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CIRM-044/2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม และการก าหนดวัน ประชุ ม วิ ส ามั ญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
2. สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่
เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
3. สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)
ตามที่ บริ ษั ท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ”) ในฐานะผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ ของทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โรงแรมศรี พัน วา (SRIPANWA) (“กองทรั ส ต์ ” หรื อ “กองทรั ส ต์
SRIPANWA”) ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 4/2561 ซึ่งประชุม เมื่ อ วัน ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา
14.00 น. บริ ษัทฯ ใคร่ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่สาคัญดังต่อไปนี ้
เรื่องที่ 1

การลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ตัง้ กองทรั สต์ SRIPANWA ในการระดมเงิ น ทุ น ไปซื อ้ หรื อเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พื ้นที่ที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าตอบแทน และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อให้ ใช้ พื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และการกู้ยืมเงินเพื่ อการลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่ อเพิ่ ม
แหล่งที่มาของรายได้ และสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์

1

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (“ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2”)
ได้ แก่ โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ตังอยู
้ ่ที่ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เริ่ มเปิ ดให้ บริ การในเดือน
ตุลาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวน 3 โฉนด ได้ แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 9866, 9867 และ 9868 ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เนือ้ ที่ดิน ตามโฉนดรวม 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโครงการโรงแรมบาบา
บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ซึง่ เป็ นที่ดินที่บริ ษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (“IUD”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
(1)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
อาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างใดๆ ซึง่ ได้ ปลูกสร้ างในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
ซึ่งเป็ นอาคาร และสิ่งปลูกสร้ างที่ IUD มีกรรมสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง อาคารที่พกั แบบพูลสวีทและ
เพนท์เฮ้ าส์ รวมถึงพื ้นที่สว่ นอานวยความสะดวก ส่วนต้ อนรับ ร้ านอาหาร และสระว่ายน ้า ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึง
ระบบต่าง ๆ และสิ่งติดตัง้ ตรึ งตรา สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว และ
อสังหาริ มทรัพย์อื่นใดซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ IUD และได้ ใช้ ในการดาเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีช
คลับ ชะอา-หัวหิน อยูใ่ นปั จจุบนั

(2)

สังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
ทังนี
้ ้ รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ตารางสรุ ปพืน้ ที่ของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
เนื ้อที่ที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้

2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

ที่ 2 ตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน
พืน้ ที่อาคารทัง้ หมดของทรัพ ย์ สินที่จะลงทุน เพิ่ มเติ ม

ประมาณ 2,593 ตารางเมตร

ครัง้ ที่ 2
ทังนี
้ ้ ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ จัดให้ มีบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์ สิน จานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด (“UKV”) และบริ ษัท เน็กซัส พรอพเพอตี ้
คอนซัล แทนท์ จ ากัด (“Nexus”) (รวมเรี ย กว่า “ผู้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ”) ซึ่ ง เป็ นผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน ที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่า
2

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

UKV
Nexus
หมายเหตุ:

/1

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ก่อนการปรับปรุงตาม
โครงสร้ างของกองทรัสต์
SRIPANWA
(ล้ านบาท)
517.04/1
513.00/2

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้ างของกองทรัสต์
SRIPANWA
(ล้ านบาท)

วันที่ทาการประเมิน

496.29/1
509.00/2

28 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ UKV ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ฉบับลงวันที่ 3
ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) คานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

/2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ Nexus ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่
16 ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561) คานวณตามวิธีพจิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองรายเลื
้
อกใช้ วิธี พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทังสองราย
้
ว่า ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการใช้ เปรี ยบเทียบกับมูลค่าลงทุนของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เนื่องจากโดยสภาพของทรัพย์สนิ มีแหล่งที่มาของรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ SRIPANWA จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ในมูล ค่ า ลงทุน ไม่ เกิ น
550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) ซึ่งมูลค่า
ลงทุน ดังกล่าวจะไม่เกิ น กว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมิ น ต่า สุด ของทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ที่ ป ระเมิ น โดย
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะ
ลงทุน กล่า วคื อ ราคาที่ ก องทรั สต์ SRIPANWA จะใช้ ในการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 นี เ้ ป็ น ราคาที่
เหมาะสมสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้ ในด้ านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งพิจารณาจากหลายปั จจัย อาทิ
3

ระดับเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ SRIPANWA การที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตังอยู
้ ่ในทาเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีสภาพพร้ อมที่
จะนาไปจัดหาผลประโยชน์ รวมทังมู
้ ลค่าของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีแนวโน้ มที่จะมีราคาสูงขึ ้น ด้ วยเหตุดงั กล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์จึงมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนและมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีความเหมาะสม
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดของราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนไว้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ เมื่อกองทรัสต์ SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 แล้ วเสร็ จ กองทรัสต์
SRIPANWA จะจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินดังกล่าว โดยกองทรัสต์ SRIPANWA มี ความประสงค์ จะให้ บริ ษั ท ศรี พันวา
แมเนจเมนท์ จากัด (“SPM”) ซึ่งเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ในปั จจุบนั เข้ าเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ SRIPANWA นี ้เช่นกัน
อนึง่ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นี ้ กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่เป็ น การรับ โอนกรรมสิท ธิ์ จาก IUD โดย IUD มี ผ้ ูถือ หุ้น รายใหญ่ คื อ บริ ษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อ ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
(“CID”) ซึง่ CID ถือหุ้นใน IUD ประมาณร้ อยละ 49.99 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
IUD อีกทัง้ เมื่อกองทรัสต์
SRIPANWA ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 แล้ วเสร็ จ กองทรัสต์ SRIPANWA จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดัง กล่า ว โดยการให้ SPM เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การโครงการโรงแรมบาบา บี ช คลับ
ชะอา-หัวหิน ซึง่ SPM มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด (“CIR”) (CIR ถือหุ้นใน SPM ประมาณร้ อย
ละ 99.99 ของจานวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของ SPM) โดยที่ ผ้ ูถือ หุ้น รายใหญ่ ใน CIR ได้ แก่ CID ซึ่งถื อหุ้นใน CIR
ประมาณร้ อยละ 85.36 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
CIR นอกจากนี ้ CID ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นใน
ผู้จดั การกองทรัสต์ประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ดังนัน้ IUD และ SPM จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวข้ างต้ นจึงเป็ น การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 (ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 3,164,810,965.49 (สามพันหนึง่ ร้ อยหกสิบสีล่ ้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นเก้ าร้ อยหกสิบ
ห้ าจุดสี่เก้ า) บาท) ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ที่ เข้ าร่ วมประชุม และมี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนน ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.
26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดย
สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) เป็ นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ในการนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เบเคอร์
ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย ) จากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่อแสดงความเห็นและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เกี่ยวข้ อง โดยความเห็นของที่
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ปรึกษาทางการเงินอิสระจะนาเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์
ต่อไป
ทังนี
้ ้ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ตามรายละเอียดข้ างต้ น
จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติ จากที่ป ระชุม ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มี
การขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เรื่องที่ 2
การกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ SRIPANWA จานวนรวมไม่ เกินมูลค่ าลงทุนของทรั พย์ สินที่จะลงทุ น
เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 และค่ าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์
SRIPANWA เพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
SRIPANWA ในวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด
หรื อผู้ให้ ก้ ูที่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และ
บริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA และอาจให้ หลักประกันที่
เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อนึ่ง เงื่อนไข
สาคัญในการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
อนึ่ง การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกิ น
มูลค่าลงทุนของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้ สัญญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ SRIPANWA ระดับหนีส้ ินของ
กองทรัสต์ SRIPANWA จะยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม สาหรั บกองทรัสต์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินและให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จะเป็ นไปตามที่ผ้ กู ้ ู
และผู้ให้ ก้ ูอาจตกลงร่ วมกันก าหนดในสัญ ญากู้ยืม เงิน ส่วนหลัก ประกันในการกู้ ยื มเงิ น ครั ง้ นีอ้ าจรวมถึง (1) การจานอง
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ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ SRIPANWA ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/
หรื อ การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิ อย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ ผู้ให้ ก้ ูเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรื อ
สิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อ กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ (5)
หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกันกาหนดเพิ่มเติมในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืม ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ SRIPANWA และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบีย้
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่ อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตี) มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3
ทังนี
้ ้ วาระนี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของหน่วยทรัสต์ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และในกรณี ที่กองทรัสต์
SRIPANWA จะกู้ยืม เงิ น จากบุค คลที่ เกี่ ย วโยงกันกับ ทรั สตี ซึ่งรายการนีอ้ าจเข้ าข่ายเป็ นการกระท าที่เป็ นการขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SRIPANWA กับทรัสตี มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมี่ ีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
เรื่องที่ 3
การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ของกองทรั สต์ SRIPANWA รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ผู้จดั การกองทรัสต์ มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยให้ แก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 เนื่องจากกองทรัสต์ SRIPANWA มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม และให้ ปรับปรุ งข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA โดยให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย
จัดทาเป็ นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขเงื่อนไขสาระสาคัญอันกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ การดาเนินการในข้ อนี ้จะต้ องได้ รับมติเห็ นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มี สิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ จะไม่นบั รวมคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ เ สียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มี การขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เรื่องที่ 4
การเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของกองทรั สต์ SRIPANWA ในวันที่ 14
ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเบญจศิริ ณ โรงแรมแมริ ออท กรุ งเทพฯ เลขที่ 2 ถนนสุ ขุมวิท ซอย 57 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่ างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่ อไปนี ้
ในการนี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ จึ ง เห็ น สมควรให้ เรี ย กประชุ ม วิสามัญ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเบญจศิริ ณ โรงแรมแมริ ออท กรุงเทพฯ เลขที่ 2 ถนน
สุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และอาจให้ หลักประกัน
ที่เกี่ ยวข้ องกับ การกู้ยืม เงิ น ของกองทรั สต์ SRIPANWA เพื่ อลงทุน ในทรั พย์ สินที่ จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA รวมถึงการ
เข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งให้ ทราบว่าในการอนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2 ต้ องได้ รับอนุมตั ิไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เนื่องจากวาระที่ 3 อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เ ป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์
SRIPANWA กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 3 จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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เนื่องจากวาระที่จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์
SRIPANWA นี ้ ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน โดยเกี่ยวกับการลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังนัน้ หากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้ รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA นี ้ ให้ ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไข
ของกันและกันที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ไปก่อนหน้ า
นันได้
้ ถกู ยกเลิกและจะไม่มีการนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกันอื่นดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA พิจารณาต่อไป
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิ
ในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Record Date) และบริ ษัทจะจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
โดย บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

