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สารสนเทศการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์และการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ระหว่างกองทรัสตก์บับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์
 

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

 
1. วันทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ 

SHREIT ในเรื่องที่เก่ียวข้อง และคู่สัญญาไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่
ก าหนดไวใ้นสัญญาจะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค า
เสนอซือ้ เรียบรอ้ยแลว้ 

   
2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและ

ความสัมพนัธก์ับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: 1. บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ 

“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT 

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

กองทรสัต ์SHREIT เป็นผูถื้อหุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย
แล้วทั้งหมดของ SHH และ SHH2 โดย SHH ได้มีการเข้าลงทุนในโรงแรม  
3 แห่งผ่านการถือหุน้ทางออ้มในบรษิัทอื่น ไดแ้ก่ 

• โรงแรม Pullman Jakarta Central Park  - ตั้งอยู่ในประเทศอินโ ดนีเซีย 
เป็นการถือครองแบบกรรมสิทธ์ิ 

• โรงแรม Capri by Frasers - ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม เป็นการถือครอง
แบบสิทธิการเช่า และ 

• โรงแรม IBIS Saigon South - ตั้งอยู่ ในประเทศเวียดนาม เป็นการ 
ถือครองแบบสิทธิการเช่า 

(รวมเรียกว่า “ทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต”์) 

ทั้งนี ้บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด ในฐานะผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัหนงัสือจากผูท้  าค าเสนอซือ้ ฉบบัลงวนัท่ี 30 มกราคม 
2563 เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของ SHH และ SHH2 

ผู้ท  าค าเสนอซือ้มีความสัมพันธ์กับกองทรัสต ์SHREIT โดยมีนายเจมส ์ลิม  
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เป็นเป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ
เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ (Ultimate Ownership) ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 
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โครงสรา้งการถือหุน้ของกองทรสัต ์SHREIT เป็นดงัแผนภาพดา้นล่าง 

 
   
3. ลักษณะสว่นได้เสียของ

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์

: นายเจมส ์ลิมมีส่วนไดเ้สียโดยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เป็น
ผูจ้ัดการกองทรสัต ์และเป็นผูถื้อหุน้ในชั้นสูงสุด (Ultimate Ownership) ของ
ผูท้  าค าเสนอซือ้ 

   
4. ลักษณะทั่วไปของ

รายการ 
: 1. เมื่อวันที่  30 มกราคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของ

กองทรัสต ์SHREIT ไดร้ับหนังสือจาก LT Rubicon Limited (“LTB” หรือ 
“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) ฉบบัลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 (“ค าเสนอซือ้หุน้”)   
เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของ SHH และ SHH2 

2. กองทรสัต ์SHREIT จะน าเงินที่ไดร้บัจากการขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 100  
ที่ถืออยู่ใน SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซือ้ ไปด าเนินการลดทุน
และเลิกกองทรสัตเ์พื่อจ่ายผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการขายหุน้ตามค าเสนอ
ซือ้คืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยราคาเสนอซือ้จากผู้ท  าค า เสนอซือ้ คือ 
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118,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,795.824 ลา้นบาท* 
หรือคิดเป็นมลูค่าต่อหน่วยประมาณ  6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย**) 

หมายเหตุ: *  อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมี
อตัราแลกเปล่ียน 32.168 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั  

** ทั้งนี ้ มูลค่าต่อหน่วยเป็นมูลค่าหลังจากการช าระหนี ้
ธนาคาร และเป็นการประมาณการก่อนการปรับปรุง
รายการต่างๆ ไดแ้ก่ อัตราแลกเปล่ียน เงินทุนหมุนเวียน
สุทธิ หนี ้สินอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้อง ณ วันที่ท  า
ธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งมูลค่าสุทธิต่อหน่วยหลังจากการช าระ
หนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่างๆ ของกองทรสัตแ์ลว้
จะเป็นมูลค่าต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท ขึน้อยู่
กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าธุรกรรม   

