตอ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได 
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วิธีเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสิน 
 ในการประเมินมูลคาโดยวิธีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผู
ประเมินราคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล .ต. ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสอบทานรายงาน
ประเมินมูลคาทรัพยสิน หลักเกณฑการประเมิน รวมทั้งสมมติฐานในการประเมินดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พบวา
รายงานประเมินดังกลาวเปนการประเมินเต็มรูปแบบซึ่งจะตองมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและสถานปจจุบันของทรัพยสิน
นั้นๆ และไมพบเหตุอันเปนที่สงสัยวาผูประเมินราคาทรัพยสินไมปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยวิธีที่ผูประเมินราคา
ทรัพยสินใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินหลักของกองทรัสตไดแกวิธีรายได (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนวิธีที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ลักษณะการสรางรายไดของทรัพยสิน ยกเวนขอสมมติฐานบางรายการที่ผูประเมินราคาทรัพยสินกำหนดขึ้นมาจากขอมูลที่
ไดรับในขณะทำการประเมินราคาทรัพยสินนั้น แตในสถานการณปจจุบันมีความแตกตางไปอยางมีนัยสำคัญ อาทิ 
1) จำนวนหองพักของโรงแรม Ibis ที่บริษัทประเมินราคาทรัพยสินกำหนดจำนวน 160 หอง เนื่องจาก ณ วันที่ออกรายงาน

ประเมินทรัพยสินดังกลาวฯ ทางโรงแรมมีแผนการลงทุนตกแตงหองพักเพิ่มเติมจำนวน 20 หอง ซึ่งในปจจุบันยังคงมี
หองพักจำนวน 140 หอง ทั้งนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไมไดรับความชัดเจนในแผนการลงทุนหองพักเพิ่มเติม ณ วันที่
ออกรายงานฉบับนี้ จึงไดใชจำนวนหองพัก 140 หองในการจัดทำประมาณการทางการเงินตลอดปประมาณการ 

2) จำนวนหองพักของโรงแรม Capri ที่บริษัทประเมินราคาทรัพยสินกำหนดจำนวน 175 หอง ในขณะที่ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระใชจำนวน 174 หอง เนื่องจากหองพักที่เหลือจำนวน 1 หอง ถูกใชเปนหองพักผูบริหารโรงแรมสำหรับการใชงาน
ภายในเทานั้นจึงไมมีรายไดจากหองพักดังกลาว 

3) ขอสมมติฐานเรื่องอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) และอัตราคาหองพักเฉลี่ยรายวัน (Average Daily Room Rate: 
ADR) อัตราการเติบโตของรายได เปนตน ซึ่งในชวงเวลาที่ผู ประเมินราคาทรัพยสินไดจัดทำการประเมินมูลคานั้น ผู
ประเมินราคาทรัพยสินจัดทำบนสมมติฐานที่ยังไมมีการระบาดของโรค  COVID-19 อยางไรก็ตามในชวงเวลาที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดจัดทำประมาณการนี้ การระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงและสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ
ตอกลุมธุรกิจโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดรวมผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ไวในสมมติฐาน
การประมาณการทางการเงิน โดยการระบาดดังกลาวไดสรางฐานพฤติกรรมใหมของผูบริโภค (New Normal) ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงกับกลุมธุรกิจโรงแรม ดังที่ไดระบุไวอยางละเอียดในสมมติฐานการประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปรายละเอียดขอสมมติฐานที่ผูประเมินราคาทรัพยสินใชในการประเมิน
ราคาทรัพยสินหลักของกองทรัสต SHREIT ไดดังนี ้

ขอสมมติฐาน Pullman Capri Ibis 
ผูประเมินราคาทรัพยสิน KJPP Willson dan Rekan และ 

Knight Frank 
Savillis และ Nexus Savillis และ Nexus 

วันที่ประเมิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
วิธีการประเมินมูลคา วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพยสินหลกัของกองทรัสตฯ (DCF) 
ระยะเวลาประมาณการ 11 ป 10 ป 10 ป 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (รอยละ) 
(Discount Rate) 

11.99% 10% 10% 

จำนวนหองพัก 317 หอง 175 หอง 140 หอง ในป 2563 และ 
160 หอง ในป 2564 เปนตนไป 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย รอยละ 78.00 ในป 2563 รอยละ 71.50 ในป 2563 รอยละ 60 ในป 2563 
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 70.10 ของรายไดคาหองพัก รอยละ 8.50 ของรายไดคาหองพัก รอยละ 13.00 ของรายไดคาหองพัก 
รายไดอื่น รอยละ 3.10 ของรายไดคาหองพัก รอยละ 2.00 ของรายไดรวม รอยละ 2.50 ของรายไดรวม 
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ขอสมมติฐาน Pullman Capri Ibis 
ตนทุน คำนวณเปนอัตราสวนของรายไดแต

ละประเภท 
คำนวณเปนอัตราสวนของรายได
แตละประเภท 

คำนวณเปนอัตราสวนของรายไดแต
ละประเภท 

คาใชจายการดำเนินงาน คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก 
คาใชจายดานการบริหาร คาใชจาย
ดานการขายและการตลาด คาใชจาย
คาวิศวกรรม คาสาธารณูปโภค และ
คาใชจายดาน IT โดยคำนวณเปน
อัตราสวนของรายไดรวม 

คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก 
คาใชจายดานการบริหาร 
คาใชจายดานการขายและ
การตลาด คาใชจายคาวิศวกรรม 
คาสาธารณูปโภค และคาใชจาย
ดาน IT โดยคำนวณเปนอัตราสวน
ของรายไดรวม 

คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก 
คาใชจายดานการบริหาร คาใชจาย
ดานการขายและการตลาด 
คาใชจายคาวิศวกรรม คา
สาธารณูปโภค และคาใชจายดาน IT 
โดยคำนวณเปนอัตราสวนของรายได
รวม 

คาสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุ
อุปกรณ (FF&E Reserve) 

รอยละ 3 ของรายไดรวม รอยละ 3.00 ของรายไดรวม รอยละ 3.00 ของรายไดรวม 

ราคาประเมินทรัพยสิน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

2,963.99 ลานบาท/1 745.51 ลานบาท/1 462.40 ลานบาท/1 

รวมราคาประเมินของทรัพยสินหลัก
ของกองทรัสต โดยผูประเมินราคา
ทรัพยสิน ณ Assets Level 

4,171.90 ลานบาท (หรือ 132.63 ลานดอลลารสหรัฐ)/1/2 

หมายเหตุ:  /1  ขอมูลจากสารสนเทศฯ อางอิงอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 23 กันยายน 2563 ซ่ึงเปนวันที่ผูทำคำเสนอซ้ือใชกำหนดราคาเสนอซ้ือ โดยมอีัตรา
แลกเปลี่ยน 31.4560 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ และ 14,835 รูเปยหตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของโรงแรมแตละแหงเพื่อประกอบการจัดทำประเมิน

มูลคาสินทรัพยในช้ัน Assets Level เพื ่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบกับมูลคาทรัพยสินตามรายงานของผูประเมิน
ทรัพยสิน โดยสามารถสรุปตามตารางเปรียบเทียบดังนี ้

โรงแรม มูลคาทรัพยสินตามรายงาน
ของผูประเมินทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสินตามรายงาน 
IFA/1 

ราคาสูง (ตำ่) กวา
มูลคาตามรายงานของ

ผูประเมินทรัพยสิน 

รอยละสูง (ต่ำ) กวา
มูลคาตามรายงานของ

ผูประเมินทรัพยสิน 

Pullman 
1,397,850 ลานรูเปยห 
2,963.99 ลานบาท/1 

2,555.35 ลานบาท (408.64) ลานบาท - 13.79% 

Capri 
23.70 ลานดอลลารสหรัฐ 

745.51 ลานบาท/1 
681.91 ลานบาท (63.60) ลานบาท - 8.53% 

IBIS 
14.70 ลานดอลลารสหรัฐ 

462.40 ลานบาท/1 
343.92 ลานบาท (118.48) ลานบาท - 25.62% 

รวม 4,171.90 ลานบาท 3,581.18 ลานบาท (590.72) ลานบาท -14.16% 
หมายเหตุ:  /1  ขอมูลจากสารสนเทศฯ อางอิงอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 23 กันยายน 2563 ซ่ึงเปนวันที่ผูทำคำเสนอซ้ือใชกำหนดราคาเสนอซ้ือ โดยมอีัตรา

แลกเปลี่ยน 31.4560 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ และ 14,835 รูเปยหตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
 
มูลคาทรัพยสินในชั้น Assets Level ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไดเทียบเทากับ 3,581.18 ลานบาท ซึ่ง

ต่ำกวามูลคาตามรายงานของผูประเมินทรัพยสิน 590.72 ลานบาท หรือคิดเปนต่ำกวารอยละ 14.16 อยางไรก็ตาม ความ
แตกตางของมูลคาทรัพยสินที่เปรียบเทียบดังกลาวเกิดจากการที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดขอสมมติฐานประมาณการ
กระแสเงินสดของโรงแรมแตละแหงโดยอางอิงสถานการณปจจุบัน ซึ่งมีการคำนึงถึงผลกระทบจาก COVID-19 เปนปจจัย
แตกตางท่ีสำคัญ เนื่องจากผูประเมินทรัพยสินไดจัดทำรายงานประเมินเมื่อปลายป 2562 กอนจะมีสถานการณ COVID-19 
วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 
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- หนาที ่32 - 

3.1 ทรัพยสินหลักรายการที่ 1 : โรงแรม Pullman Jakarta Central Park (Pullman) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการโรงแรม Pullman ตั้งแตป 2563-2630 รวม 67 ป และไดประมาณ

การกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) เนื่องจากโรงแรม Pullman มีการถือกรรมการสิทธ์ิ
ประเภทตออายุได (Extendable Freehold) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระของกิจการ 
และคิดลดกระแสเงินสดดังกลาวเปนมูลคาปจจุบัน ซึ่งสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชในการจัดทำประมาณการมี
รายละเอียด ดังน้ี  

1) ขอสมมติฐานรายได 
1.1) รายไดคาหองพัก 

 อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate: %OCC) 
จากขอมูลในป 2560-2562 โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยตอปอยูที่รอยละ 79.12 รอยละ 78.36 และรอยละ 

75.67 ตามลำดับ และขอมูลในชวง 8 เดือนป 2563 โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยตอเดือน ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 
เทากับรอยละ 73.65 รอยละ 71.26 รอยละ 31.90 รอยละ 1.79 รอยละ 17.89 รอยละ 45.49 รอยละ 26.26 และรอยละ 
15.30 ตามลำดับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานอัตราการเขาพักในเดือนที่เหลือจากขอมูลประมาณการใน
ชวงเวลาที่เหลือของป 2563 โดยใชขอมูลประมาณการอัตราการเขาพักที่ไดรับมาจากผูบริหารโรงแรมมาประกอบการ
พิจารณา และไดกำหนดสมมติฐานใหมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 8.50 ในเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการแพร
ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศอินโดนีเซียสูงเปนอันดับตนๆในภูมิภาค โดยมีผูติดเชื้อจำนวน 257,388 ราย ณ วันท่ี 
23 กันยายน 2563 และมีจำนวนผูเสียชีวิตตอวันมากกวา 100 คนตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2563  หลังจากนั้นจะเริ่มมีอตัรา
เขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 13.10 ในเดือนตุลาคม 2563 รอยละ 22.80 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และรอยละ 31.02 ใน
เดือนธันวาคม 2563 จากการที่รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียจะเริ่มมีการผอนคลายมาตรการ Lockdown ในชวงทายของป 
2563 อีกทั้งอาจจะมีมาตรการกระตุนและสงเสริมการทองเที่ยวโดยภาครัฐบาลประกอบกับกลุมลูกคาหลักเปนชาวอินโดนีเซีย 
และชาวเอเซีย สัดสวนประมาณรอยละ 35 และรอยละ 40 ตามลำดับ ในขณะที่ลูกคาชาวตะวันตกมีสัดสวนนอย ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวามีความสมเหตุสมผลในประมาณการอัตราเขาพักดังกลาวขางตน ทั้งนี้ สงผลใหประมาณการ
อัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งป 2563 จึงอยูที่อัตรารอยละ 29.80 สำหรับอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2564 กำหนดใหทยอยปรับ
เพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 31.02 ในตนป 2564 โดยมีการฟนตัวขึ้นตอเนื่องเปนรอยละ 78.36 ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2564 สงผล
ใหประมาณการอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งป 2564 อยูที่รอยละ 42.85 ทั้งนี้จากเหตุการณการแพรระบาด COVID-19 ที่สงผล
กระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรมโดยตรง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีมุมมองวาโรงแรม Pullman จะใช
ระยะเวลา 2 ป ในการกลับมามีผลการดำเนินงานที่ระดับปกติจึงกำหนดใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2565 เทากับรอยละ 
75.40 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยเติบโตจากสิ้นป 2564 จนเทากับรอยละ 78.36 ณ สิ้น
ไตรมาส 1 ป 2565 ซึ่งเทากับอัตราการเขาพักเฉลี่ยในปฐานป 2561 เนื่องจากในป 2562 มีเหตุการณการประทวงในประเทศ
อินโดนีเซียชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และในป 2563 มีสถานการณ COVID-19 จึงทำใหขอมูลไมสะทอนผล
ดำเนินงานที่ควรจะเปน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมนำขอมูลปดังกลาวมาพิจารณา สำหรับประมาณการในป 2566 
กำหนดขอสมมติฐานใหโรงแรมจะกลับมามีผลการดำเนินงานท่ีระดับปกติและคงที่ไปจนถึงป 2570 จึงมีอัตราการเขาพักเฉลี่ย
เปนรอยละ 78.36 ตั้งแตป 2566-2570 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานดานการลงทุนสวนปรับปรุง
โรงแรมครั้งใหญ (Renovation) ในทุกๆ 7 ป จะสงผลใหสินทรัพยโรงแรมมีความทันสมัย และไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง 
ผลจากการลงทุนดังกลาวท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทยอยเพิ่มสูงขึ้น และคอยๆปรับตัวลดลง
ตามรอบการลงทุนในแตละรอบการลงทุนปรับปรุงโรงแรมไปจนปสุดทายของประมาณการ 
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โรงแรม 
จำนวนหองพัก 

(หอง) 
อัตราการเขาพักเฉลี่ย 

ป 2562 
ขอสมมติฐานอัตราการเขาพัก 

Pullman Jakarta 
Central Park 

317 รอยละ 75.67 

 ป 2563 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 29.80 
 ป 2564 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 42.85 
 ป 2565 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 75.40 
 ป 2566-2570 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 78.36 
 ตั้งแตป 2571 อัตราการเขาพักมีการปรับเพิ่ม-ลดตามรอบการลงทุน

ปรับปรุงโรงแรมไปจนปสุดทายของประมาณการ 
 

 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate : ADR) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 

2563 และกำหนดสมมติฐานราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนในเดือนที่เหลือของป 2563 จากขอมูลประมาณการที่ไดรับมาจาก
ผูบริหารโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาประมาณการดังกลาวมีความเปนไปได และไดประเมินผลกระทบ 
COVID-19 แลว สงผลใหในป 2563 มีราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 71.42 ดอลลารสหรัฐตอคืน สำหรับป 2564 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการปรับราคาหองพักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.00 จากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจาก
ขอมูลในป 2562 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้ และขอมูลในป 2563 มีเหตุการณไมปกติจากผลกระทบ 
COVID-19 จึงไมนำมาพิจารณา จะไดราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 109.02 ดอลลารสหรัฐตอคืน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดใหอัตราราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนตั้งแตป 2565 เปนตนไปเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 3.00 ตอป อางอิงอัตราเงินเฟอ
เปาหมายของธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย 

โรงแรม จำนวนหองพัก 
(หอง) 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนป 2562 
(ดอลลารสหรัฐตอคืน) 

ขอสมมติฐาน 

Pullman 
Jakarta 

Central Park 
317 101.57 ดอลลารสหรัฐ 

 ป 2563 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 71.42 ดอลลารสหรัฐ 
 ป 2564 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 109.02 ดอลลารสหรัฐ 
 ป 2565 เปนตนไป อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน

เทากับรอยละ 3.00 ตอป 
 

1.2) รายไดจากคาอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverages) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงรายไดจากคาอาหารและเครื ่องดื ่มจากขอมูลในอดีตและแผน

งบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรม โดยในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนของรายไดจาก
คาอาหารและเครื่องดื่มตอรายไดคาหองพักที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณที่จัดทำโดย
ผูบริหารโรงแรมไดอัตราเฉลี่ยเทากับรอยละ 77.52 ของรายไดคาหองพัก และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดปประมาณการ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหสมมติฐานรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มเทากับรอยละ 67.73 ของรายไดคาหองพัก อางอิง
จากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไม
นำมาพิจารณา 

 
1.3) รายไดอื่น 

 รายไดอื่นของโรงแรม ประกอบดวย รายไดจากการใหบริการ อาทิ บริการสปาเพื่อสุขภาพ บริการซักอบรีด บริการที่
จอดรถ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงรายไดอื่นจากขอมูลในอดีตที่ผานมา และแผนงบประมาณที่จัดทำ
โดยผูบริหารโรงแรม โดยในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนของรายไดอื่นตอรายไดคาหองพักที่เกิดขึน้
จริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรมไดอัตราเฉลี่ยเทากับรอยละ 4.38 ของ
รายไดคาหองพัก และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดปประมาณการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหสมมติฐานรายไดอื่นเทากับ

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่34 - 

รอยละ 2.70 ของรายไดคาหองพัก อางอิงจากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มี
เหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมาพิจารณา 
 
2) ขอสมมติฐานตนทุน 

โครงสรางตนทุนของโรงแรม ประกอบดวย 3 สวน คือ ตนทุนคาหองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม และตนทุน
อื่น ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางรายได ในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนตนทุนตอรายไดคาหองพักที่
เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณท่ีจัดทำโดยผูบริหารโรงแรมสำหรบัเดือนที่เหลือของป 2563 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาโครงสรางตนทุนดังกลาวมีความเปนไปได และไดประเมินผลกระทบ COVID-19 
แลว สำหรับโครงสรางตนทุนในป 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดขอมูลประมาณการที่สัมภาษณจากผูจัดการกองทรัสต
และผานความเห็นจากผูบริหารโรงแรม จึงกำหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาหองพัก และตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่มในป 
2564 ตามที่ควรไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการหองพัก และรานอาหารของลูกคา ผูบริโภค 
หลังจากนั้นจึงคอยๆทยอยปรับลดลงกลับมาสูที่ระดับปกติในป 2567 เปนตนไปซึ่งอางอิงจากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน 
เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมาพิจารณา ยกเวนโครงสราง
ตนทุนการบริการอืน่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหเทากับขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐานไปตลอดปประมาณการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

อัตราสวนตนทุนตอรายไดประเภทนั้นๆ ป 2563 
ตนทุนคาหองพัก  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 25.53 ของรายไดคาหองพัก 

 ป 2564 ที่อัตรารอยละ 20.29 ของรายไดคาหองพัก (ปรับเพิ่มจากปฐาน) 
 ป 2565 ที่อัตรารอยละ 19.79 ของรายไดคาหองพัก 
 ป 2566 ที่อัตรารอยละ 19.54 ของรายไดคาหองพัก 
 ป 2567 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 19.29 ของรายไดคาหองพัก 

ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 70.89 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2564 ที่อัตรารอยละ 54.85 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม (ปรับเพิ่มจากปฐาน) 
 ป 2565 ที่อัตรารอยละ 54.35 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2566 ที่อัตรารอยละ 54.10 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2567 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 53.85 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 

ตนทุนจากแผนกอื่น  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 2.45 ของรายไดรวม 
 ป 2564 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 1.62 ของรายไดรวม (เทากับปฐาน) 

 
3) ขอสมมติฐานคาใชจาย 

3.1) คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 
คาใชจายในการบริหารหลักของโรงแรม ประกอบดวย คาใชจายดานการบริหารทั่วไป คาใชจายดานสารสนเทศ 

คาใชจายดานการขายและการตลาด คาซอมบำรุง และคาสาธารณูปโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงสมมติฐานคาใชจาย
ในการบริหารจากขอมูลในอดีตที่ผานมาในชวงป 2561 และแผนงบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรม ทั้งนี้ทางผูบริหาร
โรงแรมไดจัดทำแผนงบประมาณในชวงแพรระบาดของโรค COVID-19 โดยตั้งอยูบนสมมติฐานการลดคาใชจายในการบริหาร
ตางๆ เพื่อใหยังสามารถดำเนินการตอไปได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และ
ขอมูลจากผูบริหารโรงแรมในการประมาณการคาใชจายในการบริหารในชวงป 2563 หลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
ใชขอมูลป 2561 เปนปฐานในปฐานและกำหนดใหคาใชจายเติบโตขึ้นจากป 2563 จนเทากับปฐานในป 2565 โดยพิจารณา
ประกอบกับการประมาณการของผูบริหารโรงแรม และตั้งแตป 2566 เปนตนไป กำหนดอัตราเติบโตของคาใชจายคงที่รอยละ 
3.00 ตอป อางอิงอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย 
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ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจำแนกคาใชจายในการบริหารออกเปน 2 ลักษณะ ได แก คาใชจายคงที่ (Fixed 
Expenses) และคาใชจายผันแปร (Variable Expenses) โดยมีรายละเอียดในแตละรายการดังนี้ 

คาใชจายคงที่ (Fixed Expenses) 
คาใชจายในการบริหาร ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 เปนตนไป 

คาใชจายดานการบริหารทั่วไป 0.80 ลานดอลลารสหรัฐ 1.07 ลานดอลลารสหรัฐ 1.35 ลานดอลลารสหรัฐ เติบโตจากปกอนหนาดวยอัตรา
เงินเฟอ ที่รอยละ 3.00 ตอป คาใชจายดานสารสนเทศ 0.15 ลานดอลลารสหรัฐ 0.15 ลานดอลลารสหรัฐ 0.16 ลานดอลลารสหรัฐ 

 
คาใชจายผันแปร (Variable Expenses) 

คาใชจายในการบริหาร 
(อัตราสวนตอรายไดรวม) 

ป 2563 ป 2564 เปนตนไป 

คาใชจายการขายและการตลาด รอยละ 6.49 ของรายไดรวม รอยละ 4.93 ของรายไดรวม 
คาซอมบำรุง รอยละ 4.86 ของรายไดรวม รอยละ 2.93 ของรายไดรวม 
คาสาธารณูปโภค รอยละ 12.79 ของรายไดรวม รอยละ 5.25 ของรายไดรวม 

 
3.2) คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  

 คาใชจายสวนของเจาของของโรงแรม ประกอบดวย Base Management Fee และ Incentive Management 
Fee ตามที่ระบุในสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีดังนี ้

คาใชจาย ขอสมมติฐาน 
Base Management Fee: BMF รอยละ 1.75 ของรายไดจากการดำเนินงาน (Gross Operating Profit: GOP/1) 
Incentive Management Fee: IMF  GOP < รอยละ 35 เทากับรอยละ 5.00 ของ GOP 

 รอยละ 35 < GOP < รอยละ 40 เทากับรอยละ 5.50 ของ GOP 
 รอยละ 40 < GOP < รอยละ 45 เทากับรอยละ 6.00 ของ GOP 
 รอยละ 45 < GOP < รอยละ 50 เทากับรอยละ 6.50 ของ GOP 
 GOP > รอยละ 50 เทากับรอยละ 7.00 ของ GOP 

หมายเหตุ: /1 - GOP คำนวณจากรายไดรวม (ขอ 1) ลบดวยตนทุน (ขอ 2) และคาใชจายในการบริหาร (ขอ 3.1) 
 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดคา Management Fee ตลอดปประมาณการมีอัตราคาใชจายของเจาของที่
เปนไปตามแผนนโยบายของของผูบริหารโรงแรมตามตารางขางตน 
 
4) สมมติฐานเงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอุปกรณ (FF&E Reserve) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานคา FF&E Reserve เทากับรอยละ 3.00 ของรายไดจากการ
ดำเนินงาน อางอิงตามสัญญารับจางบริหารโรงแรม แตทั้งนี้จำนวนเงิน FF&E Reserve จะถูกพิจารณาในประมาณการรวมกับ
การลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Renovation) โดยคา FF&E Reserve เปนคาใชจายประเภท Soft goods อางอิง Implied 
Renovation Cost (ที่มา: HVS Hotel Cost Estimating Guide, Arcadis International Construction Cost Index) ของโรงแรมระดับ 
5 ดาวในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้จากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ผูบริหารโรงแรมมีนโยบายยกเวนคา FF&E 
Reserve สำหรับป 2563 และป 2564 หลังจากนั้นจึงกำหนดดวยอัตราตามสัญญาตั้งแตป 2565 เปนตนไปตลอดปประมาณ
การ 
 
5) ขอสมมติฐานคาเสื่อมราคา (Depreciation) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณคาเสื่อมราคาในรูปแบบเสนตรง (Straight Line Depreciation) โดยพิจารณาตัด
คาเสื่อมราคาเปนระยะเวลา 20 ป ตามมาตรฐานการตัดคาเสื่อมราคาของอาคาร ทั้งนี้ในรอบการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม 
(Renovation) ที่มีระยะเวลาประมาณการในการตัดคาเสื่อมนอยกวา 20 ป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะกำหนดใหตัดคา
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เสื่อมตามระยะเวลาการใหประโยชนทางเศรษฐกิจคงเหลือจนถึงปสิ้นสุดประมาณการ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 
 
6) ขอสมมติฐานการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานเงินลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญในทุกๆ รอบ 7 ป สำหรับ
การลงทุนปรับปรุงประเภท Full Renovation อางอิง Implied Renovation Cost (ที่มา: HVS Hotel Cost Estimating Guide, 
Arcadis International Construction Cost Index) ของโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศอินโดนีเซีย โดยพิจารณารวมกับคา FF&E 
Reserve ตามที่ระบุในสัญญารับจางบริหารโรงแรม ทั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราเติบโตของเงินลงทุนดังกลาว
เทากับรอยละ 2.04/1 ตอปตลอดระยะเวลาปประมาณการ 
หมายเหตุ: /1 – อางอิง: Arcadis Construction Cost Handbook – Indonesia 2019 
 
7) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับตนทุนทางการเงิน 
 SHR Indonesia เขาลงทุนผานการใหเงินกูยืมจากผูถือหุน/1ใหแก SHR Hotel Indonesia มูลคาคงเหลือประมาณ 
1,054,555 ลานรูเปยหอินโดนีเซีย หรือเทียบเทา 71.69 ลานดอลลารสหรัฐ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูในป 2563 ที่รอยละ 2.50 ตอป และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดระยะเวลาประมาณการที่รอยละ 4.50 ตอป ตาม
แผนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของผูจัดการกองทรัสตฯ ใหเปนไปตามเงื่อนไขคูสัญญาการทำธุรกรรมระหวางกัน/2 (Transfer 
Pricing) 
หมายเหตุ /1 - การใหเงินกูยืมจากผูถือหุนดังกลาวเปนสวนหนึ่งในวิธีการสงเงินกลับจากการลงทุน 

/2 - อางอิง: Transfer Pricing Report PT SHR Hotel Indonesia 2019 
 
8) ขอสมมติฐานการสนับสนุนผลดำเนินงานสุทธิ (NOI Support) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการกำหนดขอสมมติฐานเงินสนับสนุนรายไดจากการดำเนินงานสุทธิ ในกรณีที่รายได
จากการดำเนินงานหลังหัก FF&E Reserve นอยกวา 8.25 ลานดอลลารสหรัฐ จาก PT Agung Podomoro Land Tbk ที่จะ
ครบกำหนดอายุเงื่อนไขในป 2563 ทั้งนี้การสนับสนุนจะขยายระยะเวลาไปสิ้นสุดในป 2564 เนื่องจากเหตุการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19 ในป 2563 ซึ่งเขาเงื่อนไขยกเวนจากเหตุการณพิเศษ อาทิ โรคระบาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงมีการกำหนดขอสมมติฐานเงินสนับสนุนรายไดจากการดำเนินงานสุทธิตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาไวในประมาณการ 
 
9) ขอสมมติฐานคาเชา 

จากอัตราคาเชาตามที่ระบุไวในสัญญา Master Lessee ซึ่งไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ และตามกฎเกณฑของ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย คาเชามี 2 ประเภทไดแก 1) คาเชาคงที่ (Fixed Rent) แบงเปนอัตราคาเชา
พื้นฐาน (Base Fixed Rent) และคาเชาพื้นฐานสวนเพิ่ม (Additional Fixed Rent) อัตราคาเชาพื้นฐานถูกกำหนดในสัญญา
เชาที่ตออายุทุกๆ 3 ป ทั ้งนี ้ คาเชาคงที่จะไมเกินสัดสวน 2ใน3 ของผลกำไรจากผลการดำเนินงานหลังหัก FF&E (Net 
Operating Income: NOI) หรือเทากับ Base Fixed Rent แลวแตมูลคาใดจะมากกวา และ 2) คาเชาผันแปร (Variable 
Rent) จะถูกจายในแตละงวดเมื่อ NOI เหลือมากกวาคาเชาคงที่ซึ่งจะตองสงคืนทั้งหมดใหแกผูใหเชาหลัก ทั้งนี้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราคาเชาพื้นฐานเทากับ 80,341 ลานรูเปยหอินโดนีเซียตามสัญญาเชาฉบับลาสดุ และใหอัตรา
คาเชาพ้ืนฐานสวนเพ่ิม และคาเชาผันแปร ปรับตามประมาณการ NOI ที่เกิดขึ้นในประมาณการ 
 
 
 
 
 
 
10) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ (Taxes / Charges) 
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การลงทุนในโรงแรม Pullman จะมีภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย 
ดังนี ้

บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวของ 

บริษัท PT SHR Hotel 
Indonesia 
(Indonesia) 

รายไดคาเชา ภาษีสุดทาย (Final Tax) รอยละ 10/4 

หัก คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน  
หัก คาใชจ ายคาธรรมเนียมในการบริหารและคาบริหารใหบริษ ัท SHR 
Indonesia Pte Ltd 

ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 20 

หัก ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมจากผูถือหุน บริษัท SHR Indonesia Pte Ltd  ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 20 
กำไรสุทธิ/2 

 

รายการอื่น 
จายชำระคืนเงินตนให บริษัท SHR Indonesia Pte Ltd/1 

 

เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิ (ถามี) ให บริษัท SHR Indonesia Pte Ltd/3 ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 20 

บริษัท SHR Indonesia 
Pte Ltd (BVI) 

รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia  
รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia  
รายไดในการบริหารและการบริการจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia  
หัก รายจายอื่นๆ   
กำไรสุทธิ/5  
รายการอื่น 
รับคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia  
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิให SHH/6 

 

บริษัท Strategic 
Hospitality Holding 

Limited 
(BVI) 

รายไดเงินปนผลจากบริษัท SHR Indonesia Pte Ltd  
หัก รายจายอื่นๆ  
กำไรสุทธิ/5 

 

รายการอื่น 
เงินปนผลจายกำไรสุทธิใหกองทรัสต SHREIT/6 

 

SHREIT 
(กองทรัสต) 

รายไดเงินปนผลจาก SHH  
หัก รายจายที่เกี่ยวกับการบริหารกองทรัสต  
กำไรสุทธิ 

 

รายการอื่น 
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิใหผูถือหุน  

หมายเหตุ:  /1  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีเงินกูยืมผูถอืหุนจำนวน 1,054,556 ลานรูเปยหอินโดนีเซีย โดยเงินกูยืมผูถือหุนเปนหนึ่งในวิธีการสงเงนิกลับ 
นอกเหนือจากวิธีอื่น เชน เงินปนผล ดอกเบ้ียรับ รายไดในการบริหารและการบริการ เปนตน ซึ่งแตละวิธีจะมีภาระภาษีที่แตกตางกัน 

  /2 ไมเสียภาษีนิติบุคคล หากเปนกิจการที่ไดรับรายไดคาเชาที่ตองเสียภาษีสุดทาย (Final Tax) บนฐานรายไดคาเชาไปแลว 
  /3 เงินปนผลจะถูกใชเมื่อบริษัทมีกำไรในอนาคต 
  /4 ภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 10 ของคาเชา ในกรณีของโรงแรม Pullman สามารถใชประโยชนจากภาษีซ้ือจากตอนซ้ือโรงแรม Pullman เพื่อ

มาหักภาษีขาย โดยภาษีซื้อ ณ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท PT SHR Hotel Indonesia คงเหลืออยูที ่ประมาณ 111,475 ลานรูเปยห
อินโดนีเซีย 

  /5   บริษัทที่ตั้งยูใน BVI ไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคล 
  /6 บริษัทที่ตั้งอยูใน BVI สามารถจายเงินปนผลไดภายใตการทดสอบความเพียงพอของทรัพยสินสุทธิ (Solvency Test) 
 
 
 
11) มูลคากระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณมูลคากระแสเงินสดหลังจากระยะเวลาประมาณการสำหรับโรงแรม Pullman 
เนื่องจากเปนลักษณะสิทธิการเชาแบบตออายุได (Extendable Freehold) ดังนั้น ผูจัดการกองทรัสตฯจึงมีความเห็นวา
กองทรัสตฯจะสามารถตออายุสัญญาสิทธิการเชาและใชประกอบธุรกิจไปไดอยางตอเนื่อง โดยมีสูตรคำนวณดังนี้ 

Terminal Value =      FCFFปที่ 68 x (1 + G) 
            (WACC - G) 

FCFFปที่ 68 = มูลคากระแสเงินสดอิสระของกิจการ ณ ปที่ 68 (ป พ.ศ.2630) โดยคำนวณรวมคาเฉลี่ยการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม 
G = อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดตอไปอยางตอเนื่องไปตลอดภายหลังปประมาณการ (Going Concern Basis) โดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 3.00 ตอป อางอิงอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคาร
กลางประเทศอินโดนีเซีย 

WACC = อัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital) เทากับรอยละ 10.34 ตอป 
(รายละเอียดดังขอ 12) 

 
12) ขอสมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate) 
 อัตราสวนคดิลดท่ีใชในการคำนวณมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใชอัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งเทากับรอยละ 10.34 ตอปโดยมีสตูรการคำนวณ ดังน้ี 

อัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนัก (WACC) โดยที ่

= (Wd X kd X (1-T)) + (We X ke)  

Wd = อัตราสวนเปาหมายหนี้สินรวมตอสินทรพัยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 35.00 
kd = อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินของ SHH เทากับรอยละ 3.29 ตอป (ถวัเฉลี่ยตามสัญญาเงินกู) 
T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ SHH ซ่ึงเทากับรอยละ 0.00 เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนที่ BVI ไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
We = อัตราสวนเปาหมายสวนของผูถือหนวยทรัสตรวมตอสินทรัพยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 65.00 
ke = เทากับรอยละ 14.14 ตอปซ่ึงคำนวณจากการใช ke ของกองทรัสตฯ อางอิงจาก Bloomberg และปรับคา

ดวยความเส่ียงของประเทศอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับประเทศไทย โดยการหักลบระหวางอัตราผลตอบแทน
ของธนบัตรรัฐบาลอายุ 30 ป ของทั้ง 2 ประเทศ (อางอิง: Thaibma และ Trading Economic ณ วันที่ 23 
กันยายน 2563) 
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3.2 ทรัพยสินหลักรายการที่ 2 : โรงแรม Capri By Fraser (Capri) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการโรงแรม Capri ตั้งแตป 2562-2586 รวม 23 ป ซึ่งเปนระยะเวลา

คงเหลือของสิทธิการเชาโรงแรม Capri โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระของกิจการ และคดิ
ลดกระแสเงินสดดังกลาวเปนมูลคาปจจุบัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในสญัญาสิทธิการเชาเมื่อครบกำหนดอายุสิทธิการเชาแลว ผูให
เชาหลักที่เปนบริษัทยอยของกองทรัสตฯจะไมมสีิทธิในการใชประโยชนอีกตอไป โดยไมมีการประมาณการคารื้อถอนสิ่งปลูก
สรางเนื่องจากจะตองยกกรรมสิทธิ์ใหเจาของพื้นที่เชา ซึ่งสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใชในการจัดทำประมาณการมี
รายละเอียด ดังนี้  

1) ขอสมมติฐานรายได 
1.1) รายไดคาหองพัก 

 อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate: %OCC) 
โรงแรม Capri ผูใชบริการสวนมากจะเปนกลุมลูกคาธุรกิจที่เดินทางมารวมงานสัมมนาและงานจัดแสดงนิทรรศการ