(นางวิไล อินทกูล)
กรรมการผู้จดั การ
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เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) (“กองทรัสต์ ” หรื อ “กองทรัสต์ SRIPANWA”) มีความ
ประสงค์ ที่จะทาการระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปลงทุนในทรัพ ย์ สินที่จะลงทุน เพิ่มเติม (“ทรั พ ย์ สิน ที่จะลงทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”) โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีดงั นี ้
1.

ข้ อมูลทั่วไปของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน

โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีลกั ษณะเป็ นห้ องพัก
โรงแรมระดับหรูหรา 18 ห้ องพัก จานวน 2 อาคาร สระว่ายน ้าส่วนตัว ซึง่ สามารถมองเห็นวิวทะเลหัวหินได้ จากทุกห้ อง ปั จจุบนั
โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน ได้ ให้ บริ การภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 1 ฉบับ ในชื่อโรงแรมบาบา
บี ช ค ลั บ ช ะ อ า -หั ว หิ น โด ย ได้ รั บ อ นุ ญ า ต ให้ ป ระ ก อ บ ธุ รกิ จ โรงแ รม จ า น ว น 18 ห้ อ งพั ก ซึ่ ง ได้ ก่ อ ส ร้ า ง
แล้ วเสร็ จเมื่อปี 2560 และเริ่ มเปิ ดให้ บริ การในเดือนตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สนิ ดังนี ้
(1)

ที่ดิน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวน 3 โฉนด ได้ แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 9866, 9867 และ 9868 ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เนื ้อที่ดินตามโฉนดรวม 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึง่ เป็ นที่ตงของโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ
ชะอา-หัวหิน ซึง่ เป็ นที่ดินที่บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (“IUD”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ลาดับ
ที่

โฉนดที่ดิน
เลขที่

เลขที่ดนิ

หน้ าสารวจ

ระวาง

1.

98661

45

1291

2.
3.

98671
98681

46
47

37176
34871

4934 I 0410-16
(1/1000)
4934 I 0410-16
4934 I 0410-16
(1/1000)

เนือ้ ที่ดนิ ตามโฉนด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
0-2-72
1-0-0
0-3-60

หมายเหตุ:
1
อยู่ภายใต้ ภาระผูกพันโดยจานองเป็ นหลักประกันไว้ กบั เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ซึ่งจะถูกปลอดจานองหรื อไถ่ถอนจานองก่อน
การโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทรัสต์
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(2)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

อาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างใดๆ ซึง่ ได้ ปลูกสร้ างในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
ซึ่งเป็ นอาคาร และสิ่งปลูกสร้ างที่ IUD มีกรรมสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง อาคารที่พกั แบบพูลสวีทและเพนท์เ ฮ้ าส์ รวมถึง
พื ้นที่สว่ นอานวยความสะดวก ส่วนต้ อนรับ ร้ านอาหาร และสระว่ายน ้า ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงระบบต่าง ๆ และสิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว และอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ IUD และได้ ใช้ ใน
การดาเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน อยูใ่ นปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)
อาคาร A ซึ่งเป็ นอาคาร 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง ใช้ เป็ นห้ องพักโรงแรมแบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้ าส์
ระดับหรูหรา จานวน 16 ห้ อง พร้ อมสระว่ายน ้าส่วนตัวทุกห้ อง ซึง่ สามารถมองเห็นวิวทะเลหัวหินได้ จากทุกห้ อง เนื ้อทีป่ ระมาณ
1,711 ตารางเมตร
(ข)
อาคาร B ซึ่งเป็ นอาคาร 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง ใช้ เป็ น ห้ องพักโรงแรมแบบพูลสวีทระดับหรู หรา
จานวน 2 ห้ อง พร้ อมสระว่ายน า้ ส่วนตัวทุก ห้ อ ง ซึ่งสามารถมองเห็ น วิวทะเลหัวหิ น ได้ จากทุกห้ อง และร้ านอาหาร เนื อ้ ที่
ประมาณ 766.20 ตารางเมตร
(ค)
อาคาร C ซึ่ ง เป็ นอาค าร 1 ชั น้ จ านวน 1 หลั ง ใช้ เป็ นบาร์ น า้ เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 56.20
ตารางเมตร
(ง)
อาคาร D ซึ่ ง เป็ นอาคาร 1 ชั น้ จ านวน 1 หลั ง ใช้ เป็ นร้ านอาหาร เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 60
ตารางเมตร
(จ)
(ฉ)
(3)

ลานจอดรถ จานวน 1 จุด ใช้ เป็ นที่จอดรถ เนื ้อที่รวมประมาณ 21 ตารางเมตร
สระว่ายน ้านอกอาคาร เนื ้อทีร่ วมประมาณ 275 ตารางเมตร

สังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
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รายละเอียดของห้ องพักในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
พืน้ ที่ต่อห้ องพัก
โดยประมาณ
(ตร.ม.)

จานวนห้ องพัก
(ห้ อง)

พืน้ ที่ห้องพักรวม
โดยประมาณ
(ตร.ม.)