การเสนอซือ้หุน้ SHH และ SHH2 จากผูท้  าค าเสนอซือ้นั้น เป็นการท าค า
เสนอซือ้เพื่อใหไ้ดไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัตท์ี่กองทรสัต ์SHREIT 
ลงทุนอยู่ ซึ่งปัจจุบนั SHH มีการเขา้ลงทุนในโรงแรม 3 แห่งผ่านการถือหุน้
ทางอ้อมในบริษัทอื่น ได้แก่  โรงแรม Pullman Jakarta Central Park 
โรงแรม Capri by Frasers และ โรงแรม IBIS Saigon South 

3. การจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ SHH และ SHH2 นัน้ กองทรสัต ์SHREIT จะเขา้
ท าสัญญาจะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค าเสนอ
ซือ้ โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อน ดงันี ้

• Locked Box: นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้น
จนกว่าจะไดม้ีการซือ้ขายหุน้เสรจ็สิน้ (Closing) หา้มมิใหบ้รษิัทย่อย
ของ  SHH และ  SHH2 (Subsidiaries) และผู้ เ ช่ าหลัก  (Master 
Lessees) เขา้ท าธุรกรรมใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเขา้ข่ายเป็นรายจ่ายที่
นอกเหนือไปจากการด าเนินงานตามปกติ (Unusual Leakages) 
เว้นแต่เป็นการช าระค่าเช่าคงที่ (Fixed Rents) การช าระค่าเช่าที่
อา้งอิงกับผลประกอบการ (Variable Rents) ที่ช าระโดยผูเ้ช่าหลัก 
และการจ่ายเงินปันผลโดยบรษิัทย่อยของ SHH และ SHH2 

• Business as Usual: บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง  SHH แ ล ะ  SHH2 
(Subsidiaries) และผู้เช่าหลัก (Master Lessees) จะต้องด าเนิน
ธุรกิจไปตามปกติระหว่างวันที่ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายหุ้น
จนถึงวนัท่ีมีการซือ้ขายหุน้เสรจ็สิน้ (Closing) 

• Corporate Action Disclosure: จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับขอ้
พิพาท คดีความ และการปฏิบัติผิดสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ของ
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บริษัทย่อยของ  SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และผู้ เช่ าหลัก 
(Master Lessees) ทัง้หมด ก่อนการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

• เงื่อนไขหลกัในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ การลงนามในสญัญาจะซือ้
จะขายหุน้ และการเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขาย SHH และ SHH2 จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจากเป็นการเขา้ท า
ธุรกรรมที่มีลกัษณะเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์บั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   
5. รายละเอียดทรัพยส์นิที่

จะจ าหน่ายไป 
: หุ้นของบริษัท SHH และ SHH2 จ านวน 100 หุ้น และ 100 หุ้น ตามล าดับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่ง
ปัจจบุนัหุน้ทัง้หมดถือโดยกองทรสัต ์SHREIT 

ทั้งนี ้ SHH ได้มีการเข้าลงทุนในโรงแรม 3 แห่งผ่านการถือหุ้นทางอ้อมใน 
บรษิัทอื่น ไดแ้ก่ 

• โรงแรม Pullman Jakarta Central Park โรงแรมระดบั - 5 ดาว ตัง้อยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย    มีจ านวนหอ้งพกั  317 หอ้ง  เริ่มด าเนินการปี 2555 
เ ป็นการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และสังหาริมทรัพย์แบบกรรมสิทธ์ิ 

)ประเภท  HGB Title ซึ่งสิทธิ HGB ตามกฎหมายอินโดนีเซียนัน้ มีก าหนด
ระยะเวลา กล่าวคือ จะครบก าหนดระยะเวลาในวนัที่ 9 มิถุนายน พ .ศ .
2580  
ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตค์าดว่าจะสามารถขอต่ออายุกรรมสิทธิในรอบ
ถดัไปไดอ้ีก 30 ปี และขยายระยะเวลาในรอบถดัไปไดอ้ีก 20 ปี (บนพืน้ที่ 
25,144.26 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสูง 102.8 เมตร 12 ชั้น  
ชัน้ใตด้ิน 2 ชัน้ และดาดฟ้า 