ตางๆ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไซงอน ซึ่งสามารถเดินไปจากโรงแรมไดอยางสะดวก โดยจากขอมูลในป 2560-2562 
โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยตอปอยูท่ีรอยละ 74.23 รอยละ 73.50 และรอยละ 66.06 ตามลำดับ ท้ังนี้จากขอมูลเพิ่มเติมที่
ไดรับจากผูบริหารกองทรัสตฯพบวาในป 2562 ไดมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นสงผลใหอัตราการเขาพักลดต่ำลงกวาที่ควรจะเปน 
โดยเหตุการณไมปกติดังกลาว ไดแก สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนสงผลใหผูเขาพักชาวจีนมีอัตราลดลง ภาวะ
ฝุน PM 2.5 เหตุการณประทวงที่ประเทศฮองกง เปนตน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชขอมูลอัตราการเขาพักเฉลี่ยตอเดือน ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 เทากับรอยละ 
37.60 รอยละ 37.60 รอยละ 18.56 รอยละ 12.99 รอยละ 12.05 รอยละ 10.46 รอยละ 10.41 รอยละ 20.09 ตามลำดับ 
และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานอัตราการเขาพักในเดือนท่ีเหลือจากขอมูลประมาณการในชวงเวลาที่เหลือ
ของป 2563 โดยใชขอมูลประมาณการที่ไดรับมาจากผูบริหารโรงแรมมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้โรงแรม Capri มีกลุม
ลูกคาในลักษณะลูกคาที่ทำสัญญาเชาระยาว (Long Stay) จึงทำใหอัตราการเขาพักยังคงมีอยูตางจากโรงแรมที่ดำเนินการใน
บริเวณเดียวกันอยาง Ibis ซึ่ง Capri จะมีอัตราการเขาพักขั้นต่ำอยูท่ีประมาณรอยละ 12.00 อีกทั้ง ผูบริหารโรงแรมมีการ
คาดการณวาในชวงทายของป 2563 อัตราการเขาพักของ Capri จะสามารถประคองตัวได เนื่องจาก รัฐบาลเวียดนามมี
มาตรการรับมือสถานการณแพรระบาด COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นไดชัดจากจำนวนผูติดเช้ือท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ 
ณ เวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำรายงานฉบับนี้ อีกทั้ง จากการตรวจสอบขอมูลศูนยนิทรรศการและการประชุมไซ
งอนจะเริ่มเปดใหมีการจัดงานนิทรรศการและการประชุมในชวงครึ่งหลังของป 2563 มากขึ้น ซึ่งผูเขารวมงานนิทรรศการถือ
เปนกลุมลูกคาหลักของ Capri โดยจะเริ่มมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 เทากับรอยละ 20.09 
และไดประเมินผลกระทบจาก COVID-19 แลว โดยมีความเห็นวารัฐบาลประเทศเวียดนามจะเริ่มมีการผอนคลายมาตรการ 
Lockdown ประกอบกับการจัดงานนิทรรศการและการประชุม ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไซงอนในชวงทายปของป 
2563 อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดวาอาจจะมมีาตรการกระตุนและสงเสริมการทองเที่ยวโดยภาครฐับาล ประกอบกบั
การที่โรงแรม Capri มีลักษณะเปน Business Hotel ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาสมมติฐานดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล สงผลใหประมาณการอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งป 2563 จึงอยูที่อัตรารอยละ 19.95 สำหรับอัตราการเขาพักเฉลี่ย
ในป 2564 กำหนดใหทยอยปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2563 ในตนป 2564 โดยมีการฟนตัวขึ้นตอเนื่องเปนรอยละ 73.50 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 และใหอัตราการเขาพักคงที่รอยละ 73.50 ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 
สงผลใหประมาณการอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั ้งป 2564 อยูที ่รอยละ 60.15 สำหรับประมาณการในป 2565 กำหนดขอ
สมมติฐานใหโรงแรมจะกลับมามีผลการดำเนินงานท่ีระดับปกติและคงที่ไปจนถึงป 2569 (ใชฐานป 2561 ที่มีอัตราการเขาพัก
เฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 73.50 เนื่องจากในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวขางตนจึงทำใหขอมูลไม
สะทอนผลดำเนินงานท่ีควรจะเปน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมนำขอมูลปดังกลาวมาพิจารณา) จึงมีอัตราการเขาพักเฉลี่ย
เปนรอยละ 73.50 ตั้งแตป 2565-2569 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานดานการลงทุนสวนปรับปรุง
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โรงแรมครั้งใหญ (Renovation) ในทุกๆ 6 ป จะสงผลใหสินทรัพยโรงแรมมีความทันสมัย และไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง 
ผลจากการลงทุนดังกลาวท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทยอยเพิ่มสูงขึ้น และคอยๆปรับตัวลดลง
ตามรอบการลงทุนในแตละรอบการลงทุนปรับปรุงโรงแรมไปจนปสุดทายของประมาณการ 

โรงแรม 
จำนวนหองพัก 

(หอง) 
อัตราการเขาพักเฉลี่ย 

ป 2562 
ขอสมมติฐานอัตราการเขาพัก 

Capri By Fraser 174/1 รอยละ 66.06% 

 ป 2563 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 19.95 
 ป 2564 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 60.15 
 ป 2565-2569 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 73.50 
 ป 2570 อัตราการเขาพักมีการปรับเพิ ่ม -ลดตามรอบการลงทุน

ปรับปรุงโรงแรมไปจนปสุดทายของประมาณการ 
หมายเหตุ: /1  ณ ปจจุบัน Capri มีจำนวนหองพักทั้งหมด 175 หองแตเนื่องจากมีหองพัก 1 หองสำหรับการใชภายใน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใชสมมติฐานจำนวนหองพัก

เทากับ 174 หองตลอดปประมาณการ 

 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate: ADR) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง ในชวง 8 เดือนป 

2563 และกำหนดสมมติฐานราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนในเดือนที่เหลือของป 2563 จากขอมูลประมาณการที่ไดรับมาจาก
ผูบริหารโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาประมาณการดังกลาวมีความเปนไปได และไดประเมินผลกระทบ 
COVID-19 แลว สงผลใหในป 2563 มีราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 49.18 ดอลลารสหรัฐตอคืน สำหรับป 2564 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการปรับราคาหองพักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.20 จากขอมูลป 2561 เนื่องจากขอมูลในป 2562 
มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้ และขอมูลในป 2563 มีเหตุการณไมปกติจากผลกระทบ COVID-19 จึงไมนำมา
พิจารณา จะไดราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 60.40 ดอลลารสหรัฐตอคืน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหอัตราราคา
หองพักเฉลี่ยตอคืนตั้งแตป 2565 เปนตนไปเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 3.20 ตอป อางอิงอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลาง
ประเทศเวียดนาม 

โรงแรม จำนวนหองพัก 
(หอง) 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนป 2562 
(ดอลลารสหรัฐตอคืน) 

ขอสมมติฐาน 

Capri By Fraser 174 66.58 ดอลลารสหรัฐ 

 ป 2563 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 49.18 ดอลลารสหรัฐ 
 ป 2564 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 60.40 ดอลลารสหรัฐ 
 ป 2565 เปนตนไป อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหองพักเฉลี่ยตอ

คืนเทากับรอยละ 3.20 ตอป  
1.2) รายไดจากคาอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverages) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงรายไดจากคาอาหารและเครื ่องดื ่มจากขอมูลในอดีตและแผน

งบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรม โดยในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนของรายไดจาก
คาอาหารและเครื่องดื่มตอรายไดคาหองพักที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณที่จัดทำโดย
ผูบริหารโรงแรมไดอัตราเฉลี่ยเทากับรอยละ 8.04 ของรายไดคาหองพัก และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดปประมาณการ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหสมมติฐานรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มเทากับรอยละ 8.15 ของรายไดคาหองพัก อางอิงจาก
ขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมา
พิจารณา 

 
1.3) รายไดอื่น 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานรายไดอื่น อาทิ หองจัดเลี้ยง บริการสปาเพื่อสุขภาพ ฟตเนส บริการซัก

อบรีด บริการที่จอดรถ โดยอางอิงและเทียบเคียงรายไดอื่นจากขอมูลในอดีตที่ผานมา และแผนงบประมาณที่จัดทำโดย
ผูบริหารโรงแรม โดยในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนของรายไดอื่นตอรายไดคาหองพักที่เกิดขึ้นจรงิ
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ในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรมไดอัตราเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.17 ของ
รายไดคาหองพัก และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดปประมาณการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหสมมติฐานรายไดอื่นเทากับ
รอยละ 1.93 ของรายไดคาหองพัก อางอิงจากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มี
เหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมาพิจารณา 
 
2) ขอสมมติฐานตนทุน 

โครงสรางตนทุนของโรงแรม ประกอบดวย 3 สวน คือ ตนทุนคาหองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม และตนทุน
อื่น ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางรายได ในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนตนทุนตอรายไดคาหองพักที่
เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณท่ีจัดทำโดยผูบริหารโรงแรมสำหรบัเดือนที่เหลือของป 2563 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาโครงสรางตนทุนดังกลาวมีความเปนไปได และไดประเมินผลกระทบ COVID-19 
แลว สำหรับโครงสรางตนทุนในป 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดขอมูลประมาณการที่สัมภาษณจากผูจัดการกองทรัสต
และผานความเห็นจากผูบริหารโรงแรม จึงกำหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาหองพัก และตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่มในป 
2564 ตามที่ควรไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการหองพัก และรานอาหารของลูกคาผูบริโภค 
หลังจากนั้นจึงคอยๆทยอยปรับลดลงกลับมาสูที่ระดับปกติในป 2567 เปนตนไปซึ่งอางอิงจากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน 
เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมาพิจารณา ยกเวนโครงสราง
ตนทุนการบริการอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหเทากับขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐานไปตลอดปประมาณการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ตนทุน ขอสมมติฐาน 
ตนทุนคาหองพัก  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 16.33 ของรายไดคาหองพัก 

 ป 2564 ที่อัตรารอยละ 11.74 ของรายไดคาหองพัก (ปรับเพิ่มจากปฐาน) 
 ป 2565 ที่อัตรารอยละ 11.24 ของรายไดคาหองพัก 
 ป 2566 ที่อัตรารอยละ 10.99 ของรายไดคาหองพัก 
 ป 2567 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 10.74 ของรายไดคาหองพัก 

ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 96.84 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2564 ที่อัตรารอยละ 79.76 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม (ปรับเพิ่มจากปฐาน) 
 ป 2565 ที่อัตรารอยละ 79.26 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2566 ที่อัตรารอยละ 79.01 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2567 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 78.76 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 

ตนทุนจากแผนกอื่น  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 27.50 ของรายไดอื่น 
 ป 2564 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 38.63 ของรายไดอื่น (เทากับปฐาน) 

 
3) ขอสมมติฐานคาใชจาย 

3.1) คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 
คาใชจายในการบริหารหลักของโรงแรม ประกอบดวย คาใชจายดานการบริหารทั่วไป คาใชจายดานสารสนเทศ 

คาใชจายดานการขายและการตลาด คาซอมบำรุง และคาสาธารณูปโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงสมมติฐานคาใชจาย
ในการบริหารจากขอมูลในอดีตที่ผานมาในชวงป 2561 และแผนงบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรม ทั้งนี้ทางผูบริหาร
โรงแรมไดจัดทำแผนงบประมาณในชวงแพรระบาดของโรค COVID-19 โดยตั้งอยูบนสมมติฐานการคาใชจายในการบริหาร
ตางๆ เพื่อใหยังสามารถดำเนินการตอไปได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และ
ขอมูลจากผูบริหารโรงแรมในการประมาณการคาใชจายในการบริหารในชวงป 2563 หลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
ใชขอมูลป 2561 เปนปฐานในปฐานและกำหนดใหคาใชจายเติบโตขึ้นจากป 2563 จนเทากับปฐานในป 2565 โดยพิจารณา
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ประกอบกับการประมาณการของผูบริหารโรงแรม และตั้งแตป 2566 เปนตนไป กำหนดอัตราเติบโตของคาใชจายคงที่รอยละ 
3.20 ตอป อางอิงอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางประเทศเวียดนาม 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจำแนกคาใชจายในการบริหารออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก คาใชจายคงที่ ( Fixed 
Expenses) และคาใชจายผันแปร (Variable Expenses) โดยมีรายละเอียดในแตละรายการดังนี้ 

คาใชจายคงที่ (Fixed Expenses) 
คาใชจายในการบริหาร ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 เปนตนไป 

คาใชจายดานการบริหารทั่วไป 0.10 ลานดอลลารสหรัฐ 0.23 ลานดอลลารสหรัฐ 0.36 ลานดอลลารสหรัฐ เติบโตจากปกอนหนาดวยอัตรา
เงินเฟอ ที่รอยละ 3.20 ตอป คาใชจายดานสารสนเทศ 0.06 ลานดอลลารสหรัฐ 0.07 ลานดอลลารสหรัฐ 0.08 ลานดอลลารสหรัฐ 

 
คาใชจายผันแปร (Variable Expenses) 

คาใชจายในการบริหาร 
(อัตราสวนตอรายไดรวม) 

ป 2563 ป 2564 เปนตนไป 

คาใชจายการขายและการตลาด รอยละ 3.77 ของรายไดรวม รอยละ 3.00 ของรายไดรวม 
คาซอมบำรุง รอยละ 3.32 ของรายไดรวม รอยละ 2.80 ของรายไดรวม 
คาสาธารณูปโภค รอยละ 9.64 ของรายไดรวม รอยละ 5.86 ของรายไดรวม 

 
3.2) คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses) 

 คาใชจายสวนของเจาของของโรงแรม ประกอบดวย Base Management Fee และ Incentive Management 
Fee ตามที่ระบุในสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีดังนี้  

คาใชจาย ขอสมมติฐาน 
Base Management Fee: BMF รอยละ 2.10 ของรายไดจากการดำเนินงาน (Gross Operating Profit: GOP/1) 
Incentive Management Fee: IMF  GOP < รอยละ 30 ผูบริหารโรงแรมจะไมไดรับรายไดสวนนี้ 

 รอยละ 30 < GOP < รอยละ 50 เทากับรอยละ 5.25 ของ GOP 
 รอยละ 50 < GOP < รอยละ 70 เทากับรอยละ 6.30 ของ GOP 
 GOP > รอยละ 70 ขึ้นไป เทากับรอยละ 7.35 ของ GOP 

หมายเหตุ: /1 GOP คำนวณจากรายไดรวม (ขอ 1) ลบดวยตนทุน (ขอ 2) และคาใชจายในการบริหาร (ขอ 3.1) 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดคา Management Fee ตลอดปประมาณการมีอัตราคาใชจายของเจาของที่
เปนไปตามแผนนโยบายของผูบริหารโรงแรมตามตารางขางตน 
 
4) สมมติฐานเงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอุปกรณ (FF&E Reserve) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานคา FF&E Reserve เทากับรอยละ 2.00 ของรายไดจากการ
ดำเนินงาน อางอิงตามสัญญารับจางบริหารโรงแรม แตทั้งนี้จำนวนเงิน FF&E Reserve จะถูกพิจารณาในประมาณการรวมกับ
การลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Renovation) โดยคา FF&E Reserve เปนคาใชจายประเภท Soft goods อางอิง Implied 
Renovation Cost (ที่มา: HVS Hotel Cost Estimating Guide, Arcadis International Construction Cost Index)  ของโรงแรมระดับ 
4 ดาวในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้จากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ผูบริหารโรงแรมมีนโยบายยกเวนคา FF&E 
Reserve สำหรับป 2563 และป 2564 หลังจากนั้นจึงกำหนดดวยอัตราตามสัญญาตั้งแตป 2565 เปนตนไปตลอดปประมาณ
การ 
 
  

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่43 - 

5) ขอสมมติฐานคาเสื่อมราคา (Depreciation) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณคาเสื่อมราคาในรูปแบบเสนตรง (Straight Line Depreciation) โดยพิจารณาตัด

คาเสื่อมราคาตามระยะเวลาของสัญญา Leasehold ที่เหลืออยู แตจะไมเกิน 20 ป ตามมาตรฐานการตัดคาเสื่อมราคาของ
อาคาร ท้ังนี้ในรอบการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Renovation) ที่มีระยะเวลาประมาณการในการตดัคาเสือ่มนอยกวา 20 ป 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะกำหนดใหมีการตัดคาเสื่อมตามระยะเวลาการใหประโยชนทางเศรษฐกิจคงเหลือจนถึงปสิ้นสุด
ประมาณการ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ียอมรับโดยทั่วไป 
 
6) ขอสมมติฐานการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานเงินลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญในทุกๆ รอบ 6 ป สำหรับ
การลงทุนปรับปรุงประเภท Full Renovation อางอิง Implied Renovation Cost (ที่มา: HVS Hotel Cost Estimating Guide, 
Arcadis International Construction Cost Index) ของโรงแรมระดับ 4 ดาวในประเทศเวียดนาม โดยพิจารณารวมกับคา FF&E 
Reserve ตามที่ระบุในสัญญารับจางบริหารโรงแรม ทั้งนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราเติบโตของเงินลงทุนดังกลาว
เทากับรอยละ 2.96/1 ตอปตลอดระยะเวลาปประมาณการ 
หมายเหตุ: /1 – อางอิง: CEIC data  Vietnam CPI Housing and Construction  
 
7) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับตนทุนทางการเงิน 
 SHR Finco Pte Ltd เขาลงทุนผานการใหเงินกูยืมจากผูถือหุน/1ใหแก Luxel APT Company Limited ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 มูลคารวมประมาณ 8.12 ลานดอลลารสหรัฐ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูในป 
2563 ที่รอยละ 4.25 ตอป และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดระยะเวลาประมาณการที่รอยละ 4.50 ตอป ตามแผนการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูของผูจัดการกองทรัสตฯ 
หมายเหตุ /1 - การใหเงินกูยืมจากผูถือหุนดังกลาวเปนสวนหนึ่งในวิธีการสงเงินกลับจากการลงทุน 
 
8) ขอสมมติฐานคาเชา 

จากอัตราคาเชาตามที่ระบุไวในสัญญา Master Lessee ซึ่งไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ และตามกฎเกณฑของ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย คาเชามี 2 ประเภทไดแก 1) คาเชาคงที่ (Fixed Rent) แบงเปนอัตราคาเชา
พื้นฐาน (Base Fixed Rent) และคาเชาพื้นฐานสวนเพิ่ม (Additional Fixed Rent) อัตราคาเชาพื้นฐานถูกกำหนดในสัญญา
เชาที่ตออายุทุกๆ 3 ป ทั ้งนี ้ คาเชาคงที่จะไมเกินสัดสวน 2ใน3 ของผลกำไรจากผลการดำเนินงานหลังหัก FF&E (Net 
Operating Income: NOI) หรือเทากับ Base Fixed Rent แลวแตมูลคาใดจะมากกวา และ 2) คาเชาผันแปร (Variable 
Rent) จะถูกจายในแตละงวดเมื่อ NOI เหลือมากกวาคาเชาคงที่ซึ่งจะตองสงคืนทั้งหมดใหแกผูใหเชาหลัก  ทั้งนี้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราคาเชาพื้นฐานเทากับ 32,173 ลานดงเวียดนามตามสัญญาเชาฉบับลาสุด และใหอัตราคา
เชาพ้ืนฐานสวนเพ่ิม และคาเชาผันแปร ปรับตามประมาณการ NOI ที่เกิดขึ้นในประมาณการ 
 
9) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ (Taxes / Charges) 

การลงทุนในโรงแรม Capri จะมีภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม ดังนี ้
บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวของ 

Luxel APT 
Company 
Limited 

(Vietnam) 

รายไดคาเชา  
หัก คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน  
หัก คาใชจายคาธรรมเนียมในการบริหารให BBDM Singapore Pte Ltd ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 10 
หัก ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมจากผูถือหุน SHR Finco Pte Ltd ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 5 
กำไรสุทธิ ภาษีนิติบุคคล รอยละ 20 
รายการอื่น 
จายชำระคืนเงินตนให SHR Finco Pte Ltd  
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิ (ถามี) ให BBDM Singapore Pte Ltd  
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บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวของ 

SHR Finco 
Pte Ltd (BVI) 

รายไดดอกเบี้ยรับจาก Luxel APT Company Limited  
หัก คาใชจายอื่นๆ  
กำไรสุทธิ/1  
รายการอื่น 
รับคืนเงินกูจาก Luxel APT Company Limited  
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิให Strategic Hospitality Holdings Limited/2  

BBDM 
Singapore 
Pte Ltd 

(Singapore) 

รายไดเงินปนผลจาก Luxel APT Company Limited  
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจาก Luxel APT Company Limited  
หัก รายจายอื่นๆ  

กำไรสุทธิ/3  

รายการอื่นๆ 
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิให Strategic Hospitality Holdings Limited/4  

Strategic 
Hospitality 
Holdings 

(BVI) 

รายไดเงินปนผลจาก SHR Finco Pte Ltd และ BBDM Singapore Pte Ltd  
หัก คาใชจายอื่นๆ  
กำไรสุทธิ/1  
รายการอื่น 
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิใหกองทรัสต/2  