ลาดับ

ประเภทห้ องพัก

1

บีชฟรอนท์ พูลสวีท กราวด์ ฟลอร์
(Beachfront Pool Suite Ground
Floor)

95

6

570

2

บีชฟรอนท์ พูลสวีท
(Beachfront Pool Suite)

73

10

730

3

บีชฟรอนท์ เพนท์เฮ้ าส์
(Beachfront Penthouse)

150

2

300
รวม

1,600

ที่มา : IUD ข้ อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ตารางสรุ ปจานวนยูนิตของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ประเภทการดาเนินธุรกิจ

รูปแบบการให้ บริการ

จานวนอาคาร
(หลัง)

โครงการโรงแรม
บาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน

ให้ เช่าห้ องพักในลักษณะห้ องพักโรงแรม

2

จานวนห้ องพัก
รวม
(ห้ องพัก)
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ที่มา : IUD ข้ อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
นอกจากนี ้ IUD อาจพิจารณาดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมบนที่ดินที่ IUD มีกรรมสิทธิ์ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
เพื่ อ ใช้ เป็ น ทางเข้ า -ออก ถนน ทางเดิ น ทางเดิ น ลงสู่ท ะเล ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ท่ อ ระบายน า้ ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้ แก่ที่ดินที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะรับโอนกรรมสิทธิ์จาก IUD และ/หรื อ อาจพิจารณาให้ สิทธิใช้ สอย
หรื อใช้ ประโยชน์ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA ในที่ดินที่ IUD มีกรรมสิทธิ์ ทัง้ หมดหรื อบางส่วน เพื่อใช้ เป็ นทางเข้ า -ออก ถนน
ทางเดิน ทางเดินลงสูท่ ะเล ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่
กองทรัสต์ SRIPANWA และ IUD จะได้ ตกลงกันต่อไป
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เอกสารแนบ 2
สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
ตามที่ บริ ษั ท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ”) ในฐานะผู้จัด การกองทรัส ต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) (“กองทรัสต์ ” หรื อ “กองทรั สต์ SRIPANWA”) ได้
จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และมีมติเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม (“ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

การลงทุนในสินทรัพย์ ท่ จี ะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

1.1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่กองทรัสต์ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA และ
คูส่ ญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว
ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่ากองทรัสต์ SRIPANWA จะสามารถเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์ SRIPANWA

บริ ษัท ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (“IUD”) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เป็ นบริ ษัท
ย่อยของ บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“CID”) ซึ่ง CID มีความสัมพันธ์ กบั กองทรัสต์ SRIPANWA โดย
เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของ
จานวนหุ้น ที่มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ และเป็ นผู้มี อานาจควบคุม ของผู้จัด การกองทรัสต์ อีก ทัง้ CID เป็ น ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์ SRIPANWA
1.3.

ลักษณะส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

IUD มีส่วนได้ เสียโดยเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ CID มีส่วนได้ เสียโดยการเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์ SRIPANWA
1.4.

ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
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กองทรัสต์ SRIPANWA จะนาเงินที่ได้ จากการกู้ยืมเงิน ภายในวงเงินระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกิ นมูลค่า
ลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เพื่อไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 2 โดยการลงทุน ในกรรมสิท ธิ์ ในที่ ดิ น อาคารโครงการโรงแรมบาบา บี ช คลับ ชะอา-หัว หิน สิ่งปลูก สร้ างใดๆ ซึ่งได้
ปลูกสร้ างในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ ชะอา-หัวหิน และสังหาริ มทรัพย์ ที่ IUD เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ และได้
ใช้ ในการดาเนินกิจการของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จาก IUD โดยมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบ
ล้ า น) บาท (โดยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 อาทิ ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) ซึง่ มูลค่าลงทุนดังกล่าวจะไม่
เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีดงั นี ้และตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
(1)

ที่ดิน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวน 3 โฉนด ได้ แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 9866, 9867 และ 9868 ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เนื ้อที่ดินตามโฉนดรวม 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึง่ เป็ นที่ตงของโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
ซึง่ เป็ นที่ดินที่ IUD เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
(2)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

อาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างใดๆ ซึง่ ได้ ปลูกสร้ างในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงโครงการโรงแรมบาบา
ั้
บีชคลับ ชะอา-หัวหิน
ซึ่งเป็ นอาคาร และสิ่งปลูกสร้ างที่ IUD มีกรรมสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง อาคารที่พกั แบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้ าส์ รวมถึง
พื ้นที่สว่ นอานวยความสะดวก ส่วนต้ อนรับ ร้ านอาหาร และสระว่ายน ้า ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงระบบต่าง ๆ และสิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว และอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ IUD และได้ ใช้ ใน
การดาเนินกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน อยูใ่ นปั จจุบนั
(3)

สังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอา-หัวหิน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ในวง
เงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ ระยะสัน้ จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใด
ที่เกี่ ยวข้ อง จากธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ูที่เป็ น
สถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่ อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศ
ภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ SRIPANWA และอาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินของกองทรัสต์ SRIPANWA เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ทังนี
้ ้ ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ให้ มีบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จานวน
2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด และบริ ษัท เน็กซัส พรอพเพอตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด (รวมเรี ยกว่า
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“ผู้ประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน”) เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นี ้ โดย
กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อย
ห้ าสิบ ล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งทรั พ ย์ สิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) ซึง่ มูลค่าลงทุนดังกล่าวจะไม่
เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
โดยรายละเอียดของราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
1.5.

ขนาดของรายการและมูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

รายการการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีมูลค่ารวมไม่เกิ น 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบ ล้ าน) บาท (โดย
ค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิ่ม ตลอดจน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง IUD จะเป็ น ผู้รับผิ ดชอบ) โดยจะชาระทัง้ จานวนในวันจดทะเบี ยนการโอน
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมี
ขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่า ร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน
2561 (ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 3,164,810,965.49 (สามพันหนึ่งร้ อยหกสิบสีล่ ้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นเก้ าร้ อยหกสิบห้ าจุดสี่เก้ า) บาท)
โดยรายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสีย งของผู้ที่ มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่า ว ผู้จัด การกองทรัสต์ จะไม่นับ รวมคะแนนเสียงของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มี
การขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.6.

มูลค่ าของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทังนี
้ ้ ราคาดังกล่าวจะไม่
เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
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1.7.

เกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทนของรายการ

มูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นี ้พิจารณาจากการเจรจาตกลงระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ ในทรัพ ย์ สิน ที่จะลงทุนเพิ่ม เติ ม ครัง้ ที่ 2 โดยผู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาจากทาเลที่ตงั ้ ศักยภาพของทรั พย์ สิน
ความมัน่ คงของผู้เช่า อัตราผลตอบแทนการเช่า ตลอดจนราคาประเมินที่ได้ รับจากรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งจัดทาโดย
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จานวน 2 ราย
1.8.