• โรงแรม Capri by Frasers - โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในประเทศ
เวียดนาม มีจ านวนห้องพัก 175 ห้อง เริ่มด าเนินการปี 2556 เป็นการ
ลงทุนในที่ดินแบบสิทธิการเช่า และลงทุนในอาคารและสังหาริมทรพัย์
แบบกรรมสิทธ์ิ )เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินและไม่มีการต่อ
อายุสัญญา กรรมสิทธ์ิในอาคารจะกลับไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ไดแ้ก่ 
Phu My Hung Development Limited Liability Company( บนพืน้ท่ีดิน 
1,709 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารเซอรว์ิสอพารท์เมนต ์พรอ้มส่ิง
อ านวยความสะดวกเสริม รวมถึง รา้นอาหาร ห้องประชุม สถานออก
ก าลงักาย และรา้นสะดวกซือ้ 

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


 
-ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4- 

 

 

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

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

ห น้ า  5  ข อ ง  1 4  

 

• โรงแรม IBIS Saigon South - โรงแรมระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ในประเทศ
เวียดนาม มีจ านวนห้องพัก 140 ห้อง เริ่มด าเนินการปี 2555 เป็นการ
ลงทุนในที่ดินแบบสิทธิการเช่า และลงทุนในอาคารและสังหาริมทรพัย์
แบบกรรมสิทธ์ิ )เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินและไม่มีการต่อ
อายุสัญญา กรรมสิทธ์ิในอาคารจะกลับไปเป็นของผู้ให้เช่าช่วง ไดแ้ก่ 
Phu My Hung Development Limited Liability Company ( บนพืน้ท่ีดิน 
936 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารหลัก 1 อาคาร พรอ้มส่ิงอ านวย
ความสะดวกเสรมิ รวมถึงรา้นอาหาร หอ้งประชมุ และพืน้ท่ีส่วนกลาง 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

   
6. รายละเอียดของผู้ท า

ค าเสนอซือ้ 
: 1. รายละเอียดโดยทั่วไป 

ชื่อ LT Rubicon Limited (“LTB”  หรื อ  “ ผู้ ท า ค า
เสนอซือ้”) 
 
หมายเหตุ: เป็นบริษัทลกูของ LT Land Limited 
ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2559 และมีนายเจมส ์ลิม  
(ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ)  
เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ 

ทีอ่ยู่ Mappin House, Oxford Street, Fitzrovia, 
London, W1W8HF 

ทุนจดทะเบียน N/A 
วันทีจ่ดทะเบียน 22 มกราคม 2563 
ลักษณะธุรกิจ นิติบคุคลเฉพาะกิจ (ส าหรบัการลงทนุ) 

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

 

3. กรรมการและผูบ้รหิารบรษิัท 

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

7. ขนาดของรายการและ
การค านวณขนาดของ
รายการ 

: ขนาดรายการการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ในการค านวณขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์จะเป็นไปตามราคา
เสนอซือ้ ซึ่งมีมูลค่ารวม 118,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 
3,795.824 ลา้นบาท (อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 โดยมี
อตัราแลกเปล่ียน 32.168 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) หากน ามาค านวณขนาด
ของรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีรายละเอียดดงันี ้

 

ขนาดของรายการจ าหน่ายไป  = 
มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดร้บั x 100 

สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์
 

= 
3,795.824 ลา้นบาท x 100 

4,225.84 ลา้นบาท 
 

=    รอ้ยละ 89.82 
 

หากพิจารณาการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ข้างตน้ จะพบว่าเกณฑ์
มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 89.82 ของสินทรพัยร์วมของ
กองทรัสต์ SHREIT (อ้างอิงตามงบการเงินฉบับสอบทานสิน้สุด ณ วันที่   
31 มีนาคม 2563 สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT เท่ากับ 4,225.84 ลา้น
บาท) 
 
ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ในการค านวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัต ์กับบุคคลที่เก่ียว
โยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน จะค านวณ
โดยใชม้ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อน ามลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับ  118,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือคิด เ ป็นประมาณ  3,795.824  
ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่  17 มีนาคม 2563 โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียน 32.168 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) มาค านวณขนาดของรายการ 
จะมีรายละเอียดดงันี ้
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ขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  = 
มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดร้บั x 100 

สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์
 

= 
3,795.824 ลา้นบาท x 100 

2,587.34 ลา้นบาท 
 

=    รอ้ยละ 146.71 

หากพิจารณาการค านวณขนาดรายการตามเกณฑข์า้งตน้ จะพบว่ามีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 146.71 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทรัสต์ SHREIT 
(อา้งอิงตามงบการเงินฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรพัย์
สทุธิของกองทรสัต ์SHREIT เท่ากบั 2,587.34 ลา้นบาท) 

   
8. มูลค่าของสินทรัพยท์ี่

จะจ าหน่ายไป 
 

: มลูค่าของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปเท่ากับ 118,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือ
คิดเป็นประมาณ 3,795.824 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่   
17 มีนาคม 2563 โดยมีอัตราแลกเปล่ียน 32.168 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐ) 
ประกอบดว้ยหุ้นของบริษัท SHH และ SHH2 จ านวน 100 หุ้น และ 100 หุ้น 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนัหุน้ทัง้หมดถือโดยกองทรสัต ์SHREIT  

ทัง้นี ้มลูค่าสินทรพัยท์ี่กล่าวถึงในขา้งตน้ ไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง
กับการเขา้ท ารายการ โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ยินดีรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่
เกิดขึน้จากการด าเนินการขออนุมตัิค  าเสนอซือ้จากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
ตามสมควร รวมถึงค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA)  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

ทั้งนี ้  ประมาณการค่าใชจ้่ายในการศึกษาค าเสนอซือ้หุน้ดงักล่าว จะไม่เกิน 
รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นตามค าเสนอซือ้ 

ราคาประเมินของทั้ง 3 โรงแรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ มีรายละเอียดดงันี ้
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ชื่อโรงแรม IBIS Saigon 
Capri by 
Frasers 

Pullman 

ผู้ประเมิน Savills และ 
Nexus 

Savills และ 
Nexus 

KJPP Willson dan Rekan 
และ Knight Frank 

วันทีป่ระเมิน 31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม  
2562 

31 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลา
ประเมิน 

10 ปี 10 ปี 11 ปี 

วิธีประเมิน DCF DCF DCF 
ราคาประเมิน USD 14,700,000 USD  

23,700,000 
Rp 1,397,850,000,000 
(หรือ USD 92,677,186)/2 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

THB 
472,869,600/1 

THB 
762,381,600/1 

THB 2,981,239,727/2 

รวม THB 4,216,490,927 (หรือ USD 131,077,186) 
 
หมายเหต:ุ /1 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่ผูท้  าค าเสนอ

ซือ้ใชก้ าหนดราคาเสนอซือ้ โดยมีอตัราแลกเปลี่ยน 32.168 บาทต่อ 1 
ดอลลารส์หรฐั 

/2  อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีอตัราแลกเปลี่ยน 
15,083 รูเปียหต์่อ 1 ดอลลารส์หรฐั จะไดร้าคาประเมินเท่ากบั 92,677,186 
ดอลลารส์หรฐั และน าไปคณูอตัราแลกเปลี่ยน 32.168 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรฐั 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทรสัต ์ SHREIT ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2563 เทา่กบัประมาณ 2,587.34 ลา้นบาท หรือ 7.3329 บาทต่อหน่วย 
โปรดพิจารณาขอ้มลูเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซือ้เพิ่มเติมตาม 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