หมายเหตุ:  /1 บริษัทที่ตั้งอยูใน BVI ไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคล 
  /2 บริษัทที่ตั้งอยูใน BVI สามารถจายเงินปนผลไดภายใตการทดสอบความเพียงพอของทรัพยสินสุทธิ (Solvency Test) 
  /3 รายไดเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนในตางประเทศไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร 
  /4 ประเทศสิงคโปร ยกเวนภาษีหัก ณ ที่จายจากเงินปนผล 
 
10) ขอสมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate) 
 อัตราสวนคดิลดท่ีใชในการคำนวณมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใชอัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งเทากับรอยละ 7.88 ตอปโดยมสีูตรการคำนวณ ดังน้ี 

อัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนัก (WACC) โดยที ่

= (Wd X kd X (1-T)) + (We X ke)  

Wd = อัตราสวนเปาหมายหนี้สินรวมตอสินทรพัยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 35.00 
kd = อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินของ SHH เทากับรอยละ 3.29 ตอป (ถวัเฉลี่ยตามสัญญาเงินกู) 
T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ SHH ซ่ึงเทากับรอยละ 0.00 เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนที่ BVI ไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
We = อัตราสวนเปาหมายสวนของผูถือหนวยทรัสตรวมตอสินทรัพยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 65.00 
ke = เทากับรอยละ 10.35 ตอปซ่ึงคำนวณจากการใช ke ของกองทรัสตฯ อางอิงจาก Bloomberg และปรับคา

ดวยความเส่ียงของประเทศเวียดนามเม่ือเทียบกับประเทศไทย โดยการหักลบระหวางอัตราผลตอบแทน
ของธนบัตรรัฐบาลอายุ 25 ป ของทั้ง 2 ประเทศ (อางอิง: Thaibma และ World Government Bonds 
ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 และ 21 กนัยายน 2563 ตามลำดับ) 
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3.3 ทรัพยสินหลักรายการที่ 3 : โรงแรม Ibis Saigon South (Ibis) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการโรงแรม Ibis ตั้งแตป 2562-2586 รวม 23 ป ซึ่งเปนระยะเวลา

คงเหลือของสิทธิการเชาโรงแรม Ibis โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระของกิจการ และคิดลด
กระแสเงินสดดังกลาวเปนมูลคาปจจุบัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในสัญญาสิทธิการเชาเมื่อครบกำหนดอายุสทิธิการเชาแลว ผูใหเชา
หลักท่ีเปนบริษัทยอยของกองทรัสตฯจะไมมสีิทธิในการใชประโยชนอีกตอไป โดยไมมีการประมาณการคารื้อถอนสิ่งปลูกสราง
เนื่องจากจะตองยกกรรมสิทธ์ิใหเจาของพื้นที่เชา ซึ่งสมมติฐานที่ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใชในการจดัทำประมาณการมี
รายละเอียด ดังนี ้

1) ขอสมมติฐานรายได 
1.1) รายไดคาหองพัก 

 อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate: %OCC) 
 อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate: %OCC) 

โรงแรม Ibis ผูใชบริการสวนมากจะเปนกลุมลูกคาธุรกิจที่เดินทางมารวมงานสัมมนาและงานจัดแสดงนิทรรศการ
ตางๆ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไซงอน เชนเดียวกันกับโรงแรม Capri ซึ่งสามารถเดินไปจากโรงแรมไดอยางสะดวก 
โดยจากขอมูลในป 2560-2562 โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยตอปอยูที่รอยละ 66.12 รอยละ 64.59 และรอยละ 56.16 
ตามลำดับ ท้ังนี้จากขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับจากผูบริหารกองทรัสตฯพบวาในป 2562 ไดมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นสงผลใหอัตรา
การเขาพักลดต่ำลงกวาที่ควรจะเปน โดยเหตุการณไมปกติดังกลาว ไดแก สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน สงผล
ใหผูเขาพักชาวจีนมีอัตราลดลง ภาวะฝุน PM 2.5 เหตุการณประทวงที่ประเทศฮองกง เปนตน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชขอมูลอัตราการเขาพักเฉลี่ยตอเดือน ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 เทากับรอยละ 
29.26 รอยละ 19.78 รอยละ 5.51 รอยละ 0.00 รอยละ 0.00 รอยละ 1.17 รอยละ 3.99 และรอยละ 31.73 ตามลำดับ และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานอัตราการเขาพักในเดือนที่เหลือจากขอมูลประมาณการในชวงเวลาที่เหลือของ
ป 2563 โดยใชขอมูลประมาณการที่ไดรับมาจากผูบริหารโรงแรมมาประกอบการพิจารณา โดยโรงแรม Ibis จะมีความแตกตาง
กับโรงแรม Capri ที่ไมมีกลุมลูกคาในลักษณะลูกคาที่ทำสัญญาเชาระยาว (Long Stay) จึงไดปดใหบริการหองพักและสวน
อื่นๆชั่วคราวจากสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 ในชวงไตรมาส 2 ของป 2563 และผูบริหารโรงแรมมีการ
คาดการณวาในชวงที่เหลือของป 2563 อัตราการเขาพักของ Ibis จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก Ibis มีการทำสัญญาเปน
สถานกักกันตัว (Quarantine) สำหรับโรค COVID-19 และรัฐบาลเวียดนามมีมาตรการรับมือสถานการณแพรระบาด COVID-
19 ที่มีประสิทธิภาพ และเริ่มมีการผอนคลายมาตรการตางๆ อาทิ การอนุญาติใหเดินทางมีการเดินทางขามประเทศสำหรับ
การทำธุรกิจ (Business Travel) อีกทั้ง จากการตรวจสอบขอมูลศูนยนิทรรศการและการประชุมไซงอนจะเริ่มเปดใหมีการจัด
งานนิทรรศการและการประชุมในชวงครึ่งหลังของป 2563 มากขึ้นซึ่งผูเขารวมงานนิทรรศการถือเปนกลุมลูกคาหลักของ Ibis 
โดยจะเริ่มมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 เทากับรอยละ 23.81 รอยละ 20.05 รอยละ 4.76 
และรอยละ 31.97 ตามลำดับ  โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวารัฐบาลประเทศเวียดนามจะเริ่มมีการผอนคลาย
มาตรการ Lockdown ประกอบกับการจัดงานนิทรรศการและการประชุม ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไซงอนเพิ่มมาก
ขึ้นในชวงที่เหลือของป 2563 จากจำนวนผูติดเชื้อที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญ ณ เวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำรายงาน
ฉบับนี้ อีกทั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดวาอาจจะมีมาตรการกระตุนและสงเสริมการทองเที่ยวโดยภาครัฐบาล ประกอบ
กับการที่โรงแรม Ibis มีลักษณะเปน Business Hotel ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาสมมติฐานดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล สงผลใหประมาณการอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งป 2563 จึงอยูที่อัตรารอยละ 14.38 สำหรับอัตราการเขาพักเฉลี่ย
ในป 2564 กำหนดใหทยอยปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 31.97 ในตนป 2564 ฟนตัวขึ้นตอเนื่องเปนรอยละ 64.59 ณ สิ้นไตร
มาสที่ 1 ของป 2564 และใหอัตราการเขาพักคงที่รอยละ 58.13 ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 
สงผลใหประมาณการอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั ้งป 2564 อยูที ่รอยละ 56.43 สำหรับประมาณการในป 2565 กำหนดขอ
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สมมติฐานใหโรงแรมจะกลับมามีผลการดำเนินงานท่ีระดับปกติและคงที่ไปจนถึงป 2569 (ใชฐานป 2561 ที่มีอัตราการเขาพัก
เฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 64.59 เนื่องจากในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวขางตน ขอมูลจึงไมสะทอน
ผลดำเนินงานที่ควรจะเปน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมนำขอมูลดังกลาวมาพิจารณา) จึงมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยเปนรอย
ละ 64.59 ตั้งแตป 2565-2569 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานดานการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม
ครั้งใหญ (Renovation) ในทุกๆ 6 ป จะสงผลใหสินทรัพยโรงแรมมีความทันสมัย และไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ผลจาก
การลงทุนดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทยอยเพิ่มสูงขึ้น และคอยๆปรับตัวลดลงตาม
รอบการลงทุนในแตละรอบการลงทุนปรับปรุงโรงแรมไปจนปสุดทายของประมาณการ 

โรงแรม 
จำนวนหองพัก 

(หอง) 
อัตราการเขาพักเฉลี่ย 

ป 2562 
ขอสมมติฐานอัตราการเขาพัก 

Ibis Saigon 
South 

140 รอยละ 56.51% 

 ป 2563 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 14.38 
 ป 2564 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 56.43 
 ป 2565-2569 อัตราการเขาพักเฉลี่ยเทากับรอยละ 64.59 
 ป 2570 อัตราการเขาพักมีการปรับเพิ ่ม -ลดตามรอบการลงทุน

ปรับปรุงโรงแรมไปจนปสุดทายของประมาณการ 
 

 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate: ADR) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง ในชวง 8 เดือนป 

2563 และกำหนดสมมติฐานราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนในเดือนที่เหลือของป 2563 จากขอมูลประมาณการที่ไดรับมาจาก
ผูบริหารโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาประมาณการดังกลาวมีความเปนไปได และไดประเมินผลกระทบ 
COVID-19 แลว สงผลใหในป 2563 มีราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 46.95 ดอลลารสหรัฐตอคืน สำหรับป 2564 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการปรับราคาหองพักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.20 จากขอมูลป 2561 เนื่องจากขอมูลในป 2562 
มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไว และขอมูลในป 2563 มีเหตุการณไมปกติจากผลกระทบ COVID-19 จึงไมนำมาพิจารณา จะ
ไดราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 49.71 ดอลลารสหรัฐตอคืน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหอัตราราคาหองพักเฉลี่ย
ตอคืนตั้งแตป 2565 เปนตนไปเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 3.20 ตอป อางอิงอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางประเทศ
เวียดนาม 

โรงแรม 
จำนวนหองพัก 

(หอง) 
ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนป 2562 

(ดอลลารสหรัฐตอคืน) 
ขอสมมติฐาน 

Ibis Saigon South  140 55.52 ดอลลารสหรัฐ 

 ป 2563 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 46.95 ดอลลารสหรัฐ 
 ป 2564 ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนเทากับ 49.71 ดอลลารสหรัฐ 
 ป 2565 เปนตนไป อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหองพักเฉลี่ยตอ

คืนเทากับรอยละ 3.20 ตอป 
 
1.2) รายไดจากคาอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverages) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงและเทียบเคียงรายไดจากคาอาหารและเครื ่องดื ่มจากขอมูลในอดีตและแผน

งบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรม โดยในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนของรายไดจาก
คาอาหารและเครื่องดื่มตอรายไดคาหองพักที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณที่จัดทำโดย
ผูบริหารโรงแรมไดอัตราเฉลี่ยเทากับรอยละ 37.82 ของรายไดคาหองพัก และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดปประมาณการ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหสมมติฐานรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มเทากับรอยละ 17.23 ของรายไดคาหองพัก อางอิง
จากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไม
นำมาพิจารณา 
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1.3) รายไดอื่น 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานรายไดอื่น อาทิ หองจัดเลี้ยง บริการสปาเพื่อสุขภาพ ฟตเนส บริการซัก

อบรีด บริการที่จอดรถ โดยอางอิง และเทียบเคียงรายไดอื่นจากขอมูลในอดีตที่ผานมา และแผนงบประมาณที่จัดทำโดย
ผูบริหารโรงแรม โดยในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนของรายไดอื่นตอรายไดคาหองพักที่เกิดขึ้นจรงิ
ในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรมไดอัตราเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.20 ของ
รายไดคาหองพัก และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดปประมาณการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหสมมติฐานรายไดอื่นเทากับ
รอยละ 2.60 ของรายไดคาหองพัก อางอิงจากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มี
เหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมาพิจารณา 
 
2) ขอสมมติฐานตนทุน 

โครงสรางตนทุนของโรงแรม ประกอบดวย 3 สวน คือ ตนทุนคาหองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม และตนทุน
อื่น ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางรายได ในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลอัตราสวนตนทุนตอรายไดคาหองพักที่
เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และขอมูลจากแผนงบประมาณท่ีจัดทำโดยผูบริหารโรงแรมสำหรบัเดือนที่เหลือของป 2563 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาโครงสรางตนทุนดังกลาวมีความเปนไปได และไดประเมินผลกระทบ COVID-19 
แลว สำหรับโครงสรางตนทุนในป 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดขอมูลประมาณการที่สัมภาษณจากผูจัดการกองทรัสต
และผานความเห็นจากผูบริหารโรงแรม จึงกำหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาหองพัก และตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่มในป 
2564 ตามที่ควรไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการหองพัก และรานอาหารของลูกคาผูบริโภค 
หลังจากนั้นจึงคอยๆทยอยปรับลดลงกลับมาสูที่ระดับปกติในป 2567 เปนตนไปซึ่งอางอิงจากขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐาน 
เนื่องจากขอมูลในป 2562 และป 2563 มีเหตุการณไมปกติตามที่กลาวไวกอนหนานี้จึงไมนำมาพิจารณา ยกเวนโครงสราง
ตนทุนการบริการอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหเทากับขอมูลป 2561 ซึ่งใชเปนปฐานไปตลอดปประมาณการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ตนทุน ขอสมมติฐาน 
ตนทุนคาหองพัก  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 41.85 ของรายไดคาหองพัก 

 ป 2564 ที่อัตรารอยละ 17.78 ของรายไดคาหองพัก (ปรับเพิ่มจากปฐาน) 
 ป 2565 ที่อัตรารอยละ 17.28 ของรายไดคาหองพัก 
 ป 2566 ที่อัตรารอยละ 17.03 ของรายไดคาหองพัก 
 ป 2567 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 16.78 ของรายไดคาหองพัก 

ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 64.05 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2564 ที่อัตรารอยละ 71.85 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม (ปรับเพิ่มจากปฐาน) 
 ป 2565 ที่อัตรารอยละ 71.35 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2566 ที่อัตรารอยละ 71.10 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ป 2567 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 70.85 ของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม 

ตนทุนจากแผนกอื่น  ป 2563 ที่อัตรารอยละ 42.95 ของรายไดอื่น 
 ป 2564 เปนตนไป ที่อัตรารอยละ 19.09 ของรายไดอื่น (เทากับปฐาน) 

 
3) ขอสมมติฐานคาใชจาย 

3.1) คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 
คาใชจายในการบริหารหลักของโรงแรม ประกอบดวย คาใชจายดานการบริหารทั่วไป คาใชจายดานสารสนเทศ 

คาใชจายดานการขายและการตลาด คาซอมบำรุง และคาสาธารณูปโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงสมมติฐานคาใชจาย
ในการบริหารจากขอมูลในอดีตที่ผานมาในชวงป 2561 และแผนงบประมาณที่จัดทำโดยผูบริหารโรงแรม ทั้งนี้ทางผูบริหาร
โรงแรมไดจัดทำแผนงบประมาณในชวงแพรระบาดของโรค COVID-19 โดยตั้งอยูบนสมมติฐานการลดคาใชจายในการบริหาร
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ตางๆ เพื่อใหยังสามารถดำเนินการตอไปได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือนป 2563 และ
ขอมูลจากผูบริหารโรงแรมในการประมาณการคาใชจายในการบริหารในชวงป 2563 หลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
ใชขอมูลป 2561 เปนปฐานในปฐานและกำหนดใหคาใชจายเติบโตขึ้นจากป 2563 จนเทากับปฐานในป 2565 โดยพิจารณา
ประกอบกับการประมาณการของผูบริหารโรงแรม และตั้งแตป 2566 เปนตนไป กำหนดอัตราเติบโตของคาใชจายคงที่รอยละ 
3.20 ตอป อางอิงอตัราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางประเทศเวียดนาม 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจำแนกคาใชจายในการบริหารออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก คาใชจายคงที่ ( Fixed 
Expenses) และคาใชจายผันแปร (Variable Expenses) โดยมีรายละเอียดในแตละรายการดังนี้ 

คาใชจายคงที่ (Fixed Expenses) 
คาใชจายในการบริหาร ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 เปนตนไป 

คาใชจายดานการบริหารทั่วไป 0.15 ลานดอลลารสหรัฐ 0.17 ลานดอลลารสหรัฐ 0.18 ลานดอลลารสหรัฐ เติบโตจากปกอนหนาดวยอัตรา
เงินเฟอที่รอยละ 3.20 ตอป คาใชจายดานสารสนเทศ 0.03 ลานดอลลารสหรัฐ 0.03 ลานดอลลารสหรัฐ 0.04 ลานดอลลารสหรัฐ 

 
คาใชจายผันแปร (Variable Expenses) 

คาใชจายในการบริหาร 
(อัตราสวนตอรายไดรวม) 

ป 2563 ป 2564 เปนตนไป 

คาใชจายการขายและการตลาด รอยละ 8.41 ของรายไดรวม รอยละ 4.01 ของรายไดรวม 
คาซอมบำรุง รอยละ 7.64 ของรายไดรวม รอยละ 2.88 ของรายไดรวม 
คาสาธารณูปโภค รอยละ 11.71 ของรายไดรวม รอยละ 4.98 ของรายไดรวม 

 
3.2) คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses) 
 คาใชจายสวนของเจาของของโรงแรม ประกอบดวย Base Management Fee และ Incentive Management 
Fee ตามที่ระบุในสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีดังนี ้

คาใชจาย ขอสมมติฐาน 
Base Management Fee: BMF รอยละ 2.00 ของรายไดจากการดำเนินงาน (Gross Operating Profit: GOP/1) 
Incentive Management Fee: IMF  GOP < รอยละ 50 ของรายไดรวม เทากับรอยละ 7.00 ของ GOP 

 GOP > รอยละ 50 ของรายไดรวม เทากับรอยละ 8.00 ของ GOP 
หมายเหตุ: /1 GOP คำนวณจากรายไดรวม (ขอ 1) ลบดวยตนทุน (ขอ 2) และคาใชจายในการบริหาร (ขอ 3.1) 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดคา Management Fee ตลอดปประมาณการใหมีอัตราคาใชจายของเจาของที่
เปนไปตามแผนนโยบายของผูบริหารโรงแรมตามตารางขางตน 
 
4) สมมติฐานเงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอุปกรณ (FF&E Reserve) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานคา FF&E Reserve เทากับรอยละ 3.00 ของรายไดจากการ
ดำเนินงาน อางอิงตามสัญญารับจางบริหารโรงแรม แตทั้งนี้จำนวนเงิน FF&E Reserve จะถูกพิจารณาในประมาณการรวมกับ
การลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Renovation) โดยคา FF&E Reserve เปนคาใชจายประเภท Soft goods อางอิง Implied 
Renovation Cost (ที่มา: HVS Hotel Cost Estimating Guide, Arcadis International Construction Cost Index) ของโรงแรมระดับ 
3 ดาวในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้จากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ผูบริหารโรงแรมมีนโยบายยกเวนคา FF&E 
Reserve สำหรับป 2563 และป 2564 หลังจากนั้นกำหนดดวยอัตราตามสัญญาตั้งแตป 2565 เปนตนไปตลอดปประมาณการ 
 