ประโยชน์ ท่ ีกองทรัสต์ จะได้ รับจากการเข้ าทารายการ

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นี ้ เป็ นการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทาเล
ที่ตงที
ั ้ ่ดี และมีสภาพพร้ อมที่จะนาไปจัดหาผลประโยชน์ รวมทังมู
้ ลค่าของทรัพย์สินมีแนวโน้ มที่จะมีราคาสูงขึ ้น นอกจากนี ้ การ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
เพิ่มขึ ้นจากการที่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ นาทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ไปหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่า อีกทังยั
้ ง
ทาให้ รายได้ คา่ เช่าของกองทรัสต์ SRIPANWA มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้นผ่านการกระจายความเสีย่ งของการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ ลงทุนในปั จจุบนั และทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกัน (โดยทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ กลุม่ ลูกค้ าระดับ High-end หรื อผู้ที่มีกาลังซื ้อสูง ซึ่งต้ องการพักในพูล
วิลล่าที่มีพื ้นที่กว้ างขวาง เพื่อความเป็ นส่วนตัว สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลัก
คือ กลุม่ ลูกค้ าระดับ High-end ที่อาจมีกาลังซื ้อน้ อยกว่ากลุม่ ลูกค้ าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ า
ขนาดใหญ่ อาทิ นักท่องเที่ยวที่มาเป็ นกลุม่ งานแต่งงาน ประชุมสัมมนา เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch) เป็ นต้ น และ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นี ้มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายคือ ลูกค้ าระดับ High-end ที่มีกาลังซือ้ และหัวหินเป็ น
Destination ของการพักผ่อนสาหรับคนกรุงเทพ และจังหวัดใกล้ เคียง โดยสามารถเดินทางได้ สะดวก เหมาะกับการพักผ่อนของ
คูร่ ัก และกลุม่ เป้าหมายครอบครัว อีกทังยั
้ งมีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้ เคียงอีกมากมาย) นอกจากนี ้ การลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นันยั
้ งสามารถที่จะเพิ่มอัตรากาไรของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จากการประหยัดค่าใช้ จ่ายคงที่ต่อขนาดของธุรกิจ
(Economies of Scale) และการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
1.9.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มาจากการกู้ยืมเงินภายในวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ
ระยะสัน้ จ านวนรวมไม่ เกิ น มูล ค่า ลงทุน ของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดย
รายละเอียดในการกู้ยืมเงินจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
1.10.

การขออนุมัติการเข้ าทารายการระหว่ างกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์
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การท าธุ รกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั สต์ นี ้ จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติ จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่
เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสีย งของผู้ที่มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
1.11. ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ท่ ี เกี่ ย วกั บ การตกลงเข้ า ท ารายการ และ
เปรียบเทียบความสมเหตุสมผลระหว่ างการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทของผู้จดั การกองทรัสต์ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิ ออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวาระที่เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว ซึง่ ได้ แก่ นายวรสิทธิ อิสสระ เนื่องจากเป็ น
กรรมการของ IUD) เห็นว่าการลงทุน ในทรัพ ย์ สิน ที่จะลงทุนเพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 2 เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ที่ ดีที่ สุดของกองทรัสต์
SRIPANWA เนื่องจากเป็ นการขยายการลงทุนให้ กองทรัสต์ SRIPANWA เติบโตในทรัพย์สนิ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และเป็ นทรัพย์สนิ ที่
มีศกั ยภาพในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยประมาณ
การผลตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) สาหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับหลังจากที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ซึ่งมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนดังกล่าวมาจากการกู้ยืมเงินนัน้ จะเพิ่มขึ ้นไม่น้อยไปกว่า 0.01 บาท ต่อหน่วย เมื่อเทียบ
กับประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) สาหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับในกรณีที่กองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อีกทังยั
้ งจะทาให้ รายได้ ค่าเช่าของกองทรัสต์ SRIPANWA มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้นผ่านการ
กระจายความเสี่ย งของการจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และช่ วยลดการพึ่ งพาแหล่ง รายได้ ข องกองทรั ส ต์
SRIPANWA (Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกมีกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ กลุ่มลูกค้ าระดับ High-end หรื อผู้ที่มีกาลังซื ้อสูง ซึ่งต้ องการพักในพูลวิลล่าที่มีพื ้นที่กว้ างขวาง เพื่อ
ความเป็ นส่วนตัว สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ กลุม่ ลูกค้ าระดับ High-end
ที่อาจมีกาลังซื ้อน้ อยกว่ากลุม่ ลูกค้ าของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ อาทิ นักท่องเที่ยว
ที่มาเป็ นกลุม่ งานแต่งงาน ประชุมสัมมนา เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch) เป็ นต้ น และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ในครัง้ นี ้มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ ลูกค้ าระดับ High-end ทีม่ ีกาลังซื ้อ และหัวหินเป็ น Destination ของการพักผ่อนสาหรับ
คนกรุ งเทพ และจังหวัดใกล้ เคียง โดยสามารถเดินทางได้ สะดวก เหมาะกับการพักผ่อนของคู่รัก และกลุม่ เป้าหมายครอบครัว
อีกทังยั
้ งมีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้ เคียงอีกมากมาย)
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นอกจากนี ้ ในการก าหนดราคาสุด ท้ า ยที่ ก องทรั ส ต์ SRIPANWA จะซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 จาก IUD
กองทรัสต์ SRIPANWA จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน (3) อัตราผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
และ
(6) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสี ยข้ างต้ น) มีความเห็นว่ามูลค่าทรั พย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึง่ กาหนดไว้ ไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดยค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุน เพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิ่ ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง IUD จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) ซึง่ เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายที่
ประเมินมูลค่าต่าสุด ไม่เกินร้ อยละ 15 เป็ นราคาที่เป็ นธรรมและเหมาะสม เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อยูใ่ น
ทาเลที่ดี และอยูใ่ นที่ตงที
ั ้ ่มีสภาพพร้ อมที่จะนาไปจัดหาผลประโยชน์ มูลค่าทรัพย์สนิ มีแนวโน้ มที่จะมีราคาสูงขึ ้น
1.12. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ท่ ี แ ตกต่ า งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 1.11
กรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียข้ างต้ น) ได้ พิจารณาการเข้ าทารายการนี ้แล้ ว และไม่มีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ ให้ ไว้ ในข้ อ 1.11 ข้ างต้ น
1.13.

รายการระหว่ างกันที่ผ่านมา

ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
(SPWPF) (“กองทุนรวม SPWPF”) นัน้ CIR ได้ โอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในทรัพย์สนิ อันได้ แก่ โครงการโรงแรมส่วนที่
2 และบ้ านพักตากอากาศ X29 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวมทังสั
้ งหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบ
กิจการดังกล่าว ให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA ในราคารวมทังหมดทุ
้
กโครงการเป็ นจานวนประมาณ 1,296,666,086 (หนึ่งพัน
สองร้ อยเก้ าสิบหกล้ านหกแสนหกหมื่นหกร้ อยแปดสิบหก) บาท
1.14.

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงิน

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย
1.15.

รายการประเมินสินทรัพย์ โดยย่ อ

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย
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2.

การให้ เช่ าทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

2.1

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่กองทรัสต์ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA และ
กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.2

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์ SRIPANWA

บริ ษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์ จากัด (“SPM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากั ด (“CIR”) จะเข้ าทา
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับกองทรัสต์ SRIPANWA ซึง่ จะทาให้ SPM เป็ นผู้เช่าหลักของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ทังนี
้ ้ SPM มีความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์ SRIPANWA โดยที่ SPM ถือหุ้นโดย CIR คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึง่ CIR มี CID เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ CID มีความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์ SRIPANWA โดยเป็ นผู้ถือ
หุ้นในบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้มีอานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ อีกทัง้ CIR และ CID เป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์ SRIPANWA
2.3

ลักษณะส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

SPM จะเป็ นผู้เช่าหลักของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ภายหลังจากการที่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าว
2.4

ลักษณะทั่วไปของรายการ

กองทรัสต์ SRIPANWA จะเข้ าทาสัญ ญาเช่าทรัพย์สินกับ SPM ซึ่งจะทาให้ SPM เป็ นผู้เช่าหลักสาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 2 ปี 7 เดือน นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา (คาดว่าจะเข้ าทาสัญญาในวันที่
20 ธันวาคม 2561) โดยกองทรัสต์ SRIPANWA มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ 4 คราว คราวละ 3 ปี
(คาดว่าจนถึงประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2576)
2.5