   
9. เกณฑใ์นการก าหนด

มูลค่าสิ่งตอบแทน 
 

: มูลค่าของหุ้นที่กองทรัสต ์SHREIT ถือใน SHH และ SHH2 จ านวน 100 หุ้น 
และ 100 หุน้ ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด ถกูก าหนดโดยราคาตามขอ้เสนอที่ไดร้บัจากผูท้  าค าเสนอซือ้ คือ 
118,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,795.824 ลา้นบาท* หรือ
คิดเป็นมลูค่าต่อหน่วยประมาณ  6.00 – 6.30 บาทต่อหน่วย**) 

หมายเหตุ: *   อา้งอิงอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีอตัรา
แลกเปล่ียน 32.168 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั  

** ทั้งนี ้มูลค่าต่อหน่วยเป็นมูลค่าหลังจากการช าระหนีธ้นาคาร 
และเป็นการประมาณการก่อนการปรบัปรุงรายการต่างๆ ไดแ้ก่ 
อัตราแลกเปล่ียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ  หนี ้สินอื่นๆ และ
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ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรม ซึ่งมูลค่าสุทธิต่อหน่วย
หลังจากการช าระหนี ้ธนาคารและปรับปรุงรายการต่างๆ 
ดังกล่าวแล้วจะมีมูลค่าต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท 
ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าธุรกรรม   

10. ประโยชนท์ีไ่ด้รับจาก
การจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์และแผนการ
ใช้เงนิจากการจ าหน่าย
ไป 

: เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทรสัต ์SHREIT ที่จะพิจารณาค าเสนอ
ซือ้จากผู้ท  าค าเสนอซือ้เพื่อด าเนินการขายหุ้น และลดทุน รวมถึงลงมติเลิก
กองทรสัตเ์พื่อจ่ายผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการขายหุน้ตามค าเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์

   
11. แหล่งเงนิทนุของผู้ท า

ค าเสนอซือ้ทีใ่ช้ในการ
ลงทนุใน SHH และ 
SHH2 

: ผู้ท  าค าเสนอซือ้จะจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเสนอซือ้โดยการ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก Deutsche Bank ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไข
และการพิจารณาของธนาคาร 

   
12. การขออนุมตัิท า

รายการ 
: รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ 

SHREIT เมื่อน ามาค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมีขนาด
รายการมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 30 ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์
SHREIT  

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัต ์
SHREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20,000,000 บาทขึน้ไป และ/หรือ รอ้ยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ SHREIT (ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ที่  สร. 26/2555 เรื่อง 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อ
การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(ฉบบัประมวล)) 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติดงักล่าว  ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์า
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัต์
ทั้งหมด ทั้งนี ้จ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมดังกล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัต์ 
นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรสัต ์SHREIT จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
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การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ 
ขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการ
ขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 
13. ความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับการตกลงเข้า
ท ารายการ  

 

 
: 

 
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่าการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT จะเป็นประโยชน ์โดยกองทรสัต ์SHREIT 
จะได้รับเงินจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ซึ่งราคาที่จะจ าหน่ายไป
ดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วยประมาณ  6.00 – 6.30 บาท ซึ่งเป็นมูลค่า
หลังจากการช าระหนีธ้นาคาร และเป็นตวัเลขการประมาณการโดยมลูค่าต่อ
หน่วยดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนการปรับปรุงรายการต่างๆ  ได้แก่  อัตรา
แลกเปล่ียน เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ หนีสิ้นอื่นๆ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท าธุรกรรม ซึ่งมูลค่าสุทธิต่อหน่วยหลังจากการช าระหนีธ้นาคารและปรบัปรุง
รายการต่างๆ ดังกล่าวแลว้ จะมีมูลค่าต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท 

ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ท  าธุรกรรม  ทั้งนี ้ มูลค่าสุทธิต่อหน่วย
ประมาณ  5.01-5.65 บาทที่กล่าวขา้งตน้ เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดของ
หน่วยทรัสต์ SHREIT (ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหน่วยทรัสต์ 
SHREIT 7-14 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการเท่ากับ 4.25 – 4.45 บาทต่อ
หน่วย) โดยกองทรสัต ์SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/
หรือจ่ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตจ์ากเงินที่ไดร้ับจากการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นหลักหลังจากช าระคืนหนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่างๆ  และ/
หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การเลิกและช าระ
บญัชีกองทรสัต ์ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไป
ตามสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT โดยราคาที่จะจ าหน่ายไปมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม เนื่องจากสงูกว่าราคาตลาดดงัที่กล่าวไวใ้นขา้งต้น 
นอกจากนี ้นายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ดังนั้น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณา
อนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 
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ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT แลว้ ทรสั
ตีและผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จะเสนอใหม้ีการเลิกกองทรสัต ์
SHREIT รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ SHREIT จากการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกองทรสัต ์
SHREIT จะเขา้สู่กระบวนการช าระบญัชีต่อไป 

   
14. ความเหน็ของกรรมการ

อิสระของบริษัทที่
แตกต่างจากความเหน็
ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

: ไม่มี 
 

 

   
15. รายชื่อผู้บริหาร และ

รายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์10 ราย
แรก ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์

: 1. รายชื่อผูบ้รหิาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสตข์องกองทรัสต ์SHREIT 
ประกอบดว้ย 
• นายเจมส ์ลิม (กรรมการบรหิารและผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
• นายครสิตอป ฟอซิเนสติ (กรรมการผูจ้ดัการ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่าย

ปฏิบตัิการและรกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย)์ 
• นายดีพงศ ์สหะชาติศิร ิ(ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบรษิัท) 

2. รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 15 

   
16. ตารางสรุปข้อมูลทาง

การเงนิของกองทรัสต ์
SHREIT 

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยดา้นล่าง 

   
17. รายการประเมิน

ทรัพยส์ินโดยย่อ 
: โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
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(เอกสารแนบท้าย) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์SHREIT 

งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 และ 
งวด 3 เดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

31 ธันวาคม 
2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 
2561 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 
2562 

(ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
2563 

(สอบทาน) 

สินทรัพย ์         
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม  4,512,058   4,377,805   3,948,310   3,826,404  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  313,662   12,513   22,833   36,944  
ลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่า  6,948   8,892   37,323   46,447  
ลกูหนีอ่ื้น  5,991   93,983   3,135   375  
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน   307,511   267,583   241,813   218,538  
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี  130,423   113,976   79,293   78,713  
เงินฝากธนาคาร - เงินประกนัรายไดจ้ากผูข้ายทรพัยส์นิ   81,602   23,889   3,047   -    
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้  -     13,999   14,907   15,841  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  20,284   -     -     -    
สินทรพัยอ่ื์น  3,585   33,991   2,355   2,578  
รวมสินทรัพย ์  5,382,063   4,946,631   4,353,016   4,225,840  

หนีสิ้น         
เจา้หนีแ้ละคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  275,677   78,796   18,562   18,237  
เงินประกนัรายไดร้บัจากผูข้ายทรพัยส์นิ   81,602   23,889   3,047   -    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,506,431   1,626,742   1,490,461   1,590,929  
หนีส้ินตราสารอนพุนัธท์างการเงิน  -     3,921   9,776   10,595  
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  -     12,334   17,173   18,666  
หนีส้ินอ่ืน  2,244   5,807   1,225   73  
รวมหนี้สิน  1,865,954   1,751,490   1,540,244   1,638,500  
สินทรัพยสุ์ทธิ  3,516,108   3,195,141   2,812,772   2,587,340  
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท)  9.9653   9.0555   7.9718   7.3329  
จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หนว่ย)  352,836,700  352,836,700  352,836,700  352,836,700  
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: พันบาท) 

