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30 พฤศจกิายน 2561 
 
เรื่อง แจง้สทิธแิละรายละเอยีดการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อ

ธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี้ 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราที

จกิ ฮอสพทิอลลติี ้
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่อ
อายุไดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี ้ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ
ทีม่สีทิธ ิ

3. ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุได้
เพื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี้  ฉบบัวนัที่นับ 1 Filing (ทัง้นี้จะส่ง 
Executive Summary ฉบบัมผีลบงัคบัใชเ้มื่อหนงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใช้)  

4. ใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหม่ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกจิ
โรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี ้ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ  

5. Bill Payment ส าหรบัการจองซือ้ของผูถ้อืหน่วยบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลเท่านัน้ (เพื่อช าระที่
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน))  

6. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ า
หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 

7. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล ส าหรบัผู้
จองซือ้ทีเ่ป็นนิตบิคุคลเท่านัน้  

ตามมตขิองทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกจิ
โรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี้ (“กองทรสัต ์SHREIT”)  ครัง้ที ่1/2561 ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2561 เรื่อง
วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ และตามทีบ่รษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิ
เวสท์เตอร์ส จ ากดั (“ผู้จดัการกองทรสัต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ SHREIT ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกบั
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที ่1 ของกองทรสัต์ SHREIT ในเดอืนพฤศจกิายน 
2561 นัน้ 

ผู้จดัการกองทรสัต์ขอเรยีนแจ้งข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่ 1 ของ
กองทรสัต ์SHREIT ดงัต่อไปนี้ 

1. จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ จ านวน 207,500,000 หน่วย ซึ่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่
เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ (Preferential Public Offering) 
ทัง้นี้ จะเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ซึง่ไม่ใช่
บุคคลอเมรกินั (U.S. Person) 

2. ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้ที่ 1 
(Book Closing) ในวนัที ่23 พฤศจกิายน 2561  
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3. ก าหนดอตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรสัต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรสัต์เดิม ต่อ 
0.5881 หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราส่วนทีก่ าหนดท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธิ
จองซื้อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่
สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

4. ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ด้รบั
จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อ
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้

5. ราคาเสนอขายสดุทา้ยเท่ากบั 9.45 บาทต่อหน่วย  

การเสนอขายจะมรีายละเอยีดตามหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต์ SHREIT ส่วนที ่3 เรื่องขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ ซึง่ในการจดัสรรนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายร่วมมี
สทิธใิชดุ้ลพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดหรอืผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขาย
หรอืจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวท าใหห้รอือาจเป็นผลให ้ 

(ก)  เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ  
หรอืสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต ์SHREIT หรอื  

(ข)  ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายร่วมมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืตอ้ง
ด าเนินการใดๆ เพิม่เติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื  

(ค)  ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหน่วยทรสัต ์

(ง) กองทรสัต์ SHREIT ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเรื่องการกระจายการถอืหน่วยทรสัตร์ายย่อยภายใต้
กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึขอเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ SHREIT ซึง่มี
จ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองการจองซื้อหุ้น (รายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 1) ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. จาก เว็บไซต์ ของ
ส านกังาน ก.ล.ต . (www.sec.or.th) และเวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์SHREIT (www.sh-reit.com) 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 
 ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
 
  
 นายปธาน สมบรูณสนิ 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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