ขนาดของรายการและค่ าเช่ าที่ผ้ เู ช่ าหลักต้ องชาระแก่ กองทรัสต์ SRIPANWA

หลังจากที่กองทรัสต์ SRIPANWA ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สินกับ SPM ซึง่ จะทาให้ SPM เป็ นผู้เช่าหลักสาหรับทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 2 ปี 7 เดือน นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา (คาดว่าจะเข้ าทาสัญญาใน
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วันที่ 20 ธันวาคม 2561) โดยกองทรัสต์ SRIPANWA มีสทิ ธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ 4 คราว คราวละ 3 ปี
(คาดว่าจนถึงประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2576)
ทังนี
้ ้ SPM ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA โดยแบ่งเป็ นค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญา
เช่าที่ตอ่ อายุออกไป และค่าเช่าแปรผัน (ในปี ที่ 11-15 ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าเช่ าคงที่
SPM ตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่ในจานวนรวมต่อปี แบ่งชาระเป็ นรายเดือน โดยที่จานวนค่าเช่าคงที่ตอ่ ปี ในแต่ละปี แสดงได้ ดงั นี ้
ค่ าเช่ าคงที่ต่อปี (บาท)
สิน้ สุดในเดือนกรกฎาคม
ปี ที่ 1 (2562)

ปี ที่ 2 (2563)
ปี ที่ 3 (2564)
ปี ที่ 4 (2565)
ปี ที่ 5 (2566)
ปี ที่ 6 (2567)
ปี ที่ 7 (2568)
ปี ที่ 8 (2569)
ปี ที่ 9 (2570)
ปี ที่ 10 (2571)
ปี ที่ 11 (2572)
ปี ที่ 12 (2573)
ปี ที่ 13 (2574)
ปี ที่ 14 (2575)
ปี ที่ 15 (2576)

ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
17,506,452
(คาดว่าจะเริ่ มวันที่ 20 ธันวาคม 2561
และสิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
30,000,000
30,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
36,300,000
36,300,000
36,300,000
39,930,000
39,930,000
39,930,000
43,923,000
43,923,000
43,923,000

หมายเหตุ: คาดว่ากองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และเข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ค่ าเช่ าแปรผัน
19

ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า SPM ตกลงชาระค่าเช่าแปรผันเป็ นรายปี โดยเริ่ มชาระครัง้ แรกในปี ที่ 11 (วันที่ 1 สิงหาคม
2571) จนถึงปี ที่ 15 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2576) โดยจะต้ องชาระภายใน 45 วันนับจากวันครบระยะเวลาเช่า 1 ปี ของการเช่าใน
แต่ละปี โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ค่าเช่าแปรผันของแต่ละปี

=

30% x (ก – ข – ค)

โดยที่
ก = รายได้ รวมจากการประกอบกิจการของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (รายได้ ห้องพัก ค่าบริ การ และรายได้ จากการ
ดาเนินงานอื่นๆ ไม่รวมดอกเบี ้ยรับ) และค่าสินไหมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยนับแต่วนั ที่ผ้ เู ช่า
ต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จนครบระยะเวลาเช่า 1 ปี ตามที่ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า
ข = ค่าใช้ จ่ายต่างๆ (นอกเหนือจากค่าเช่าคงที่ที่ต้องชาระให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA ตามที่กาหนดในสัญญา (Accrual
Basis)) ในการบริ หารทรัพย์ สินที่ กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติม นับแต่วนั ที่ ผ้ ูเช่าต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จนครบ
ระยะเวลาเช่า 1 ปี ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย ตามที่ปรากฏในงบการเงินของผู้เช่า ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้
(1)

ต้ นทุนรวมจากการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (เช่น ค่ารั กษาความปลอดภัย ค่าทา
ความสะอาด และต้ นทุนจากการดาเนินงานอื่นๆ)

(2)

ค่าใช้ จ่ายรวมในการบริ หารจากการประกอบกิจการทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (เช่น ค่าใช้ จ่ายทางการ
ขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที่ชาระให้ ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ (ถ้ ามี))

(3)

ค่าใช้ จ่ายรวมการดาเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (เช่น ภาษี โรงเรื อน
ภาษี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าธรรมเนียมประกันภัยใดๆ ค่าสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ที่คา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง)

ค = ค่าเช่าคงที่ตามที่กาหนดในสัญญา (Accrual Basis) นับแต่วนั ที่ผ้ เู ช่าต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จนครบระยะเวลา
เช่า 1 ปี
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมี
ขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน
2561 (ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 3,164,810,965.49 (สามพันหนึ่งร้ อยหกสิบสีล่ ้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นเก้ าร้ อยหกสิบห้ าจุดสี่เก้ า) บาท)
โดยรายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสี ย งของผู้ ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดดัง กล่ า ว ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่ นั บ รวมคะแนนเสี ย งของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ อง
ที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.6

เกณฑ์ ในการกาหนดค่ าเช่ าที่ผ้ เู ช่ าหลักต้ องชาระแก่ กองทรัสต์ SRIPANWA

ค่าเช่าที่ SPM ต้ องชาระแก่กองทรัสต์ SRIPANWA จากการเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับ
ความสามารถในการจัดหากาไรของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และอยูใ่ นรูปแบบของค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน ที่
สอดคล้ องกับโครงสร้ างค่าเช่าในการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก และทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ที่
SPM เช่าจากกองทรัสต์ SRIPANWA ในปั จจุบนั
2.7

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการให้ เช่ าทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยการให้ เช่าแก่ SPM จะทาให้ อตั ราผลตอบแทนต่อหน่วย1
(Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งทาให้ รายได้ ค่าเช่าของกองทรัสต์ SRIPANWA
มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้นผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จ ากอสังหาริ มทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพาแหล่ง
รายได้ ของกองทรัสต์ SRIPANWA (Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนในปั จจุบนั และทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกัน (โดยทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลัก
คือ กลุ่มลูกค้ าระดับ High-end หรื อผู้ที่มีกาลังซือ้ สูง ซึ่งต้ องการพักในพูลวิลล่าที่มีพื น้ ที่กว้ างขวาง เพื่อความเป็ นส่วนตัว
สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ กลุม่ ลูกค้ าระดับ High-end ทีอ่ าจมีกาลังซื ้อ
น้ อยกว่ากลุม่ ลูกค้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ อาทิ นักท่องเที่ยวที่มาเป็ นกลุม่ งาน
แต่งงาน ประชุมสัมมนา เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch) เป็ นต้ น และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นี ้มีกลุม่
ลูกค้ าเป้าหมายคือ ลูกค้ าระดับ High-end ที่มีกาลังซื ้อ และหัวหินเป็ น Destination ของการพักผ่อนสาหรับคนกรุ งเทพ และ
จังหวัด ใกล้ เคียง โดยสามารถเดินทางได้ สะดวก เหมาะกับ การพักผ่อนของคู่รัก และกลุ่มเป้าหมายครอบครัว อีกทัง้ ยังมี
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้ เคียงอีกมากมาย) นอกจากนี ้ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้
ยังสามารถที่ จะเพิ่ ม อัต ราก าไรของทรัพ ย์ สินที่ ก องทรั สต์ ลงทุน ครั ง้ แรก ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรัสต์ ลงทุน เพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 1 และ
ทรัพ ย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 จากการประหยัดค่าใช้ จ่ายคงที่ ต่อขนาดของธุรกิ จ (Economies of Scale) และการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.8

1

การขออนุมตั ิทารายการ

ก่อนหักภาษี เงินได้ ณ ที่จา่ ย หรือภาษีเงินได้
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การท าธุ รกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั สต์ นี ้ จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติ จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่
เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