20 - 31 
ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2561 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2562 
(ตรวจสอบ) 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด 

31 มีนาคม 2563 
(สอบทาน) 

รายได้จากเงินลงทุน         
รายไดค้่าเช่า  7,293   261,837   252,238   54,844  
รายไดด้อกเบีย้  152   307   109   11  
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  761   10,510   21,969   28,957  
รายไดอ่ื้น  -     78,865   82,768   2,030  
รวมรายได้  8,206   351,519   357,083   85,842  

ค่าใช้จ่าย         
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์  440   13,576   13,413   3,287  
ค่าธรรมเนียมทรสัตี  507   15,222   14,640   3,384  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  61   3,201   2,553   587  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  10,478   18,487   17,844   3,355  
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย  863   28,834   27,407   6,894  
ค่าใชจ้่ายอ่ืน  1,683   90,914   95,498   12,881  
ตน้ทนุทางการเงิน  3,706   143,109   92,694   21,471  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  -     31,947   6,093   -    
รวมค่าใช้จ่าย  17,738   345,290   270,143   51,859  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  (9,532)  6,229   86,941   33,983  
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิทีย่ังไม่เกิดขึน้จากเงิน
ลงทุน 

        

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ
ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์

 -     135,391   (218,571)  -    

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จาก
เงินลงทุน 

 -     135,391   (218,571)  -    

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ
ด าเนินงาน 

 (9,532)  141,620   (131,630)  33,983  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พันบาท) 

20 - 31 
ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2561 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2562 
(ตรวจสอบ) 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด 31 

มีนาคม 2563 
(สอบทาน) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน         
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน  (9,532)  141,620   (131,630)  33,983  
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ
ด าเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน:         
การเพิ่มขึน้ในเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์  (4,512,058)  (3,509)  -     -    
การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่า  (6,948)  (2,301)  (29,548)  (12,883) 
การลดลง (เพ่ิมขึน้) ในลกูหนีอ่ื้น  (5,991)  (87,791)  50,985   2,894  
การลดลง (เพ่ิมขึน้) ในภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน   (307,511)  18,667   17,414   4,388  
การลดลง (เพ่ิมขึน้) ในสนิทรพัยอ่ื์น  (3,585)  (44,370)  18,904   (23) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  (20,284)  -     -     -    
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจา้หนีแ้ละคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  273,407   10,419   (46,027)  (1,170) 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในหนีส้ินอ่ืน  2,244   3,584   (4,295)  (1,201) 
การตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี  863   28,834   27,407   6,894  
ขาดทนุจากค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู  -     -     43,515   1,912  
รายการ (ก าไร) ขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุใน
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์

 -     (135,391)  218,571   -    

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง  -     (10,817)  (31,563)  (28,940) 
ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมตราสาร
อนพุนัธท์างการเงิน 

 -     3,904   6,314   3  

ตน้ทนุทางการเงิน  3,706   143,109   92,694   21,471  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  -     31,947   6,093   -    
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  (4,585,689)  97,905   238,835   27,328  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน         
เงินสดรบัจากการขายหน่วยทรสัต ์  3,528,367   -     -     -    
เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์  (176,722)  (219,989)  (10,018)  -    
การจ่ายลดทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์  -     (42,162)  (71,407)  -    
การแบ่งปันก าไรใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยทรสัต ์  -     (128,448)  (67,993)  -    
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว  1,550,433   1,604,230   -     -    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว  -     (1,521,173)  (29,322)  -    
จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูย้ืมก่อนก าหนด  (1)  (83,704)  (57,611)  (15,058) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  4,902,077   (391,245)  (236,353)  (15,058) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  (2,726)  (7,808)  7,838   1,841  
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  313,662   (301,149)  10,320   14,111  
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี  -     313,662   12,513   22,833  
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี  313,662   12,513   22,833   36,944  
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