5) ขอสมมติฐานคาเสื่อมราคา (Depreciation) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณคาเสื่อมราคาในรูปแบบเสนตรง (Straight Line Depreciation) โดยพิจารณาตัด
คาเสื่อมราคาตามระยะเวลาของสัญญา Leasehold ที่เหลืออยู แตจะไมเกิน 20 ป ตามมาตรฐานการตัดคาเสื่อมราคาของ
อาคาร ท้ังนี้ในรอบการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Renovation) ที่มีระยะเวลาประมาณการในการตดัคาเสือ่มนอยกวา 20 ป 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะกำหนดใหตัดคาเสื ่อมตามระยะเวลาการใหประโยชนทางเศรษฐกิ จคงเหลือจนถึงปสิ้นสุด
ประมาณการ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ียอมรับโดยทั่วไป 
 
6) ขอสมมติฐานการลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดขอสมมติฐานเงินลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญในทุกๆ รอบ 6 ป สำหรับ
การลงทุนปรับปรุงประเภท Full Renovation อางอิง Implied Renovation Cost (ที่มา: HVS Hotel Cost Estimating Guide, 
Arcadis International Construction Cost Index) ของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศเวียดนาม โดยพิจารณารวมกับคา FF&E 
Reserve ตามที่ระบุในสัญญารับจางบริหารโรงแรม ทั้งนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราเติบโตของเงินลงทุนดังกลาว
เทากับรอยละ 2.96/1 ตอปตลอดระยะเวลาปประมาณการ 
หมายเหตุ: /1 – อางอิง: CEIC data  Vietnam CPI Housing and Construction  
 
7) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับตนทุนทางการเงิน 
 SHR Ibis Pte Ltd เขาลงทุนผานการใหเงินกู ยืมจากผูถือหุน /1ใหแก VietHan Hotel Corporation มูลคารวม
ประมาณ 3.01 ลานดอลลารสหรัฐ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูในป 2563 ที่รอยละ 4.25 ตอ
ป และตั้งแตป 2564 จนสิ้นสุดระยะเวลาประมาณการที่รอยละ 4.50 ตอป ตามแผนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของผูจัดการ
กองทรัสตฯ 
หมายเหตุ /1 - การใหเงินกูยืมจากผูถือหุนดังกลาวเปนสวนหนึ่งในวิธีการสงเงินกลับจากการลงทุน 
 
8) ขอสมมติฐานคาเชา 

จากอัตราคาเชาตามที่ระบุไวในสัญญา Master Lessee ซึ่งไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ และตามกฎเกณฑของ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย คาเชามี 2 ประเภทไดแก 1) คาเชาคงที่ (Fixed Rent) แบงเปนอัตราคาเชา
พื้นฐาน (Base Fixed Rent) และคาเชาพื้นฐานสวนเพิ่ม (Additional Fixed Rent) อัตราคาเชาพื้นฐานถูกกำหนดในสัญญา
เชาที่ตออายุทุกๆ 3 ป ทั ้งนี ้ คาเชาคงที่จะไมเกินสัดสวน 2ใน3 ของผลกำไรจากผลการดำเนินงานหลังหัก FF&E (Net 
Operating Income: NOI) หรือเทากับ Base Fixed Rent แลวแตมูลคาใดจะมากกวา และ 2) คาเชาผันแปร (Variable 
Rent) จะถูกจายในแตละงวดเมื่อ NOI เหลือมากกวาคาเชาคงที่ซึ่งจะตองสงคืนทั้งหมดใหแกผูใหเชาหลัก ทั้งนี้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราคาเชาพื้นฐานเทากับ 16,046 ลานดงเวียดนามตามสัญญาเชาฉบับลาสุด และใหอัตราคา
เชาพ้ืนฐานสวนเพ่ิม และคาเชาผันแปร ปรับตามประมาณการ NOI ที่เกิดขึ้นในประมาณการ 
 
9) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ (Taxes / Charges) 

การลงทุนในโรงแรม Ibis จะมีภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม ดังน้ี 
บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวของ 

VietHan 
Hotel 

Corporation 
(Vietnam) 

รายไดคาเชา  
หัก คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน  
หัก คาใชจายคาธรรมเนียมในการบริหารให BBVN Pte Ltd ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 10 
หัก ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมจากผูถือหุน SHR Ibis Pte Ltd ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 5 

กำไรสุทธิ ภาษีนิติบุคคล รอยละ 20 
รายการอื่น 
จายชำระคืนเงินตนให SHR Ibis Pte Ltd   
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิ (ถามี) ให BBVN Pte Ltd   

SHR Ibis Pte 
Ltd (BVI) 

รายไดดอกเบี้ยรับจาก VietHan Hotel Corporation  
หัก คาใชจายอื่นๆ  

กำไรสุทธิ/1  
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บริษัท รายการ / ฐานภาษี ภาษีที่เกี่ยวของ 
รายการอื่น 
รับคืนเงินกูจาก VietHan Hotel Corporation  
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิให Strategic Hospitality Holdings Limited/2  

BBVN Pte Ltd 
(Singapore) 

รายไดเงินปนผลจาก VietHan Hotel Corporation  
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจาก VietHan Hotel Corporation  
หัก รายจายอื่นๆ  
กำไรสุทธิ/3  
รายการอื่นๆ 
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิให Strategic Hospitality Holdings Limited/4  

Strategic 
Hospitality 
Holdings 

(BVI) 

รายไดเงินปนผลจาก SHR Ibis Pte Ltd และ BBVN Pte Ltd  
หัก คาใชจายอื่นๆ  
กำไรสุทธิ/1  
รายการอื่น 
เงินปนผลจายจากกำไรสุทธิใหกองทรัสต/2  

หมายเหตุ:  1/ บริษัทที่ตั้งอยูใน BVI ไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคล 
 2/ บริษัทที่ตั้งอยูใน BVI สามารถจายเงนิปนผลไดภายใตการทดสอบความเพียงพอของทรัพยสนิสุทธิ (Solvency Test) 
 3/ รายไดเงนิปนผลที่ไดรับจากการลงทุนในตางประเทศไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร 
 4/ ประเทศสิงคโปร ยกเวนภาษีหัก ณ ทีจ่ายจากเงนิปนผล 
 
10) ขอสมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate) 
 อัตราสวนคดิลดท่ีใชในการคำนวณมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะใชอัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital [WACC]) ซึ่งเทากับรอยละ 7.88 ตอปโดยมสีูตรการคำนวณ ดังน้ี 
อัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนัก (WACC) โดยที ่

= (Wd X kd X (1-T)) + (We X ke)  

Wd = อัตราสวนเปาหมายหนี้สินรวมตอสินทรพัยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 35.00 
kd = อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินของ SHH เทากับรอยละ 3.29 ตอป (ถวัเฉลี่ยตามสัญญาเงินกู) 
T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ SHH ซ่ึงเทากับรอยละ 0.00 เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนที่ BVI ไดรับการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
We = อัตราสวนเปาหมายสวนของผูถือหนวยทรัสตรวมตอสินทรัพยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 65.00 
ke = เทากับรอยละ 10.35 ตอปซ่ึงคำนวณจากการใช ke ของกองทรัสต อางอิงจาก Bloomberg และปรับคาดวย

ความเส่ียงของประเทศเวียดนามเม่ือเทยีบกับประเทศไทย โดยการหักลบระหวางอัตราผลตอบแทนของธนบัตร
รัฐบาลอาย ุ25 ป ของทั้ง 2 ประเทศ (อางอิง: Thaibma และ World Government Bonds ณ วันที ่23 
กันยายน 2563 และ 21 กันยายน 2563 ตามลำดับ) 

 
สรุปมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของกิจการ 

อัตราสวนคิดลดที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิจาก SHH และ SHH2 จะใชอัตราตนทุน
เงินลงทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital [WACC]) ซึ่งเทากับรอยละ 6.96 ตอปโดยมีสูตรการ
คำนวณ ดังน้ี 
อัตราตนทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนัก (WACC) โดยที ่

= (Wd X kd X (1-T)) + (We X ke)  

Wd = อัตราสวนเปาหมายหนี้สินรวมตอสินทรพัยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 35.00 
kd = อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินของ SHH เทากับรอยละ 3.29 ตอป (ถวัเฉลี่ยตามสัญญาเงินกู) 
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T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ SHH ซ่ึงเทากับรอยละ 0.00 เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนที่ BVI ไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

We = อัตราสวนเปาหมายสวนของผูถือหนวยทรัสตรวมตอสินทรัพยรวมของกองทรัสตเทากับรอยละ 65.00 
ke = เทากับรอยละ 8.93 ตอปซ่ึงคำนวณจากการใช ke ของกองทรัสต อางอิงจาก Bloomberg  

 

 จากขอมูลและสมมติฐานขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการทางการเงินและคำนวณมลูคาปจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของกจิการไดดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 2563E 2564F 2565F 2566F … 2630F 
กระแสเงินสดอิสระของกิจการจาก Pullman 79.95 169.80 154.22 170.94 … 14,778.00/1 

กระแสเงินสดอิสระของกิจการจาก Capri 19.00 39.63 45.15 46.73 … - 
กระแสเงินสดอิสระของกิจการจาก Ibis 5.57 19.40 21.03 21.89 … - 
กระแสเงินสดจายของกจิการจาก SHH และ SHH2/2 (26.30) (6.14) (6.26) (6.39) … (22.00) 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของกิจการ
ระดับชั้น SHH และ SHH2 

2,699.94      

หมายเหตุ: /1 มูลคารวม Terminal Value ของโรงแรม Pullman ซ่ึงมมีูลคาเทากับ 13,794.56 ลานบาท 
             /2 ประกอบดวยคาใชจายในชั้น SHH และ SHH2 อาทิ คาใชจายในการบัญชี คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมธนาคาร เปนตน  
 
การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) โดยทำการ
ปรับรายไดเฉลี่ยตอหอง (RevPAR) ในอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 10 (Best Case) และปรับลดลงในอัตรารอยละ 10 (Worst 
Case) เปนผลใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของกิจการอยูระหวาง 74.45 – 97.47 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เทียบเทา 2,341.88 – 3,065.87 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

Scenario 
อัตราการเติบโตของ 

รายไดเฉลี่ยตอหอง (RevPAR) มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของกิจการ 

Best Case รอยละ 10 97.47 ลานดอลลารสหรัฐ 3,065.87 ลานบาท 
Moderate Case -ไมมีการเปลี่ยนแปลง- 85.83 ลานดอลลารสหรัฐ 2,699.94 ลานบาท 

Worst Case รอยละ 10 74.45 ลานดอลลารสหรัฐ 2,341.88 ลานบาท 
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ปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของกจิการ 

 ขอสมมติฐานทางการเงินท่ีเปนปจจัยที่อาจสงผลตอมูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดอิสระของกิจการอยางมีนัยสำคญั 
คือ ขอสมมติฐานเงินลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิง 
Implied Renovation Cost สำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศอินโดนีเซีย และ 3-4 ดาวในประเทศเวียดนามจาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได/1 อีกทั้งกำหนดอัตราเติบโตของตนทุนคากอสราง Renovation รอยละ 2.04/2 ตอปสำหรับประเทศ
อินโดนีเซีย และรอยละ 2.96/3 ตอปสำหรับประเทศเวียดนามตลอดระยะเวลาปประมาณการ ซึ่งคำนวณเปนมูลคาปจจบุัน
สุทธิของเงินลงทุนสวนปรับปรุงโรงแรมทั้ง 3 แหง ไดเทากับ 7.24 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้มูลคาการลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอาจจะต่ำกวางบลงทุนท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดขอสมมติฐานไวในประมาณการของรายงานฉบับนี้ ดังนั้น
มูลคากิจการระดับชั้น SHH และ SHH2 จะเพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ: /1 – อางอิง: HVS Hotel Cost Estimating Guide, Arcadis International Construction Cost Index   

 /2 – อางอิง: Arcadis Construction Cost handbook - Indonesia 2019  
 /3  - อางอิง: CEIC data  Vietnam CPI Housing and Construction 

 
ความสมเหตุสมผลในการเลิกกองทรัสต SHREIT 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาความสมเหตุสมผลในการเลิกกองทรัสต  SHREIT สามารถพิจารณาไดจากความ
เปนไปไดที่จะเกิดขึ้น และผลตอบแทนที่ผูถือหนวยจะไดรับจากกองทรัสต SHREIT ซึ่งเปนมูลคาในชั้นของกองทรัสต SHREIT 
(มูลคาในชั้นกองทรัสตฯพิจารณาจากความสามารถในการสรางกระแสเงินสดที่ผูถือหนวยทรัสตจะไดรับหลังจากกองทรัสต  
SHREIT ไดชำระหนี้ และภาษีรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว หรือ “FCFE”) ดังนั้น ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลใน
การเลิกกองทรัสต SHREIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากเงินสดสุทธิที่ผูถือหนวยจะไดรับใน 2 กรณี 
 
1. กรณีไมมีการจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ และผูถือหนวยทรัสตยังคงถือหนวยทรัสตตอไป (มูลคาระดับ

กองทรัสต SHREIT) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำประมาณการกระแสเงินสดที่ผูถือหนวยจะไดรับในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตถือ

หนวยจนสิ้นอายุสิทธิการเชาทรัพยสินของกองทรัสต SHREIT โดยใชวิธีคำนวณมูลคากระแสเงินสดสำหรับผูถือหนวยทรัสต  
(FCFE) แลวจึงคิดลดตนทุนของทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการ (ke) เพื่อใหไดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ผู
ถือหนวยจะไดรับ ทั้งนี้ สมมติฐานทางการเงินหลักในวิธีสวนใหญจะคลายกับสมมติฐานทางการเงินในหัวขอ 3 ขางตน แตหัก
ลบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกองทรัสตฯ เพื่อใหสะทอนถึงเงินสดสุทธิที่ผูถือหนวยจะไดรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ ประเภทคาใชจาย มูลคา 
SHREIT คาใชจ ายดอกเบี ้ยสำหรับเงินกู ย ืมจาก

สถาบันการเงิน  
ไมมี เนื่องจากกองทรัสตฯกูยืมเงินจาก SHH ซึ่งไมมีการคิดดอกเบี้ย ยกเวนจะชำระเงินตน
คืนลาชาหาก SHH มีการเรียกใหชำระคืน 

คาใชจายอื่นๆ เชน คาตรวจสอบบัญชแีละ
จัดทำงบการเงิน คาตรวจสอบระบบการ
ควบค ุมภายใน ค าประเม ินทร ัพย  สิน 
คาใชจายอื่นๆ เปนตน 

ประมาณการคาใชจายของป 2563 รวมประมาณ 199,000 ดอลลารสหรัฐ อางอิงคาใชจาย
ป 2562 เนื่องจากคาใชจายทั้งหมดเปนลักษณะคาใชจายคงที่และเกิดขึ้นประจำทุกป โดยที่
ปรึกษาทางการเงินกำหนดอัตราเติบโตของคาใชจายดังกลาวรอยละ 2.00 ตอป  อางอิง
อัตราเงินเฟอของ BVI (ที่มา: Caribbean Development Bank) 

คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพยฯ ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดขอสมมติฐานตามเงื่อนไขคาธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพยฯ
กำหนดสำหรับหลักทรัพยประเภทกองทรัสต 

Base Fee สำหรับผูจัดการกองทรัสต รอยละ 0.50 ของ Gross Asset Value (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7) 
Incentive Fee สำหรับผูจัดการกองทรัสต รอยละ 2.00 ของรายไดกองทรัสต (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7) 
Trustee Fee มูลคาสินทรัพย < 4,000 ลานบาท คิดอัตรารอยละ 0.30 ของมูลคาสินทรัพย 

มูลคาสินทรัพย > 4,000 แต < 8,000 ลานบาท คิดอัตรารอยละ 0.20 ของมูลคาสินทรัพย 
มูลคาสินทรัพย > 8,000 ลานบาท คิดอัตรารอยละ 0.12 ของมูลคาสินทรัพย 
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สรุปมูลคาปจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสดสำหรับผูถือหนวย (มลูคาระดับกองทรัสต SHREIT) 
มูลคาของกองทรัสต SHREIT (Trust Value) 1,797.14 ลานบาท 
หัก หนี้สินหมุนเวียนสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2563 1.23 ลานบาท 
หัก หนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2563 --- ลานบาท 
มูลคาสวนของผูถือหนวยทรัสต SHREIT (Unitholder Value) 1,795.92 ลานบาท 
จำนวนหนวยทรัสต SHREIT 352.84 ลานหนวย 
มูลคาตอหนวยทรัสต SHREIT (Unitholder Value per Unit) 5.09 บาทตอหนวย 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงินสดสุทธิที่ผูถือ

หนวยจะไดรับโดยปรับปจจัยขอสมมติฐานรายไดเฉลี่ยตอหอง (RevPAR) จากเดิมเพิ่มขึ้น/(ลดลง) รอยละ 10.00 
 รายไดเฉลี่ยตอหอง (RevPAR) 

-10% -ไมเปลีย่นแปลง- +10% 
มูลคาสวนของผูถือหนวยทรัสต SHREIT (ลานบาท) 1,448.93 1,795.92 2,150.73 
มูลคาตอหนวยทรัสต (บาทตอหนวย) 4.11 5.09 6.10 

 
ผลจากการวิเคราะหคาความออนไหว โดยการปรับรายไดเฉลี่ยตอหองเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ที่รอยละ 10.00 ในกรณีที่ผู

ถือหนวยทรัสตถือหนวยทรัสตตอไป มูลคาสวนของผูถือหนวยทรัสต SHREIT อยูระหวาง 1,448.93 - 2,150.73 ลานบาท 
หรือคิดเปน 4.11 - 6.10 บาทตอหนวย 

 
2. กรณีมีการจำหนายทรัพยสินหลกัของกองทรัสตฯ และผูถือหนวยถือจนถึงวันเลิกกองทรัสต SHREIT (มูลคาระดับ

กองทรัสต SHREIT) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเงินสดสุทธิที่ผูถือหนวยจะไดรับจากการเลิกกองทรัสตฯ ในกรณีผูถือหนวย
อนุมัติการเลิกกองทรัสต SHREIT หลังจากการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ ซึ่งสามารถคำนวณรายละเอียด
เบื้องตนไดดังนี้ 

ลำดับ รายการ ลานบาท 
1 ราคาจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ (หุน 100% ของ SHH และ SHH2) 3,302.88/1/2 
2 หัก เงินกูจากบุคคลภายนอก 1,723.00/2 
 Deutsche Bank (ภาระหนี้เงินตน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 45.02 ลานยูโร) 1,654.21/3 
 เจาหนี้อื่น 68.78/2 
3 หัก คาใชจายผูจัดการกองทรัสตฯในการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย (ประมาณการ) 18.31/4 

บาทตอหนวย 4.43 
หมายเหตุ : ขอมูลประมาณการคาใชจายไดรับจากผูจัดการกองทรัสตฯ 
 /1 – อางอิงราคาตามคำเสนอซื้อทรัพยสินโดยผูทำคำเสนอซื้อราย LT Rubicon Limited จำนวน 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ 
 /2 – คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที ่23 กันยายน 2563 เทากับ 31.4560 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 /3 – คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที ่23 กันยายน 2563 เทากับ 0.85608 ยูโร ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
 /4 – คาใชจายในการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของกองทรัสต อาทิ คาใชจายในการเลิกกองทรัสต (Liquidation Fee) 

คาธรรมเนียมในการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน  
  

ดังนั้น ผูถือหนวยทรัสตอาจจะไดรับเงินสดสุทธิจากการเลิกกองทรัสตฯ ประมาณ 4.43 บาทตอหนวย ทั้งนี ้จำนวน
เงินคืนทุนตอหนวยอาจเปลี่ยนแปลงไป คิดอยูกับปจจัยตางๆ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำธุรกรรม ภาระหนี้คงเหลือและ
มูลคาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคงเหลือในระดับ SHH/SHH2 ณ วันท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ มูลคาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคงเหลือใน
ระดับ SHREIT ณ วันชำระบัญชีเสร็จสิ้น คาใชจายตางๆในการทำธุรกรรมเลิกกองทรัสตฯและการชำระบัญชี เปนตน หาก
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ปจจัยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะรายการภาระหนี้คงเหลือ อัตราแลกเปลี่ยน และคาใชจายที่เกี่ยวของ เปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ทำใหกระแสเงินสดคงเหลือสุทธิของกองทรัสตฯลดลง ผูถือหนวยทรัสตอาจจะไดรับเงินสดสุทธิลดลงจากตัวเลข
ประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามที่ระบุไวขางตน 
 
สรุปความสมเหตุสมผลในการเลิกกองทรัสต SHREIT 

การพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเลิกกองทรัสต SHREIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากความเปนไป
ไดที่จะเกิดขึ้น และผลตอบแทนท่ีผูถือหนวยจะไดรับในช้ันสุดทาย 

ลำดับ วิธีการประเมิน มูลคาที่ประเมินได 
(ลานบาท) 

มูลคาตอหนวย 
(บาทตอหนวย) 

1 กรณีไมมีการจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสต
ฯ และผูถือหนวยทรัสตยังคงถือหนวยทรัสตตอไป 

1,448.93 - 2,150.73  4.11 - 6.10 

2 กรณีมีการจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ 
และผูถือหนวยถือจนถึงวันเลิกกองทรัสต SHREIT 

1,561.57 4.43/1 

หมายเหตุ : /1 - จำนวนเงินคืนทุนตอหนวยอาจเปลี่ยนแปลงไป คิดอยูกับปจจัยตางๆ อาทิ มูลคาหักลบตามสัญญาจะซื้อจะขายหุนที่ผูทำคำเสนอ 
ประกอบดวย ภาระหนี้คงเหลือ คาใชจาย มูลคาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคงเหลือในระดับ SHH/SHH2 ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ รวมถึงอัตรา
แลกเปลีย่น ณ วันทำธุรกรรม มูลคาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคงเหลือในระดับ SHREIT ณ วันชำระบัญชีเสร็จสิ้น คาใชจายตางๆในการทำธุรกรรมเลิก
กองทรัสตฯและการชำระบัญชี เปนตน 

จากตารางขางตน ผลการคำนวณจากกรณีที่ 1 เปนผลการคำนวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach) ซึ่งประกอบดวยขอสมมติฐานและปจจัยจำนวนมากในการคำนวณที่ยังมีความไมแนนอน ตางจากกรณีที่ 2 
ที่ใชราคาเสนอซื้อจากผูเสนอซื้อประกอบกับคาดการณคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายทรัพยสินหลักและการเลิกกองทรัสตฯ
มาคำนวณ ซึ่งจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับในกรณีที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนมูลคาที่เหมาะสมหากเทียบ
กับมูลคาในกรณีที่ 1 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการเลิกกองทรัสตฯมีความสมเหตุสมผล และผูถือ
หนวยทรัสต SHREIT ควรอนุมัติการจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ 
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สวนที่ 4 : สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยของกองทรัสตฯ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสตฯ 
 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินบริษัทโฮลดิ้ง
ตางประเทศที่ลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตฯ ซึ่งกองทรัสตฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ไดแก บริษัท Strategic 
Hospitality Holdings Limited (“SHH”) และบริษัท Strategic Hospitality Holdings Limited 2 (“SHH2”) โดยรวบรวม 
วิเคราะห และจัดทำประมาณการทางการเงิน โดยอาศัยขอมูลผลการดำเนินงานในอดีต ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของผูจัดการกองทรัสตฯ ผูจัดการโรงแรมทั้ง 3 แหง และขอมูลสถิติตางๆ ที่เก็บรวบรวมโดยหนวยงานหรือองคกรที่
เกี่ยวของในแตละประเทศท่ีทรัพยสินหลักตั้งอยู 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของ SHREIT ตามขอเสนอของ LT ในฐานะผูทำ
คำเสนอซื้อในครั้งนี้มีความเหมาะสม ทั้งในดานมูลคาในการเขาทำรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ และเงื่อนไขของ
การเขาทำรายการ ทั้งนี้ มูลคากิจการของบริษัทโฮลดิ้งทั้ง 2 แหงที่จะจำหนายไปตามคำเสนอซื้อทรัพยสิน ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระไดคำนวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ไดมูลคากิจการที่เหมาะสมอยูในชวง
เทากับ 74.45 – 97.47 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา 2,341.88 – 3,065.87 ลานบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวามูลคาเสนอซื้อทรัพยสินตามคำเสนอซื้อของ LT ซึ่งเทากับ 105.00 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา 
3,302.88 ลานบาท เปนมูลคาที่เหมาะสม เนื่องจากมีมูลคาสูงกวามูลคากิจการที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได (74.45 
– 97.47 ลานดอลลารสหรัฐ) และมีราคาที่ใกลเคียงมูลคาทรัพยสินตามการประเมินของผูประเมินราคาทรัพยสิน (106.34 
ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณทดสอบการปรับมูลคา โดยปรับปรุงดวยคาใชจายและภาระภาษีที่
เกิดขึ้นจากโครงสรางบริษัทลงทุนผานไปจนถึงระดับชั้นของบริษัทโฮลดิ้ง) 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประโยชนท่ีผูถือหนวยทรัสต SHREIT จะไดรับจากการเขาทำรายการ ราคาเสนอซื้อท่ี เงื่อนไขของ
การเขาทำรายการ ประกอบกับขอดี ขอดอย และความเสี ่ยงตางๆแลว  โดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องความเสี ่ยงตอผู ถือ
หนวยทรัสตในกรณีผิดเง่ือนไขสัญญากูเงินจากสถาบันการเงินหลายประการ อาทิ การไมสามารถชำระดอกเบี้ยสำหรับไตรมาส 
3 ป 2563 ไดเต็มจำนวน โดยสถาบันการเงินไดดำเนินการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ย แตหากไม
สามารถเติมเงินเพื่อรักษาจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากดังกลาวไดภายใน 21 วัน จะถือวาเปนเหตุแหงการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู 
จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับตามสัญญาเงินกู ถึงแมวาฝายบริหารของกองทรัสตฯไดขอผอนปรนเหตุผิดเงื่อนไขสัญญากับ
เจาหนี้แลว แตก็ยังไมทราบผลการพิจารณาของเจาหนี้ กอปรกับกองทรัสตฯจะตองชำระคืนหนี้เงินตนทั้งหมดในเดือน
มิถุนายน 2564 ซึ่งฝายบริหารของกองทรัสตฯยังไมสามารถใหความชัดเจนในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้ดังกลาว
ได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการในครั้งนี้จะเกิดประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต และมีความ
เหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขการทำรายการ หากผูถือหนวยทรัสตตัดสินใจอนุมัติการเขาทำรายการจำหนายสินทรัพยและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันแลว ควรอนุมัติในวาระอื่นๆ เชนกัน ไดแก การอนุมัติการลดทุนชำระแลวของกองทรัสตฯ การอนุมัติให
เลิกกองทรัสตฯ การชำระบัญชี และการแตงตั้งผูชำระบัญชี รวมถึงการอนุมัติการเพิกถอนหนวยทรัสต SHREIT ออกจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เนื่องจากเปนวาระที่สืบเนื่องกันและจะมีผลใชบังคับไดก็
ตอเมื่อทุกวาระที่กลาวไปไดรับการอนุมัติทุกๆวาระ ดังนั้น ผูถือหนวยทรัสตควรอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ทุกวาระ 
 ในกรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติใหจำหนายสินทรัพยตามที่ผูทำคำเสนอซื้อขอ
เสนอซื้อมาเปนที่เรียบรอยแลว ผูถือหนวยทรัสตจะไดรับเงินประโยชนตอบแทน และ/หรือ เงินจายคืนจากการลดทุนชำระแลว 
และ/หรือ เงินคืนทุนภายหลังจากการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT โดยทรัสตีเปนผูมีอำนาจหนาท่ีเกี่ยวกับการชำระบัญชี
กองทรัสตฯ อาจดำเนินการชำระบัญชีเองหรือจัดใหมีผูชำระบัญชีรายอื่นได โดยดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ที่ระบุ
ไวในสัญญากอตั้งทรัสต และตามขั้นตอนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ผูถือหนวยทรัสตสามารถตัดสินใจเลือกถือครองหนวยทรัสต 
SHREIT ไปจนกวาจะทำการเลิกกองทรัสตฯ ซึ่งอาจจะไดรับเงินคืนทุนภายหลังจากการชำระบัญชีของกองทรัสต SHREIT 
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(กรณีมีเงินสดเหลืออยูภายหลังชำระคืนเจาหนี้ตางๆ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเลิกกองทรัสตฯ เรียบรอยแลว) หรือ ผูถือ
หนวยสามารถตัดสินใจเลือกขายหนวยทรัสตไดโดยตรงในตลาดหลักทรัพยฯ กอนวันที่จะมีการปดสมุดทะเบียนผู ถือ
หนวยทรัสต SHREIT ซึ่งหลังจากน้ันจะถูกปดสมุดทะเบียนไปจนกวาจะชำระบัญชีเสร็จสิ้น 
 ทั้งนี้ หากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต SHREIT ครั้งท่ี 2/2563 มีมติใหเลิกกองทรัสตฯ ตามวาระ
ที่ 5 “พิจารณาการเลิกกองทรัสต การชำระบัญชี และการแตงตั้งผูชำระบัญชี” ตามขอกำหนดในสัญญากอตั้งกองทรัสต เปน
เหตุใหกองทรัสตฯเขาเงื่อนไขการเพิกถอนหนวยทรัสต SHREIT ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ตาม ขอบังคับ บจ/ร 29-00 หมวด 5 ขอ 31 “การเพิกถอน” โดยหนวยทรัสตจะถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตามความใน (2) เมื ่อเขาเหตุการณเลิกกองทรัสตตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งท รัสต ทั ้งนี ้ เมื ่อที ่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตมีมติอนุมัติการเลิกกองทรัสตฯแลว จึงเปนเหตุใหเขาเงื ่อนไขการเพิกถอนหนวยทรัสต ฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหนวยทรัสต SHREIT เปนสำคัญ ผูถือหนวยทรัสต
ควรจะศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตางๆที่เกี่ยวของกับ
การเขาทำรายการดังกลาวที่ผูจัดการกองทรัสตฯจะแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสตในครั้งนี้ ดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง กอนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

 
จากการวิเคราะหความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย การวิเคราะหขอดี -ขอดอยของการเขาทำ

รายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยของกองทรัสตฯ การวิเคราะหผลกระทบตอผูถือหนวยทรัสตในมุมมองตางๆ การวิเคราะห
ความเสี่ยงจากการเขาทำรายการ รวมถึงการประเมินมูลคากิจการที่จำหนายไปเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาเสนอซ้ือตามคำ
เสนอซื้อของ LT ตามที่ไดนำเสนอไวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการจำหนายไปซ่ึง
สินทรัพย ตามรายละเอียดที่ผูจัดการกองทรัสตฯจะเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหนวยทรัสตครั้งที่ 2/2563 นี้มีความ
เหมาะสม ดังนั้นผูถือหนวยทรัสตสมควรอนุมัติรายการจำหนายสินทรัพย รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการยกเลิกกองทรัสต
ฯ รวมถึงวาระที่เกี่ยวเนื่องทุกวาระ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด 
 
 
  (นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร) 
  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / ผูควบคุมการปฏบิัติงาน 
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เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 : ขอมูลกองทรัสต  

ขอมูลกองทรัสต SHREIT 
 กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชาสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ 
(“กองทรัสตฯ” หรือ “SHREIT”) ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2560 กองทรัสต SHREIT เปนกองทรัสตประเภทไมรับไถถอนหนวยทรัสต มีทุนชำระแลวเทากับ 3,414,788,866.27 
บาท ประกอบดวยหนวยทรัสตจำนวน 352,836,700 หนวย (กองทรัสตฯไดมีการทยอยลดทุนจดทะเบียนกองทรัสตฯโดยการ
ลดมูลคาที่ตราไวจากหนวยละ 10 บาท เหลือ 9.6781 บาท สงผลใหปจจุบันกองทรัสตฯมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว 
3,414.79 ลานบาท เนื่องจากมีการจายเงินคืนทุนใหแกผูถือหนวยจากเงินระดมทุนสวนที่เหลือจากการลงทุนซื้อทรัพยสินของ
กองทรัสต) โดยมีวัตถุประสงคในการออกหลักทรัพยประเภทหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 
ซึง่ทรัสตีของกองทรัสตฯ คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด และ ผูจัดการกองทรัสตฯ คือ บริษัท สตราทีจิก 
พร็อพเพอรตี้ อินเวสทเตอรส จำกัด (SPI) กองทรัสตฯไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 
2560 
 รายไดจากการดำเนินการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตฯ ไดแก คาเชา การดำเนินงานที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของกองทรัสตฯ การบริหารจัดการกองทรัสตฯอยูภายใตการควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให
การดำเนินงานของบริษัทในการบริหารจัดการกองทรัสตฯ เปนไปตามขอตกลงและเง่ือนไขสัญญากอตั้งทรัสต และหลักเกณฑ
ที่พระราชบัญญัติทรัสต รวมถึงประกาศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด 
 กองทรัสตฯมีนโยบายที่จะลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในอสังหาริมทรัพยที่กอใหเกิดรายได ซึ่งตั้งอยูในภูมิภาค
อาเซียน ในอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม หรือเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ การลงทุนผานบริษัทผูใหเชาทรัพยสินจะเปน
การซื้อ เชา เชาชวง หรือการรับโอนสิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาชวงในทรัพยสินโครงการ รวมถึงการแกไขปรับปรุงการ
พัฒนาและการโอนทรัพยสินอื่น ภายหลังการเขาลงทุนของกองทรัสตฯ กองทรัสตฯจะจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดวย
การใหเชาทรัพยสินโครงการแกผูเชาหลัก และดำเนินการอื่นๆ ที่จำเปน เพื่อประโยชนของกองทรัสตฯ และเพื่อสรางรายได
และผลตอบแทนแกกองทรัสตฯและผูถือหนวยทรัสต SHREIT 
 
รายละเอียดทรัพยสินทีก่องทรัสตเขาลงทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสตไดเขาลงทุนในทรัพยสินโครงการ จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดของทรัพยสินโครงการที่กองทรัสตเขาลงทุน 
โรงแรม ประเทศ แบรนด ผูบริหาร

โรงแรม 
ประเภท

กรรมสิทธิ ์
ระยะเวลาสิทธิการ

เชาคงเหลือ 
มูลคาการลงทุน 

(ลานดอลลารสหรัฐ) 
Pullman Jakarta 

Central Park 
อินโดนีเซีย Pullman Accor สิทธิการเชาบน 

GHB Title 
- 100.56 

Capri by Fraser เวียดนาม Capri Fraser 
Hospitality 

สิทธิการเชา ประมาณ 24 ป 23.70 

IBIS Saigon South เวียดนาม IBIS Accor สิทธิการเชา ประมาณ 24 ป 14.70 
รวม 138.96 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
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- หนาที ่58 - 

แผนผังโครงสรางของกองทรัสตฯกอนเขาทำรายการ
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ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

 

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต 
งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ป 2561 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 
ป 2562 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสังหารมิทรัพย 4,377.80 88.50% 3,948.31 90.70% 3,968.40 91.10% 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 12.51 0.25% 22.83 0.52% 24.94 0.57% 

ลูกหนี ้       

   จากการใหเชา 8.89 0.18% 37.32 0.86% 34.39 0.79% 

   อื่น 93.98 1.90% 3.14 0.07% 6.99 0.16% 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน  267.58 5.41% 241.81 5.56% 236.47 5.43% 

คาใชจายรอการตัดบัญช ี 113.98 2.30% 79.29 1.82% 67.62 1.55% 

เงินฝากธนาคาร - เงินประกันรายไดจากผูขายทรัพยสิน 23.89 0.48% 3.05 0.07% 0.00 0.00% 

เงินฝากธนาคารที่มีขอจำกัดในการใช 14.00 0.28% 14.91 0.34% 15.29 0.35% 

สินทรัพยอื่น 33.99 0.69% 2.35 0.05% 2.16 0.05% 

รวมสินทรัพย 4,946.63 100.00% 4,353.02 100.00% 4,356.26 100.00% 

เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 78.80 1.59% 18.56 0.43% 53.83 1.24% 

เงินประกันรายไดรับจากผูขายทรัพยสิน  23.89 0.48% 3.05 0.07% 0.00 0.00% 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,626.74 32.89% 1,490.46 34.24% 1,542.06 35.40% 

หนี้สินตราสารอนุพันธทางการเงิน 3.92 0.08% 9.78 0.22% 6.57 0.15% 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 12.33 0.25% 17.17 0.39% 21.39 0.49% 

หนี้สินอื่น 5.81 0.12% 1.22 0.03% 0.81 0.02% 

รวมหนี้สิน 1,751.49 35.41% 1,540.24 35.38% 1,624.66 37.29% 

สินทรัพยสุทธ ิ 3,195.14 64.59% 2,812.78 64.62% 2,731.60 62.71% 

ทุนจดทะเบียน       

   หนวยทรัสต 352,836,700 หนวย  3,486.21 70.48% 3,414.80 78.45% 3,414.80 78.39% 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต       

   หนวยทรัสต 352,836,700  หนวย  3,486.21 70.48% 3,414.80 78.45% 3,414.80 78.39% 

กำไร (ขาดทุน) สะสม 3.64 0.07% (195.98) (4.50%) (265.51) (9.59%) 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.0555  7.9718  9.7418  

จำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายแลวทัง้หมด 352.84  352.84  352.84  
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ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่60 - 

 งบกำไรขาดทุน 

 
ป 2561 ป 2562 งวด 6 เดือน ป 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการใหเชา 261.84 74.49% 252.24 70.64% 54.84 91.35% 

รายไดดอกเบี้ย 0.31 0.09% 0.11 0.03% 0.04 0.06% 

รายไดอื่น 78.87 22.44% 82.77 23.18% 0.00 0.00% 

กำไรจากอัตราแลกเปลีย่น 10.51 2.99% 21.97 6.15% 5.16 8.59% 

รวมรายได 351.52 100.00% 357.08 100.00% 60.04 100.00% 

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต 13.88 3.95% 13.41 3.76% 6.64 11.07% 

คาธรรมเนียมทรัสตี 15.22 4.33% 14.64 4.10% 6.83 11.38% 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 3.20 0.91% 2.55 0.72% 1.15 1.92% 

คาธรรมเนียมวิชาชพี 18.49 5.26% 1.84 0.52% 20.97 34.93% 

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจำหนาย 28.83 8.20% 27.41 7.68% 13.93 23.21% 

คาใชจายอื่น 90.91 25.86% 95.50 26.74% 29.79 49.61% 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.04 5.07% 

ตนทุนทางการเงิน 143.11 40.71% 92.69 25.96% 43.33 72.17% 

คาใชจายภาษีเงินได 31.95 9.09% 6.09 1.71% 3.87 6.45% 

รวมคาใชจาย 345.29 98.23% 270.14 75.65% 129.57 215.81% 

กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธ ิ 6.23  86.94  (69.53)  