2.9
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เกี่ ยวกั บ การตกลงเข้ าท ารายการ และเปรี ย บเที ย บความ
สมเหตุสมผลระหว่ างการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทของผู้จดั การกองทรัสต์ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวาระที่เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว ซึง่ ได้ แก่ นายวรสิทธิ อิสสระ เนื่องจากเป็ น
กรรมการของ SPM) เห็นว่า โครงสร้ างค่าเช่าที่ SPM ต้ องชาระแก่ กองทรัสต์ SRIPANWA จากการเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นีม้ ีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจากสอดคล้ องกับความสามารถในการจัดหากาไรของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกและทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และอยูใ่ นรูปแบบของค่าเช่าคงที่และค่าเช่า
แปรผัน ที่สอดคล้ องกับโครงสร้ างค่าเช่าในการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกและทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ที่ SPM เช่าจากกองทรัสต์ SRIPANWA ในปั จจุบัน อีกทัง้ เนื่องจาก SPM เป็ นผู้เช่าหลักของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์
ลงทุนครัง้ แรกและทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเป็ นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชานาญ
ในการบริ หารงานโรงแรมมายาวนาน และยังมีทีมงานด้ านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมี ประสิทธิภาพ พร้ อมทังมี
้ ความคุ้นเคย
กับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เป็ นอย่างดี การเข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 กับ SPM จึงเป็ น
ธุรกรรมที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ SRIPANWA
2.10 ความเห็นของกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ ีสว่ นได้ เสียข้ างต้ น) ได้ พิจารณาการเข้ าทารายการนี ้แล้ ว และไม่มีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ ให้ ไว้ ในข้ อ 2.9 ข้ างต้ น
2.11

รายการระหว่ างกันที่ผ่านมา

(1)
กองทรัสต์ SRIPANWA ให้ SPM เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก (ที่มาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวม SPWPF) มีระยะเวลาการเช่า ประมาณ 11 ปี 7 เดือน (นับ แต่วนั ที่ กองทรัสต์ SRIPANWA รับ โอนสิท ธิ และหน้ าที่ตาม
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สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจากกองทุนรวม SPWPF จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2571) โดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิ (Option)
ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ คราวละ 15 ปี
ทังนี
้ ้ SPM ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA โดยแบ่งเป็ นค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน ซึง่ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ค่ าเช่ าคงที่
SPM ตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่เป็ นจานวนรวมต่อปี แบ่งชาระเป็ นรายเดือน โดยมีจานวนค่าเช่าคงที่ ต่อปี ในแต่ละปี แสดงได้
ดังนี ้ (ปั จจุบนั อยูใ่ นปี ที่ 6 ตามตาราง)

ปี ที่

ค่ าเช่ าคงที่รายปี (บาท)

1-5
6-8
9-11
12-14
15

151,000,000
166,100,000
182,710,000
200,981,000
221,079,100

ค่ าเช่ าแปรผัน
SPM ตกลงชาระค่าเช่าแปรผันเป็ นรายปี โดยเริ่ มชาระครัง้ แรกในปี ที่ 11 (จากวันที่ 1 สิงหาคม 2566) จนครบระยะเวลาของสัญญาเช่า
(ปี ที่ 15 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2571)) โดยจะต้ องชาระภายใน 45 วันนับจากวันครบระยะเวลาเช่า 1 ปี ของการเช่าในแต่ละปี โดยมี
วิธีการคานวณดังนี ้
ค่าเช่าแปรผันของแต่ละปี
โดยที่

=

30% x (ก – ข – ค)

ก = รายได้ รวมจากการประกอบกิจการทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก และการรับบริ หารจัดการบ้ านพักตากอากาศ และ
เช่ากลับบ้ านพักตากอากาศเพื่อนามาให้ เช่าต่อในลักษณะโรงแรม นับแต่วนั ที่ SPM ต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จน
ครบระยะเวลาเช่า 1 ปี (รายได้ ค่าเช่าบ้ านพักและห้ องพัก ค่าบริ การ รายได้ จากส่วนแบ่งรายได้ และรายได้ จากการ
ดาเนินงานอื่น ๆ ไม่รวมดอกเบี ้ยรับ) ส่วนแบ่งกาไรขันต้
้ นสุทธิจากค่าอาหารและเครื่ องดื่ม การให้ บริ การสปา รถรับส่ง
ห้ องประชุม และบริ การอื่น ๆ ซึ่งลูกค้ าที่ใช้ บริ การที่ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก ไปใช้ บริ การที่ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ/หรื อ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ต่อ ๆ ไป (Referral Fee) และค่าสินไหมประกันภัยธุรกิจ
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หยุดชะงักที่ได้ รับจากบริ ษัทประกัน นับแต่วนั ที่ SPM ต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จนครบระยะเวลาเช่า 1 ปี ตามที่
ปรากฏในงบการเงินของ SPM
ข = ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ (นอกเหนือจากค่าเช่าคงที่ที่ต้องชาระให้ แก่ กองทรัสต์ SRIPANWA ตามที่กาหนดในสัญญา (Accrual
Basis)) ในการบริ หารทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ ลงทุนครั ง้ แรกและการรับบริ หารจัดการบ้ านพักตากอากาศ และเช่ากลับ
บ้ านพักตากอากาศเพื่อนามาให้ เช่าต่อในลักษณะโรงแรม นับแต่วนั ที่ SPM ต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จนครบ
ระยะเวลาเช่า 1 ปี ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยตามที่ปรากฏในงบการเงินของ SPM ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้
(1)

ต้ นทุนรวมจากการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรกและการรับบริ หารจัดการบ้ านพักตาก
อากาศ และเช่ากลับบ้ านพักตากอากาศเพื่อนามาให้ เช่าต่อในลักษณะโรงแรม (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าทาความสะอาด และต้ นทุนจากการดาเนินงานอื่น ๆ )

(2)

ค่าใช้ จ่ายรวมในการขายและบริ หารจากการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรก และการรับ
บริ หารจัดการบ้ านพักตากอากาศ และเช่ากลับบ้ านพักตากอากาศเพื่อนามาให้ เช่าต่อในลักษณะโรงแรม (เช่น
ค่าใช้ จ่ายทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที่ชาระให้ ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ (ถ้ ามี))

(3)

ค่าใช้ จ่ายรวมในการดาเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรก และการรับ
บริ หารจัดการบ้ านพักตากอากาศ และเช่ากลับบ้ านพักตากอากาศเพื่อนามาให้ เช่าต่อในลักษณะโรงแรม (เช่น
ภาษี โรงเรื อน ภาษี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ค่าธรรมเนียมประกันภัยใด ๆ ค่าสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน โดยค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ให้ นับรวมเฉพาะส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่
กองทรั สต์ ลงทุน ครัง้ แรกเท่า นัน้ ในขณะที่ ค่าใช้ จ่ายในการซ่อ มบ ารุ งให้ นับ รวมเฉพาะส่วนที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก และบ้ านพักตากอากาศที่เช่ากลับเพื่อนามาให้ เช่าต่อในลักษณะโรงแรม)

ค = ค่ า เช่ า คงที่ ต ามที่ ก าหนดในสัญ ญา (Accrual Basis) นับ แต่ วัน ที่ SPM ต้ อ งช าระค่ า เช่ า แปรผัน ในแต่ล ะปี จนครบ
ระยะเวลาเช่า 1 ปี
ค่ าเช่ าคงที่ในกรณีท่ มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
SPM ตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่ในจานวนรวมต่อปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ตอ่ อายุมีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2571) โดยมี
จานวนค่าเช่าคงที่รายปี ซึง่ แบ่งชาระเป็ นรายเดือนโดยคิดเป็ นอัตราส่วนของค่าเช่าคงที่ในแต่ละปี ดงั นี ้
ปี ที่
(นับแต่ วนั ที่สัญญาเช่ าที่ต่ออายุ
มีผลบังคับ)
1-2
3-5

ค่ าเช่ าคงที่รายปี (บาท)
221,079,100
243,187,010
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ปี ที่
(นับแต่ วนั ที่สัญญาเช่ าที่ต่ออายุ
มีผลบังคับ)
6-8

