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CIRM-052/2561
วันที 7 ธันวาคม 2561
เรื อง

แจ้ งความคื บ หน้ า เกี ยวกับ มูล ค่ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุน เพิ มเติม ครั งที 2 ของทรั ส ต์ เ พื อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรีพนั วา (SRIPANWA)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ใน
ฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (“กองทรั สต์ SRIPANWA”) ครังที
4/2561 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ มีการเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA
เพือพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอํา-หัวหิน ตังอยู่ทีตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี (“ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครั งที 2”) ในมูลค่าลงทุนไม่เกิน 550,000,000 (ห้ าร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท (โดย
ค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม ตลอดจน
ค่า ธรรมเนีย มและค่าใช้ จ่า ยอืน ๆ ทีเกี ยวข้ อง บริ ษั ท ร่ ว มอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด ในฐานะเจ้ าของกรรมสิท ธิ ใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 (“ผู้จะขาย”) จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) รายละเอียดเป็ นไปตามหนังสือแจ้ งข่าวที CIRM044/2561 เรื อง แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับการลงทุนในทรั พย์สินเพิมเติม และการกํ าหนดวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่ว ยทรั สต์ ครั งที 1/2561 ของทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์โรงแรมศรี พันวา (SRIPANWA) ลงวันที 8
พฤศจิกายน 2561 (รวมถึงทีได้ แก้ ไขเพิมเติม) (“หนังสือแจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 4/2561”) นัน
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนแจ้ งความคืบหน้ าเกียวกับมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 ดังกล่าว
ว่า สืบเนืองจากการเจรจาเกียวกับมูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 กับผู้จะขาย คู่สญ
ั ญา
เห็นว่า มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 จะอยู่ทีประมาณ 530,000,000 (ห้ าร้ อยสามสิบล้ าน) บาท
(โดยค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษี มูลค่าเพิม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องผู้จะขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า มูลค่า
ลงทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล กล่าวคือ เป็ นมูลค่าทีไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคาประเมินตําสุดของทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติม ครังที 2 ทีประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเหมาะสมต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงในด้
ั านผลตอบแทนและความเสียงจากการลงทุน
และเป็ นไปตามมูลค่าลงทุนสูงสุดสําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 2 ซึงได้ แจ้ งต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามหนังสือ
แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ครังที 4/2561 รวมถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ครั งที 1/2561 ของ
กองทรัสต์ SRIPANWA ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2561 ทีผ่านมา อย่างไรก็ดี การลงทุนใน
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ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 2 ดังกล่าว จะขึนอยู่กับการพิจารณาอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทีประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังที 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึงจะจัดขึนในวันที 14 ธันวาคม 2561 ต่อไป

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา
โดย บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

(นางวิไล อินทกูล)
กรรมการผู้จดั การ
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