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน 141.62  (131.63)  (69.53)  
หมายเหตุ : กองทรัสตไดจัดตั้งขึน้ตาม พรบ.ทรัสตเพื่อธรุกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
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ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

 

เอกสารแนบ 2 : ขอมูลบริษัทผูจดัการกองทรัสต 
โครงสรางการถือหุนของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต้ี อินเวสเตอรส จำกัด (SPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณ ลิม มุน ฮยอน Calibration Investors Pte Ltd คุณ ชานนท ์ 
เรืองกฤตยา 

Strategic Property Investors Co Ltd 

Strategic Property Investors Pte Ltd คุณ เจมส ์เทคิ เบง ลิม Calibration Partners 
Limited 

1.0% 50.0% 49.0% 

99.998% 0.001% 0.001% 

คณุ เจมส ์เทิค เบง ลิม เป็นผูถ้ือหุน้ใน
ระดบับนสดุ (Ultimate shareholder) 

คณุ เจมส ์เทิค เบง ลิม เป็นผูถ้ือหุน้ใน
ระดบับนสดุ (Ultimate shareholder) 
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ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่62 - 

เอกสารแนบ 3 : ประมาณการผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 
ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 0 – 10 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2563/1 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 

ค.ศ. 2020 ค.ศ. 2021 ค.ศ. 2022 ค.ศ. 2023 ค.ศ. 2024 ค.ศ. 2025 ค.ศ. 2026 ค.ศ. 2027 ค.ศ. 2028 ค.ศ. 2029 ค.ศ. 2030 

ปประมาณการ 0 ปประมาณการ 1 ปประมาณการ 2 ปประมาณการ 3 ปประมาณการ 4 ปประมาณการ 5 ปประมาณการ 6 ปประมาณการ 7 ปประมาณการ 8 ปประมาณการ 9 ปประมาณการ 10 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 29.80% 42.85% 75.40% 78.36% 78.36% 78.36% 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 71.42 109.02 112.29 115.66 119.13 122.70 126.38 130.18 134.08 138.10 142.25 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  21.28 46.72 84.66 90.63 93.34 96.14 99.03 102.00 108.45 115.31 122.60 

รายได                       

รายไดจากหองพัก 2.47 5.41 9.80 10.49 10.83 11.12 11.46 11.80 12.58 13.34 14.19 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 1.91 3.66 6.63 7.10 7.33 7.53 7.76 7.99 8.52 9.04 9.61 

รายไดอื่นๆ 0.11 0.15 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 

รายไดรวม 4.49 9.21 16.69 17.87 18.46 18.96 19.53 20.11 21.44 22.74 24.18 

หัก: ตนทุนขาย                       

ตนทุนขาย-หองพัก (0.63) (1.10) (1.94) (2.05) (2.09) (2.15) (2.21) (2.28) (2.43) (2.57) (2.74) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (1.36) (2.01) (3.61) (3.84) (3.95) (4.06) (4.18) (4.30) (4.59) (4.87) (5.17) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.11) (0.15) (0.27) (0.29) (0.30) (0.31) (0.32) (0.33) (0.35) (0.37) (0.39) 

รวมตนทุนขาย (2.10) (3.25) (5.81) (6.18) (6.34) (6.51) (6.71) (6.91) (7.36) (7.81) (8.30) 
กำไรขั้นตน  2.39 5.96 10.88 11.69 12.12 12.45 12.82 13.21 14.08 14.93 15.87 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (2.03) (2.44) (3.70) (3.90) (4.02) (4.14) (4.26) (4.39) (4.61) (4.84) (5.08) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 0.36 3.52 7.18 7.79 8.10 8.31 8.56 8.82 9.47 10.09 10.79 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  (0.09) - (0.72) (0.78) (0.81) (0.83) (0.86) (0.88) (0.94) (1.00) (1.07) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   - - (0.50) (0.54) (0.55) (0.57) (0.59) (0.60) (0.64) (0.68) (0.73) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 0.28 3.52 5.96 6.48 6.73 6.91 7.12 7.33 7.88 8.41 9.00 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman            
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 1.44 2.59 2.54 2.45 2.33 2.20 2.06 1.99 1.90 1.70 1.47 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - 0.35 2.40 3.03 3.43 3.75 4.13 4.42 5.06 5.82 6.68 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - - - - - - - - - - - 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - 2.50 - - - - - - - - - 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - - - - - - (4.49) - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 1.44 5.44 4.94 5.47 5.75 5.95 6.18 1.91 6.95 7.52 8.15 

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด การคำนวณอัตราคิดลดของกระแสเงินสดมาที่ปจจุบัน ณ 30 พฤศจิกายน ป 2563  
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- หนาที ่63 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 11-20 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2582 พ.ศ. 2583 

ค.ศ. 2031 ค.ศ. 2032 ค.ศ. 2033 ค.ศ. 2034 ค.ศ. 2035 ค.ศ. 2036 ค.ศ. 2037 ค.ศ. 2038 ค.ศ. 2039 ค.ศ. 2040 

ปประมาณการ 11 ปประมาณการ 12 ปประมาณการ 13 ปประมาณการ 14 ปประมาณการ 15 ปประมาณการ 16 ปประมาณการ 17 ปประมาณการ 18 ปประมาณการ 19 ปประมาณการ 20 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 83.50% 80.88% 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 83.50% 80.88% 78.36% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 146.51 150.91 155.44 160.10 164.90 169.85 174.94 180.19 185.60 191.17 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  122.33 122.06 121.79 125.45 133.38 141.82 150.79 150.45 150.12 149.79 

รายได                     

รายไดจากหองพัก 14.15 14.16 14.09 14.51 15.43 16.45 17.45 17.41 17.37 17.38 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 9.59 9.59 9.54 9.83 10.45 11.14 11.82 11.79 11.76 11.77 

รายไดอื่นๆ 0.38 0.38 0.38 0.39 0.42 0.44 0.47 0.47 0.47 0.47 

รายไดรวม 24.12 24.14 24.02 24.74 26.30 28.04 29.73 29.67 29.60 29.62 

หัก: ตนทุนขาย                     

ตนทุนขาย-หองพัก (2.73) (2.73) (2.72) (2.80) (2.98) (3.17) (3.37) (3.36) (3.35) (3.35) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (5.16) (5.16) (5.14) (5.29) (5.63) (6.00) (6.36) (6.35) (6.33) (6.34) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.39) (0.39) (0.39) (0.40) (0.43) (0.45) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) 

รวมตนทุนขาย (8.28) (8.29) (8.25) (8.49) (9.03) (9.63) (10.21) (10.19) (10.17) (10.17) 

กำไรขั้นตน 15.84 15.85 15.77 16.24 17.27 18.41 19.52 19.48 19.44 19.45 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (5.13) (5.19) (5.24) (5.40) (5.67) (5.96) (6.25) (6.31) (6.38) (6.45) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 10.71 10.65 10.53 10.85 11.60 12.45 13.27 13.17 13.06 12.99 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  (1.06) (1.06) (1.05) (1.08) (1.16) (1.24) (1.32) (1.31) (1.30) (1.30) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (0.72) (0.72) (0.72) (0.74) (0.79) (0.84) (0.89) (0.89) (0.89) (0.89) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 8.92 8.87 8.76 9.02 9.66 10.37 11.06 10.97 10.87 10.81 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman           
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 1.23 1.00 0.77 0.61 0.43 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 6.65 6.26 6.43 6.85 7.64 8.21 - - - - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - - - - - 0.33 7.48 7.40 7.32 7.25 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - - - - - - - - - - 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - - (4.41) - - - - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 7.88 7.25 7.20 3.04 8.06 8.68 7.48 7.39 7.31 7.25 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่64 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 21-30 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2584 พ.ศ. 2585 พ.ศ. 2586 พ.ศ. 2587 พ.ศ. 2588 พ.ศ. 2589 พ.ศ. 2590 พ.ศ. 2591 พ.ศ. 2592 พ.ศ. 2593 

ค.ศ. 2041 ค.ศ. 2042 ค.ศ. 2043 ค.ศ. 2044 ค.ศ. 2045 ค.ศ. 2046 ค.ศ. 2047 ค.ศ. 2048 ค.ศ. 2049 ค.ศ. 2050 

ปประมาณการ 21 ปประมาณการ 22 ปประมาณการ 23 ปประมาณการ 24 ปประมาณการ 25 ปประมาณการ 26 ปประมาณการ 27 ปประมาณการ 28 ปประมาณการ 29 ปประมาณการ 30 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 83.50% 80.88% 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 196.90 202.81 208.89 215.16 221.61 228.26 235.11 242.16 249.43 256.91 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  154.28 164.04 174.42 185.45 185.04 184.63 184.22 189.75 201.75 214.51 

รายได                     

รายไดจากหองพัก 17.85 18.98 20.18 21.52 21.41 21.36 21.32 22.02 23.34 24.82 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 12.09 12.85 13.67 14.57 14.50 14.47 14.44 14.91 15.81 16.81 

รายไดอื่นๆ 0.48 0.51 0.55 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.63 0.67 

รายไดรวม 30.42 32.35 34.39 36.67 36.49 36.41 36.33 37.52 39.78 42.30 

หัก: ตนทุนขาย                     

ตนทุนขาย-หองพัก (3.44) (3.66) (3.89) (4.15) (4.13) (4.12) (4.11) (4.25) (4.50) (4.79) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (6.51) (6.92) (7.36) (7.85) (7.81) (7.79) (7.77) (8.03) (8.51) (9.05) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.49) (0.52) (0.56) (0.59) (0.59) (0.59) (0.59) (0.61) (0.65) (0.69) 

รวมตนทุนขาย (10.45) (11.11) (11.81) (12.59) (12.53) (12.50) (12.47) (12.88) (13.66) (14.52) 

กำไรขั้นตน 19.98 21.24 22.58 24.08 23.96 23.91 23.85 24.64 26.12 27.77 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (6.64) (6.97) (7.32) (7.70) (7.76) (7.84) (7.92) (8.18) (8.57) (9.00) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 13.34 14.27 15.27 16.38 16.19 16.06 15.93 16.46 17.55 18.77 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner 
Expenses)  

(1.33) (1.42) (1.52) (1.62) (1.61) (1.60) (1.59) (1.64) (1.75) (1.87) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (0.91) (0.97) (1.03) (1.10) (1.09) (1.09) (1.09) (1.13) (1.19) (1.27) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 11.09 11.88 12.72 13.65 13.49 13.37 13.25 13.69 14.61 15.64 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman           
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - 4.70 - - - - - - 4.93 - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 7.36 4.15 8.58 9.24 9.10 9.00 8.89 9.10 5.80 10.55 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - - - - - - - - - - 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) (4.70) - - - - - - (4.93) - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 2.74 8.93 8.57 9.23 9.10 8.99 8.88 4.25 10.81 10.54 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่65 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 31-40 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2594 พ.ศ. 2595 พ.ศ. 2596 พ.ศ. 2597 พ.ศ. 2598 พ.ศ. 2599 พ.ศ. 2600 พ.ศ. 2601 พ.ศ. 2602 พ.ศ. 2603 

ค.ศ. 2051 ค.ศ. 2052 ค.ศ. 2053 ค.ศ. 2054 ค.ศ. 2055 ค.ศ. 2056 ค.ศ. 2057 ค.ศ. 2058 ค.ศ. 2059 ค.ศ. 2060 

ปประมาณการ 31 ปประมาณการ 32 ปประมาณการ 33 ปประมาณการ 34 ปประมาณการ 35 ปประมาณการ 36 ปประมาณการ 37 ปประมาณการ 38 ปประมาณการ 39 ปประมาณการ 40 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 86.19% 83.50% 80.88% 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 83.50% 80.88% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 264.62 272.56 280.73 289.16 297.83 306.77 315.97 325.45 335.21 345.27 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  228.08 227.57 227.07 226.57 233.37 248.13 263.82 280.51 279.89 279.27 

รายได                     

รายไดจากหองพัก 26.39 26.40 26.27 26.22 27.00 28.79 30.53 32.46 32.38 32.40 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 17.87 17.88 17.79 17.75 18.29 19.50 20.67 21.98 21.93 21.94 

รายไดอื่นๆ 0.71 0.71 0.71 0.71 0.73 0.78 0.82 0.88 0.87 0.88 

รายไดรวม 44.98 45.00 44.78 44.68 46.02 49.06 52.02 55.31 55.19 55.22 

หัก: ตนทุนขาย                     

ตนทุนขาย-หองพัก (5.09) (5.09) (5.07) (5.06) (5.21) (5.55) (5.89) (6.26) (6.25) (6.25) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (9.62) (9.63) (9.58) (9.56) (9.85) (10.50) (11.13) (11.84) (11.81) (11.82) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.73) (0.73) (0.73) (0.72) (0.75) (0.80) (0.84) (0.90) (0.89) (0.90) 

รวมตนทุนขาย (15.44) (15.45) (15.38) (15.34) (15.80) (16.85) (17.86) (18.99) (18.95) (18.96) 

กำไรขั้นตน 29.53 29.55 29.40 29.34 30.22 32.22 34.16 36.32 36.24 36.26 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (9.45) (9.56) (9.65) (9.75) (10.04) (10.56) (11.07) (11.63) (11.74) (11.88) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 20.08 19.98 19.76 19.59 20.18 21.66 23.09 24.69 24.50 24.38 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner 
Expenses)  

(1.99) (1.99) (1.97) (1.96) (2.02) (2.16) (2.30) (2.45) (2.44) (2.43) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (1.35) (1.35) (1.34) (1.34) (1.38) (1.47) (1.56) (1.66) (1.66) (1.66) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 16.74 16.65 16.44 16.29 16.78 18.03 19.23 20.58 20.40 20.29 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman           
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - - - - - 5.10 - - - - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 11.32 11.23 11.07 10.93 11.17 7.96 12.98 13.92 13.77 13.66 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - - - - - - - - - - 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - - - (5.10) - - - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 11.31 11.23 11.06 10.93 6.15 13.15 12.97 13.91 13.76 13.65 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่66 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 41-50 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2604 พ.ศ. 2605 พ.ศ. 2606 พ.ศ. 2607 พ.ศ. 2608 พ.ศ. 2609 พ.ศ. 2610 พ.ศ. 2611 พ.ศ. 2612 พ.ศ. 2613 

ค.ศ. 2061 ค.ศ. 2062 ค.ศ. 2063 ค.ศ. 2064 ค.ศ. 2065 ค.ศ. 2066 ค.ศ. 2067 ค.ศ. 2068 ค.ศ. 2069 ค.ศ. 2070 

ปประมาณการ 41 ปประมาณการ 42 ปประมาณการ 43 ปประมาณการ 44 ปประมาณการ 45 ปประมาณการ 46 ปประมาณการ 47 ปประมาณการ 48 ปประมาณการ 49 ปประมาณการ 50 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 83.50% 80.88% 78.36% 78.36% 80.88% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 355.63 366.29 377.28 388.60 400.26 412.27 424.64 437.38 450.50 464.01 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  278.65 287.01 305.17 324.47 344.99 344.23 343.47 342.71 352.99 375.31 

รายได                     

รายไดจากหองพัก 32.24 33.21 35.31 37.65 39.92 39.83 39.74 39.76 40.84 43.43 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 21.84 22.49 23.91 25.50 27.03 26.97 26.91 26.93 27.66 29.41 

รายไดอื่นๆ 0.87 0.90 0.95 1.02 1.08 1.08 1.07 1.07 1.10 1.17 

รายไดรวม 54.95 56.60 60.18 64.16 68.03 67.88 67.73 67.76 69.61 74.01 

หัก: ตนทุนขาย                     

ตนทุนขาย-หองพัก (6.22) (6.41) (6.81) (7.26) (7.70) (7.68) (7.67) (7.67) (7.88) (8.38) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (11.76) (12.11) (12.88) (13.73) (14.56) (14.52) (14.49) (14.50) (14.89) (15.84) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.89) (0.92) (0.98) (1.04) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.13) (1.20) 

รวมตนทุนขาย (18.87) (19.43) (20.66) (22.03) (23.36) (23.31) (23.26) (23.27) (23.90) (25.41) 

กำไรขั้นตน 36.08 37.16 39.51 42.13 44.67 44.57 44.47 44.50 45.71 48.60 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (11.99) (12.35) (12.96) (13.64) (14.30) (14.44) (14.59) (14.77) (15.18) (15.94) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 24.09 24.82 26.55 28.49 30.37 30.13 29.88 29.73 30.52 32.65 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner 
Expenses)  

(2.41) (2.48) (2.65) (2.83) (3.01) (3.00) (2.98) (2.97) (3.05) (3.25) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (1.65) (1.70) (1.81) (1.92) (2.04) (2.04) (2.03) (2.03) (2.09) (2.22) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 20.04 20.64 22.10 23.73 25.31 25.10 24.87 24.73 25.38 27.18 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman           
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - - 5.15 - - - - - - 5.05 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 13.45 13.76 10.66 16.02 17.12 16.93 16.64 16.50 16.84 14.05 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - - - - - - - - - - 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - (5.15) - - - - - - (5.05) - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 13.44 8.69 15.89 16.01 17.11 16.92 16.63 16.48 11.87 19.18 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่67 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 51-60 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2614 พ.ศ. 2615 พ.ศ. 2616 พ.ศ. 2617 พ.ศ. 2618 พ.ศ. 2619 พ.ศ. 2620 พ.ศ. 2621 พ.ศ. 2622 พ.ศ. 2623 

ค.ศ. 2071 ค.ศ. 2072 ค.ศ. 2073 ค.ศ. 2074 ค.ศ. 2075 ค.ศ. 2076 ค.ศ. 2077 ค.ศ. 2078 ค.ศ. 2079 ค.ศ. 2080 

ปประมาณการ 51 ปประมาณการ 52 ปประมาณการ 53 ปประมาณการ 54 ปประมาณการ 55 ปประมาณการ 56 ปประมาณการ 57 ปประมาณการ 58 ปประมาณการ 59 ปประมาณการ 60 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 83.50% 86.19% 83.50% 80.88% 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 83.50% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 477.93 492.27 507.04 522.25 537.92 554.05 570.68 587.80 605.43 623.59 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  399.05 424.29 423.35 422.42 421.49 434.13 461.59 490.78 521.83 520.67 

รายได                     

รายไดจากหองพัก 46.17 49.23 48.98 48.88 48.77 50.37 53.41 56.79 60.38 60.41 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 31.27 33.34 33.17 33.10 33.03 34.11 36.17 38.46 40.89 40.91 

รายไดอื่นๆ 1.25 1.33 1.32 1.32 1.32 1.36 1.44 1.53 1.63 1.63 

รายไดรวม 78.69 83.90 83.48 83.30 83.11 85.84 91.02 96.78 102.90 102.95 

หัก: ตนทุนขาย                     

ตนทุนขาย-หองพัก (8.91) (9.50) (9.45) (9.43) (9.41) (9.72) (10.30) (10.95) (11.65) (11.65) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (16.84) (17.95) (17.86) (17.82) (17.78) (18.37) (19.48) (20.71) (22.02) (22.03) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (1.28) (1.36) (1.35) (1.35) (1.35) (1.39) (1.48) (1.57) (1.67) (1.67) 

รวมตนทุนขาย (27.02) (28.81) (28.67) (28.60) (28.54) (29.48) (31.26) (33.23) (35.33) (35.35) 

กำไรขั้นตน 51.67 55.09 54.82 54.70 54.57 56.37 59.77 63.55 67.57 67.60 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (16.74) (17.62) (17.76) (17.94) (18.13) (18.71) (19.61) (20.59) (21.63) (21.88) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 34.93 37.47 37.05 36.75 36.44 37.66 40.16 42.95 45.93 45.72 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner 
Expenses)  

(3.47) (3.72) (3.68) (3.66) (3.64) (3.76) (4.00) (4.27) (4.56) (4.54) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (2.36) (2.52) (2.50) (2.50) (2.49) (2.58) (2.73) (2.90) (3.09) (3.09) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 29.09 31.24 30.86 30.59 30.31 31.32 33.43 35.78 38.29 38.08 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman           
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - - - - - - 4.72 - - - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 19.52 21.02 20.71 20.46 20.21 20.81 18.50 24.00 25.76 25.56 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - - - - - - - - - - 
(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / 
Renovation) 

- - - - - (4.72) - - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 19.51 21.01 20.69 20.45 20.20 16.16 23.29 23.99 25.74 25.54 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่68 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ปที่ 61-67 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2624 พ.ศ. 2625 พ.ศ. 2626 พ.ศ. 2627 พ.ศ. 2628 พ.ศ. 2629 พ.ศ. 2630/2 

ค.ศ. 2081 ค.ศ. 2082 ค.ศ. 2083 ค.ศ. 2084 ค.ศ. 2085 ค.ศ. 2086 ค.ศ. 2087 

ปประมาณการ 61 ปประมาณการ 62 ปประมาณการ 63 ปประมาณการ 64 ปประมาณการ 65 ปประมาณการ 66 ปประมาณการ 67 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 80.88% 78.36% 78.36% 80.88% 83.50% 86.19% 83.50% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 642.30 661.57 681.42 701.86 722.91 744.60 766.94 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room)  519.52 518.38 533.93 567.70 603.60 641.78 640.36 

รายได             . 