ค่ าเช่ าคงที่รายปี (บาท)
267,505,711

9-11

294,256,282

12-14

323,681,910

15

356,050,101

ค่ าเช่ าแปรผันในกรณีท่ มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ า
ค่าเช่าแปรผันสาหรับสัญญาเช่าในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าจะใช้ สตู รการคานวณตามเดิม โดยมีผลบังคับตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่าที่ได้ มีการต่อสัญญา และเริ่ มชาระค่าเช่าแปรผันตังแต่
้ ปีแรกที่ได้ มีการต่อสัญญาเช่า
(2)
กองทรัสต์ SRIPANWA ให้ SPM เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ภายหลังการแปลงสภาพ
กองทุนรวม SPWPF มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 2 ปี 8 เดือน นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา (จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ 3 คราว คราวละ 3 ปี (จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2571) (“ระยะเวลาการเช่ าในช่ วงแรก”) และนอกเหนือจากสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ในช่วงแรก คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายยังมีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ อีก 5 คราว คราวละ 3 ปี (“ระยะเวลา
การเช่ าในช่ วงที่สอง”)
ทังนี
้ ้ SPM ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA โดยแบ่งเป็ นค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน ซึง่ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ค่ าเช่ าคงที่สาหรับระยะเวลาการเช่ าในช่ วงแรก
SPM ตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่สาหรับระยะเวลาการเช่าในช่วงแรกเป็ นจานวนรวมต่อปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับ
โดยมีจานวนค่าเช่าคงที่รายปี ซึง่ แบ่งชาระเป็ นรายเดือนโดยคิดเป็ นอัตราส่วนของค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญา
เช่าที่ต่ออายุออกไปภายในระยะเวลาการเช่าในช่วงแรก และค่าเช่าแปรผัน (ในปี ที่ 8-12 ของระยะเวลาการเช่าในช่วงแรก ใน
กรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) ในแต่ละปี ดงั นี ้
ปี ที่

ค่ าเช่ าคงที่ต่อปี (บาท)

สิน้ สุดในเดือนกรกฎาคม
ปี ที่ 1 (2560)

ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
65,100,000
(เริ่ มวันที่ 21 ธันวาคม 2559
และสิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
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ปี ที่

ค่ าเช่ าคงที่ต่อปี (บาท)

สิน้ สุดในเดือนกรกฎาคม
ปี ที่ 2 (2561)
ปี ที่ 3 (2562)
ปี ที่ 4 (2563)
ปี ที่ 5 (2564)
ปี ที่ 6 (2565)
ปี ที่ 7 (2566)
ปี ที่ 8 (2567)
ปี ที่ 9 (2568)
ปี ที่ 10 (2569)
ปี ที่ 11 (2570)
ปี ที่ 12 (2571)

ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
93,000,000
93,000,000
93,000,000
93,000,000
102,300,000
102,300,000
102,300,000
112,530,000
112,530,000
112,530,000
123,783,000

ค่ าเช่ าแปรผัน
SPM ตกลงชาระค่าเช่าแปรผันเป็ นรายปี โดยเริ่ มชาระครัง้ แรกในปี ที่ 8 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2566) ของระยะเวลาการเช่าใน
ช่วงแรก จนครบระยะเวลาการเช่าในช่วงแรก (ปี ที่ 12 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2571)) โดยจะต้ องชาระภายใน 45 วันนับจากวัน
ครบระยะเวลาเช่า 1 ปี ของการเช่าในแต่ละปี โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ค่าเช่าแปรผันของแต่ละปี

=

30% x (ก – ข – ค)

โดยที่
ก = รายได้ รวมจากการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (รายได้ ค่าเช่าบ้ านพักและห้ องพัก
ค่าบริ การ และรายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ ไม่รวมดอกเบี ้ยรับ) ส่วนแบ่งกาไรขันต้
้ นสุทธิจากค่าอาหาร การให้ บริ การ
สปา รถรับส่ง ห้ องประชุม และบริ การอืน่ ๆ ซึง่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การที่ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ไปใช้ บริ การที่
ทรัพ ย์สินที่ กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อ ทรัพ ย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ต่อๆ ไป (referral fee) และค่าสินไหม
ประกัน ภัยธุรกิ จหยุดชะงัก ที่ได้ รับจากบริ ษั ทประกัน ภัย นับ แต่วัน ที่ SPM ต้ องชาระค่าเช่ าแปรผันในแต่ละปี จ นครบ
ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตามที่ปรากฏในงบการเงินของ SPM
ข = ค่าใช้ จ่ายต่างๆ (นอกเหนือจากค่าเช่าคงที่ที่ต้องชาระให้ แก่กองทรัสต์ SRIPANWA ตามที่กาหนดในสัญญา (Accrual
Basis)) ในการบริ หารทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 นับแต่วนั ที่ SPM ต้ องชาระค่าเช่าแปรผันในแต่ละปี จน
ครบระยะเวลาเช่า 1 ปี ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย ตามที่ปรากฏในงบการเงินของ SPM ดังเช่นค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้
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(1)

ต้ นทุนรวมจากการประกอบกิจการทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า
ทาความสะอาด และต้ นทุนจากการดาเนินงานอื่นๆ)

(2)

ค่าใช้ จ่ายรวมในการบริ หารจากการประกอบกิจการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (เช่น ค่าใช้ จ่าย
ทางการขายและการตลาด และค่าธรรมเนียมที่ชาระให้ ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ (ถ้ ามี))

(3)

ค่าใช้ จ่ายรวมการดาเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (เช่น ภาษี
โรงเรื อ น ภาษี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้ าง ค่า ธรรมเนี ย มประกัน ภัย ใดๆ ค่ า สอบบัญ ชี แ ละ
ตรวจสอบภายใน ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ที่คา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง)

ค = ค่า เช่ าคงที่ ต ามที่ ก าหนดในสัญ ญา (Accrual Basis) นับ แต่ วัน ที่ SPM ต้ อ งช าระค่ า เช่ า แปรผั น ในแต่ล ะปี จ นครบ
ระยะเวลาเช่า 1 ปี
ค่ าเช่ าคงที่สาหรับระยะเวลาการเช่ าในช่ วงที่สอง
SPM ตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่สาหรับระยะเวลาการเช่าในช่วงที่สองในจานวนรวมต่อปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าที่ต่ออายุมีผล
บังคับใช้ โดยมีจานวนค่าเช่าคงที่รายปี ซึ่งแบ่งชาระเป็ นรายเดือนโดยคิดเป็ นอัตราส่วนของค่าเช่าคงที่ในแต่ละปี (ในกรณีที่มี
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) ดังนี ้
ปี ที่
1-2

ค่าเช่าคงที่ตอ่ ปี (บาท)
123,783,000

3-5

136,161,300

6-8

149,777,430

9-11

164,755,173

12-14

181,230,690

15

199,353,759

ค่ าเช่ าแปรผัน
ค่าเช่าแปรผันสาหรับสัญญาเช่าในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าจะใช้ สตู รการคานวณตามเดิม โดยมีผลบังคับตลอดอายุ
สัญญาเช่าที่ได้ มีการต่อสัญญา และเริ่ มชาระค่าเช่าแปรผันตังแต่
้ ปีแรกที่ได้ มีการต่อสัญญาเช่า
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(เอกสารแนบท้ าย)
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวด 6 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จากัด สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินฉบับสอบทานสาหรับ งวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2561 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ (หน่ วย: ล้ านบาท)
งบดุล
สินทรัพย์
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้
ค่าใช้ จา่ ยรอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น – สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
งบกาไรขาดทุน
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561

3,482.00
30.40
144.37
0.76
13.59
3,671.12

3,482.00
24.86
97.94
0.92
12.94
3,618.66

8.33
447.08
455.41
3,097.72
117.99
3,215.71

6.55
447.41
453.96
3,097.72
66.98
3,164.70
งวด 6 เดือน
สิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561
137.80
137.80
4.36
4.36
0.42
0.62

ปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
278.15
278.15
8.74
8.74
0.61
1.27
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ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

23.04
42.40
235.75

187.00
(190.15)
(3.15)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
11.5232
0.86

11.62
21.38
116.42
งวด 6 เดือน
สิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถุนายน2561
143.75
(149.30)
(5.55)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561
11.3404
0.33

12.41
14.16

12.55
14.34

ปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบ
เพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อ
หน่วย (บาท)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)

(เอกสารแนบท้ าย)
สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ผู้ป ระเมินมูลค่าทรัพย์ สิน 2 ราย คือ บริ ษั ท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด (“UKV”) และบริ ษัท เน็กซัส พรอพเพอตี ้
คอนซัลแทนท์ จากัด (“Nexus”) ได้ ทาการประเมินทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

UKV
Nexus

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ก่อนการปรับปรุงตาม
โครงสร้ างของกองทรัสต์
SRIPANWA
(ล้ านบาท)
517.04/1
513.00/2

มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้ างของกองทรัสต์
SRIPANWA
(ล้ านบาท)

วันที่ทาการประเมิน

496.29/1
509.00/2

28 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

29

หมายเหตุ:

/1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ UKV ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3
ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) คานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

/2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของ Nexus ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่
16 ตุลาคม 2561 (ราคา ณ วันที่ 8 2561) คานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
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เอกสารแนบ 3
สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)
1. วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ ได้ รับมติอนุมัติ จากที่ป ระชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
SRIPANWA ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และไม่มีเสียงคัดค้ านของผู้ถือหน่วยทรัสต์เกิน
กว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และคู่สญ
ั ญาได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน
ของกองทรัสต์ SRIPANWA เรี ยบร้ อยแล้ ว

2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบัน การเงิ น และ/หรื อ บริ ษั ท ประกัน ภัย ซึ่งเป็ น บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

3. ลักษณะส่ วนได้ เสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตี

: บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรั สตี มี ส่ว นได้ เสีย โดยการเป็ น บุค คลที่ ก องทรั ส ต์
ประสงค์ จะกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติ ม ครัง้ ที่ 2 ที่
กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุน

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ

: กองทรัสต์ SRIPANWA จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจ
ให้ หลักประกันแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และนาเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืม
เงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

5. เงื่อนไขในการกู้ยมื เงิน

: เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรื อ เงินกู้ยืมระยะสันทั
้ งหมด
้
จานวนรวมไม่เกินมูลค่า
ลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อนาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยเงื่อนไข
และรายละเอียดที่สาคัญจะเป็ นไปตามที่แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

6. ขนาดของรายการและมูลค่ า : การกู้ยืมเงินสาหรับเงินกู้ทงหมด
ั้
จานวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สนิ ที่
รวมของสิ่งตอบแทน
จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง โดยอัตราดอกเบีย้
การชาระดอกเบี ้ย และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินจะเป็ นไป
ตามที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู
7. เกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่ า
สิ่งตอบแทน

: เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ การชาระดอกเบี ้ย และการให้
หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทา
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ให้ กองทรัสต์ SRIPANWA เสียประโยชน์ โดยมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาที่
เกี่ยวข้ องที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้ จ่าย
ในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ SRIPANWA อยู่ในอัตราที่เป็ น
ธรรมและเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบจากความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
และเงิ น ต้ น ระยะเวลาของเงิ น กู้ หลัก ประกัน การจั ด ลาดับ ชัน้ ของเจ้ าหนี ้
(Seniority) อัตราดอกเบี ้ยที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ SRIPANWA ในอดีต และ
อัต ราที่ เรี ย กเก็ บกับ ผู้ก้ ู รายอื่น และผู้ที่ มี ส่วนได้ เสียเป็ น พิ เศษในการเข้ าท า
ธุรกรรมไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้ โดยการดาเนินธุรกรรม
ดั ง กล่ า วจะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ SRIPANWA และผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ เช่น ค่าตอบแทน จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระราคา ฯลฯ
8. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากกู้ยมื
เงิน

: การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากการกู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน
ของเงิ น กู้ (Cost of Debt) ต่ า กว่ า ต้ นทุ น ทางการเงิ น ของเงิ น ทุ น (Cost of
Equity) และยังไม่เป็ นภาระในส่วนของการลงทุนเพิ่มสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมอีกด้ วย ซึ่งทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัส ต์ไม่ได้ รับผลกระทบในเรื่ องการลดลงของ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) และผลกระทบในเรื่ องการลดลง
ของผลตอบแทน (Return Dilution)

9. การขออนุมตั ิทารายการ

: จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ามติเสียงข้ างมากซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และหาก
ในกรณีที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ
กองทรั สต์ SRIPANWA กับ ทรั สตี ดัง นัน้ มติ ที่ ป ระชุม ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษกับทรัสตี
โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
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10. ความเห็นของคณะกรรมการ
บ ริ ษั ท ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรั สต์ ท่ ีเกี่ยวกับการตก
ล ง เข้ า ท า ร า ย ก า ร แ ล ะ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
สมเหตุสมผลระหว่ างการทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริ ษัทของผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้
สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะลงทุนเพิ่มเติมนันจะ
้
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้ กองทรัสต์ SRIPANWA มี
โครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นและมีต้นทุนในการลงทุนที่
ต่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึ่งส่งผลให้ ผลตอบแทนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการบริ หารความเสีย่ ง
ด้ านสภาพคล่ อ งของกองทรั ส ต์ SRIPANWA ด้ วย ในขณะเดี ย วกั น อัต รา
ดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ SRIPANWA ต้ องชาระในการกู้ยื มเงินจากบุคคลที่เกี่ยว
โยงอยู่ในเกณฑ์ ที่ ใกล้ เคี ย งกับ อัต ราการกู้ยื ม เงิ น ของลูก ค้ า ชัน้ ดี ที่ ธ นาคาร
พาณิ ช ย์ ใ นประเทศส่ว นใหญ่ เสนอให้ กับ ลูก ค้ าของตนในอุ ต สาหกรรมที่
ใกล้ เคียงกันและอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกัน (เช่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ระหว่างเจ้ าหนี ้และผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสีย่ งอื่นๆ) ซึง่ ต่า
กว่าต้ นทุนทางการเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA อย่างมีนยั สาคัญ
และคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์ SRIPANWA จะกู้ยืมเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีไม่ได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และท าให้ ก องทรั ส ต์ SRIPANWA เสีย ประโยชน์ เนื่ อ งจากเป็ น ไปตามทาง
การค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

11. ความเห็นของคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ /ห รื อ
ก ร ร ม ก า ร ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรั ส ต์ ที่ แตกต่ างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 10

ไม่มี

12. รายการระหว่ างกันที่ผ่านมา

ไม่มี

13. ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงิน

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย
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(เอกสารแนบท้ าย)
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ SRIPANWA
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวด 6 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ข้ อมูลทางการเงิ นตามงบการเงิน ของกองทรั สต์ SRIPANWA ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษั ท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2561 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ (หน่ วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
งบดุล
31 ธันวาคม 2560
30 มิถุนายน 2561
สินทรัพย์
เงินลงทุน – สุทธิ
3,482.00
3,482.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
30.40
24.86
ลูกหนี ้
144.37
97.94
ค่าใช้ จา่ ยรอตัดบัญชี
0.76
0.92
สินทรัพย์อื่น – สุทธิ
13.59
12.94
รวมสินทรัพย์
3,671.12
3,618.66
หนีส้ นิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
8.33
6.55
หนี ้สินอื่น
447.08
447.41
รวมหนีส้ ิน
455.41
453.96
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3,097.72
3,097.72
กาไร (ขาดทุน) สะสม
117.99
66.98
สินทรัพย์ สุทธิ
3,215.71
3,164.70
งวด 6 เดือน
ปี สิน้ สุด ณ วันที่
งบกาไรขาดทุน
สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 มิถุนายน 2561
รายได้ จากเงินลงทุน
278.15
137.80
รายได้ อื่น
รวมรายได้
278.15
137.80
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
8.74
4.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
8.74
4.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.61
0.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1.27
0.62
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
23.04
11.62
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รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบ
เพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อ
หน่วย (บาท)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (ร้ อยละ)

42.40
235.75

187.00
(190.15)
(3.15)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
11.5232
0.86

21.38
116.42
งวด 6 เดือน
สิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถุนายน2561
143.75
(149.30)
(5.55)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561
11.3404
0.33

12.41
14.16

12.55
14.34

ปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
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