รายไดจากหองพัก 60.11 59.98 61.78 65.87 69.84 74.26 74.09 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 40.71 40.62 41.84 44.61 47.30 50.29 50.18 

รายไดอื่นๆ 1.62 1.62 1.67 1.78 1.89 2.01 2.00 

รายไดรวม 102.45 102.22 105.29 112.25 119.03 126.55 126.27 

หัก: ตนทุนขาย               

ตนทุนขาย-หองพัก (11.60) (11.57) (11.92) (12.71) (13.47) (14.32) (14.29) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (21.92) (21.87) (22.53) (24.02) (25.47) (27.08) (27.02) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (1.66) (1.66) (1.71) (1.82) (1.93) (2.05) (2.05) 

รวมตนทุนขาย (35.18) (35.10) (36.15) (38.55) (40.87) (43.46) (43.36) 

กำไรขั้นตน 67.27 67.12 69.13 73.71 78.15 83.10 82.91 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (22.07) (22.30) (22.97) (24.16) (25.33) (26.61) (26.87) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 45.20 44.82 46.17 49.55 52.83 56.49 56.05 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  (4.50) (4.48) (4.61) (4.94) (5.25) (5.60) (5.57) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (3.07) (3.07) (3.16) (3.37) (3.57) (3.80) (3.79) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 37.62 37.28 38.39 41.25 44.00 47.09 46.68 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Pullman        
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia - - - - - - - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท PT SHR Hotel Indonesia 25.17 24.86 25.61 27.60 29.52 31.68 31.32 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

(+) เงินสนบัสนุนกำไรจากการดำเนินงาน (NOI Support) - - - - - - - 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - - - - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 25.15 24.85 25.59 27.58 29.51 31.66 469.84 

หมายเหตุ: /2 ในปที่ 67 (ป 2630) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคากระแสเงินสดชวงทาย (Terminal Value) ไดเทากับ 438.54 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่69 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Capri ปที่ 0-11 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2563/1 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2574 

ค.ศ. 2020 ค.ศ. 2021 ค.ศ. 2022 ค.ศ. 2023 ค.ศ. 2024 ค.ศ. 2025 ค.ศ. 2026 ค.ศ. 2027 ค.ศ. 2028 ค.ศ. 2029 ค.ศ. 2030 ค.ศ. 2031 

ปประมาณการ 0 ปประมาณการ 1 ปประมาณการ 2 ปประมาณการ 3 ปประมาณการ 4 ปประมาณการ 5 ปประมาณการ 6 ปประมาณการ 7 ปประมาณการ 8 ปประมาณการ 9 ปประมาณการ 10 ปประมาณการ 11 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 19.95% 60.15% 73.50% 73.50% 73.50% 73.50% 73.50% 77.18% 80.85% 80.85% 77.18% 73.50% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate)  49.18 60.40 62.33 64.32 66.38 68.50 70.70 72.96 75.29 77.70 80.19 82.76 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room) 9.81 36.33 45.81 47.28 48.79 50.35 51.97 56.31 60.88 62.83 61.89 60.83 

รายได                         

รายไดจากหองพัก 0.63 2.31 2.91 3.00 3.11 3.20 3.30 3.58 3.88 3.99 3.93 3.86 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 0.05 0.19 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.32 0.33 0.32 0.31 

รายไดอื่นๆ 0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 

รายไดรวม 0.70 2.54 3.20 3.31 3.42 3.52 3.63 3.94 4.27 4.39 4.33 4.25 

หัก: ตนทุนขาย                         

ตนทุนขาย-หองพัก (0.10) (0.27) (0.33) (0.33) (0.33) (0.34) (0.35) (0.38) (0.42) (0.43) (0.42) (0.41) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (0.05) (0.15) (0.19) (0.19) (0.20) (0.21) (0.21) (0.23) (0.25) (0.26) (0.25) (0.25) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) 

รวมตนทุนขาย (0.16) (0.44) (0.54) (0.55) (0.56) (0.57) (0.59) (0.64) (0.69) (0.71) (0.70) (0.69) 

กำไรขั้นตน 0.54 2.10 2.67 2.76 2.86 2.95 3.04 3.30 3.57 3.68 3.62 3.56 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (0.28) (0.60) (0.81) (0.84) (0.87) (0.89) (0.92) (0.97) (1.03) (1.06) (1.07) (1.08) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 0.26 1.50 1.85 1.92 2.00 2.05 2.12 2.32 2.54 2.62 2.55 2.48 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner 
Expenses)  

(0.01) (0.15) (0.18) (0.19) (0.20) (0.20) (0.21) (0.23) (0.25) (0.26) (0.25) (0.25) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   - - (0.06) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 0.25 1.36 1.60 1.66 1.73 1.78 1.84 2.01 2.21 2.27 2.21 2.15 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Capri             
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจาก Luxel APT Company Limited 0.33 0.33 0.28 0.23 0.18 0.12 0.06 0.04 0.03 - - - 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท Luxel APT Company Limited - 0.91 1.14 1.24 1.34 1.42 1.54 0.53 1.27 0.15 - - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท Luxel APT Company Limited - - - - - - - 1.15 0.57 1.93 1.76 1.70 

(+) รายไดคาธรรมเนียมในการบรหิารจาก Luxel APT Company Limited - 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - - - - - - (1.27) - - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 0.32 1.26 1.44 1.49 1.52 1.55 1.60 0.45 1.87 2.08 1.76 1.70 

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด การคำนวณอัตราคิดลดของกระแสเงินสดมาที่ปจจุบัน ณ 30 พฤศจิกายน 2563  
 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่70 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Capri ปที่ 12-23 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2582 พ.ศ. 2583 พ.ศ. 2584 พ.ศ. 2585 พ.ศ. 2586 

ค.ศ. 2032 ค.ศ. 2033 ค.ศ. 2034 ค.ศ. 2035 ค.ศ. 2036 ค.ศ. 2037 ค.ศ. 2038 ค.ศ. 2039 ค.ศ. 2040 ค.ศ. 2041 ค.ศ. 2042 ค.ศ. 2043 

ปประมาณการ 12 ปประมาณการ 13 ปประมาณการ 14 ปประมาณการ 15 ปประมาณการ 16 ปประมาณการ 17 ปประมาณการ 18 ปประมาณการ 19 ปประมาณการ 20 ปประมาณการ 21 ปประมาณการ 22 ปประมาณการ 23 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 73.50% 77.18% 80.85% 80.85% 77.18% 73.50% 73.50% 77.18% 80.85% 80.85% 77.18% 73.50% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate)  85.40 88.14 90.96 93.87 96.87 99.97 103.17 106.47 109.88 113.40 117.02 120.77 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room) 62.78 68.02 73.54 75.90 74.77 73.48 75.84 82.17 88.84 91.69 90.32 88.77 

รายได                         

รายไดจากหองพัก 4.00 4.32 4.67 4.82 4.76 4.67 4.82 5.22 5.66 5.82 5.74 5.64 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 0.33 0.35 0.38 0.39 0.39 0.38 0.39 0.43 0.46 0.47 0.47 0.46 

รายไดอื่นๆ 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 

รายไดรวม 4.40 4.76 5.14 5.31 5.24 5.14 5.30 5.75 6.23 6.41 6.31 6.21 

หัก: ตนทุนขาย                         

ตนทุนขาย-หองพัก (0.43) (0.46) (0.50) (0.52) (0.51) (0.50) (0.52) (0.56) (0.61) (0.63) (0.62) (0.61) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (0.26) (0.28) (0.30) (0.31) (0.31) (0.30) (0.31) (0.33) (0.36) (0.37) (0.37) (0.36) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 

รวมตนทุนขาย (0.72) (0.77) (0.84) (0.86) (0.85) (0.84) (0.86) (0.93) (1.01) (1.04) (1.03) (1.01) 

กำไรขั้นตน 3.69 3.98 4.31 4.44 4.39 4.30 4.44 4.81 5.22 5.37 5.29 5.20 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (1.12) (1.18) (1.24) (1.28) (1.30) (1.31) (1.35) (1.42) (1.50) (1.55) (1.56) (1.58) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 2.57 2.80 3.06 3.16 3.09 3.00 3.09 3.39 3.71 3.82 3.72 3.62 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  (0.25) (0.28) (0.30) (0.31) (0.30) (0.30) (0.31) (0.33) (0.36) (0.38) (0.37) (0.36) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (0.09) (0.10) (0.10) (0.11) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) (0.12) (0.13) (0.13) (0.12) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 2.23 2.43 2.66 2.74 2.68 2.60 2.68 2.94 3.22 3.32 3.23 3.14 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Capri             
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจาก Luxel APT Company Limited - - 0.03 0.03 - - - - - 0.04 0.04 - 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท Luxel APT Company Limited - - - 1.56 - - - - - - 1.91 - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท Luxel APT Company Limited 1.77 1.93 2.11 0.63 2.16 2.08 2.17 2.36 2.58 2.76 0.78 2.64 

(+) รายไดคาธรรมเนียมในการบรหิารจาก Luxel APT Company Limited 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - (1.56) - - - - - - (1.91) - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 1.77 1.93 0.58 2.23 2.16 2.08 2.17 2.36 2.58 0.90 2.73 2.64 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่71 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Ibis South Saigon ปที่ 0-11 

รายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2574 

ค.ศ. 2020 ค.ศ. 2021 ค.ศ. 2022 ค.ศ. 2023 ค.ศ. 2024 ค.ศ. 2025 ค.ศ. 2026 ค.ศ. 2027 ค.ศ. 2028 ค.ศ. 2029 ค.ศ. 2030 ค.ศ. 2031 

ปประมาณการ 0 ปประมาณการ 1 ปประมาณการ 2 ปประมาณการ 3 ปประมาณการ 4 ปประมาณการ 5 ปประมาณการ 6 ปประมาณการ 7 ปประมาณการ 8 ปประมาณการ 9 ปประมาณการ 10 ปประมาณการ 11 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 14.38% 56.43% 64.59% 64.59% 64.59% 64.59% 64.59% 67.82% 71.05% 71.05% 67.82% 64.59% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 46.95 49.71 51.30 52.94 54.64 56.39 58.19 60.05 61.97 63.96 66.00 68.12 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room) 6.75 28.05 33.13 34.19 35.29 36.42 37.58 40.72 44.03 45.44 44.76 43.99 

รายได                         

รายไดจากหองพัก 0.35 1.37 1.61 1.66 1.72 1.77 1.83 1.98 2.15 2.21 2.18 2.14 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 0.13 0.24 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.37 0.38 0.38 0.37 

รายไดอื่นๆ 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 

รายไดรวม 0.49 1.64 1.93 1.99 2.06 2.12 2.19 2.37 2.57 2.65 2.61 2.57 

หัก: ตนทุนขาย                         

ตนทุนขาย-หองพัก (0.14) (0.24) (0.28) (0.28) (0.29) (0.30) (0.31) (0.33) (0.36) (0.37) (0.37) (0.36) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (0.08) (0.17) (0.20) (0.20) (0.21) (0.22) (0.22) (0.24) (0.26) (0.27) (0.27) (0.26) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

รวมตนทุนขาย (0.23) (0.42) (0.48) (0.50) (0.51) (0.52) (0.54) (0.58) (0.63) (0.65) (0.64) (0.63) 

กำไรขั้นตน 0.25 1.22 1.45 1.50 1.56 1.60 1.65 1.79 1.94 2.00 1.97 1.93 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (0.32) (0.40) (0.45) (0.46) (0.48) (0.49) (0.51) (0.54) (0.57) (0.59) (0.59) (0.60) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) (0.07) 0.82 1.00 1.03 1.08 1.11 1.14 1.25 1.37 1.41 1.37 1.34 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  (0.01) (0.10) (0.12) (0.12) (0.13) (0.13) (0.14) (0.15) (0.16) (0.17) (0.16) (0.16) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   - - (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) (0.08) 0.72 0.82 0.85 0.89 0.91 0.94 1.03 1.13 1.16 1.13 1.10 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Ibis             
(+) รายไดดอกเบี้ยรับจาก Viethan Hotel Corporation 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 - 0.02 0.02 0.00 - - 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท Viethan Hotel Corporation - 0.49 0.57 0.62 0.67 0.66 0.06 - 0.88 0.04 - - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท Viethan Hotel Corporation - - - - - 0.03 0.74 0.80 - 0.88 0.89 0.86 

(+) รายไดคาธรรมเนียมในการบรหิารจาก Viethan Hotel Corporation - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - - - - - - (0.92) - - - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 0.12 0.62 0.67 0.70 0.71 0.71 0.80 (0.10) 0.90 0.92 0.89 0.86 

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด การคำนวณอัตราคิดลดของกระแสเงินสดมาที่ปจจุบัน ณ 30 พฤศจิกายน ป 2563  

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 



ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเลิกกองทรัสตฯ 
ทรัสตเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแบบตออายุไดเพือ่ธุรกิจโรงแรมและสทิธกิารเชา สตราทีจิก ฮอสพทิอลลติี้ (“SHREIT”) 

 

- หนาที ่72 - 

ประมาณการผลการดำเนินงานของโรงแรม Ibis South Saigon ปที่ 12-23 

aรายการ 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2582 พ.ศ. 2583 พ.ศ. 2584 พ.ศ. 2585 พ.ศ. 2586 

ค.ศ. 2032 ค.ศ. 2033 ค.ศ. 2034 ค.ศ. 2035 ค.ศ. 2036 ค.ศ. 2037 ค.ศ. 2038 ค.ศ. 2039 ค.ศ. 2040 ค.ศ. 2041 ค.ศ. 2042 ค.ศ. 2043 

ปประมาณการ 12 ปประมาณการ 13 ปประมาณการ 14 ปประมาณการ 15 ปประมาณการ 16 ปประมาณการ 17 ปประมาณการ 18 ปประมาณการ 19 ปประมาณการ 20 ปประมาณการ 21 ปประมาณการ 22 ปประมาณการ 23 

% อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 64.59% 67.82% 71.05% 71.05% 67.82% 64.59% 64.59% 67.82% 71.05% 71.05% 67.82% 64.59% 

ราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (Average Daily Rate) 70.30 72.54 74.87 77.26 79.73 82.29 84.92 87.64 90.44 93.33 96.32 99.40 

รายไดตอหองท้ังหมด (Revenue Per Available Room) 45.40 49.20 53.19 54.89 54.07 53.15 54.85 59.43 64.25 66.31 65.32 64.20 

รายได                         

รายไดจากหองพัก 2.22 2.39 2.59 2.67 2.64 2.59 2.67 2.89 3.14 3.23 3.18 3.12 

รายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่ม 0.38 0.41 0.45 0.46 0.45 0.45 0.46 0.50 0.54 0.56 0.55 0.54 

รายไดอื่นๆ 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

รายไดรวม 2.65 2.87 3.10 3.20 3.16 3.10 3.20 3.47 3.76 3.87 3.81 3.74 

หัก: ตนทุนขาย                         

ตนทุนขาย-หองพัก (0.37) (0.40) (0.43) (0.45) (0.44) (0.43) (0.45) (0.49) (0.53) (0.54) (0.53) (0.52) 

ตนทุนขาย-อาหารและเครื่องดื่ม (0.27) (0.29) (0.32) (0.33) (0.32) (0.32) (0.33) (0.35) (0.38) (0.39) (0.39) (0.38) 

ตนทุนขาย-รายไดอื่นๆ (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

รวมตนทุนขาย (0.65) (0.71) (0.76) (0.79) (0.78) (0.76) (0.79) (0.85) (0.92) (0.95) (0.94) (0.92) 

กำไรขั้นตน 2.00 2.16 2.34 2.41 2.38 2.34 2.41 2.61 2.83 2.92 2.87 2.82 

หัก: คาใชจายในการขายและบรหิาร (0.62) (0.65) (0.69) (0.71) (0.72) (0.72) (0.74) (0.79) (0.83) (0.86) (0.87) (0.87) 

กำไรจากการดำเนินงาน (GOP) 1.38 1.51 1.65 1.70 1.67 1.62 1.67 1.83 2.00 2.06 2.01 1.95 

หัก: คาใชจายสวนของเจาของ (Management Fee and Owner Expenses)  (0.16) (0.18) (0.19) (0.20) (0.20) (0.19) (0.20) (0.22) (0.23) (0.24) (0.24) (0.23) 

เงินสำรองคาเฟอรนิเจอรและวัสดุอปุกรณ (FF&E Reserve)   (0.08) (0.09) (0.09) (0.10) (0.09) (0.09) (0.10) (0.10) (0.11) (0.12) (0.11) (0.11) 

กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ (Hotel NOI) 1.14 1.25 1.36 1.41 1.37 1.33 1.37 1.51 1.65 1.70 1.65 1.61 

ประมาณการกระแสเงินสดของ SHH ท่ีไดรับจาก Ibis             

(+) รายไดดอกเบี้ยรับจาก Viethan Hotel Corporation - - 0.02 0.02 - - - - - 0.01 0.01 - 

(+) รบัคืนเงินกูจากบริษัท Viethan Hotel Corporation - - - 1.11 - - - - - - 0.36 - 

(+) รายไดเงินปนผลจากบริษัท Viethan Hotel Corporation 0.90 0.97 1.06 - 1.09 1.04 1.09 1.18 1.29 1.29 0.89 1.21 

(+) รายไดคาธรรมเนียมในการบรหิารจาก Viethan Hotel Corporation 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

(-) คาใชจายอื่นๆ บนช้ัน BVI (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

(-) เงินลงทุนสวนปรบัปรุงโรงแรม (Capital Expenditure / Renovation) - - (1.11) - - - - - - (0.36) - - 

กระแสเงินสดสุทธขิอง SHH 0.90 0.97 (0.03) 1.13 1.09 1.04 1.09 1.18 1.29 0.94 1.26 1.21 

 

-สงิทสี่งมาด้วย 9- 


