
 

 
 

วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2561  

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2560 

 2. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

 3. หนงัสอืมอบฉนัทะ  

 4. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 5.  ความคิดเห็นของทรัสต ี

 

ด้วยบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จํากดั (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอล

ลติี ้(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SHREIT”) เห็นสมควรให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชมุบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสี่

พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1              พิจารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2560                 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2560 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

               เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

 

 

ความเห็นของทรัสต ี  

              โปรดพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ความเห็นของทรัสตี) 

 

การลงมต ิ

              -ไมม่ี-  

 

หน้า 1 



 

 
 

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน  (Balance Sheet) และงบกําไรขาดทุนของ

กองทรัสต์ SHREIT สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560                 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) และงบกําไรขาดทนุของกองทรัสต์ SHREIT สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทําตามมาตรฐานการบญัชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รายละเอียดเป็นไป

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

               เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

 

ความเห็นของทรัสต ี  

              โปรดพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ความเห็นของทรัสตี) 

 

การลงมต ิ

              -ไมม่ี- 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ SHREIT และบริษัทในเครือ 

(Subsidiary Companies) และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทําการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ

กองทรัสต์ SHREIT สาํหรับงบการเงินประจําปี 2561 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์

เตอร์ส จํากดั ครัง้ท่ี 1/2561 ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ 

 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4579 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 

3. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4498 

 

โดยมีการกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับกองทรัสต์เป็นจํานวน 2,000,000 บาท 

ในสว่นของบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies) ของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีถือกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิการเช่าใน

สนิทรัพย์นัน้ จะมีการแตง่ตัง้บริษัทสอบบญัชีซึง่เป็นบริษัทในเครือสาํนกังาน อีวาย จํากดั ในประเทศอินโดนีเซียและเวยีดนาม

เพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทในเครือ (Subsidiary Companies) ดงักลา่วด้วย  

 

สาํหรับงบการเงินประจําปี 2561 โดยรายละเอียดและคา่ตอบแทนดงันี ้

หน้า 2 



 

 
 

1. PT SHR Pullman Indonesia   คา่ตอบแทนไมเ่กิน $46,000 

2. Luxel APT Co.,Ltd.                คา่ตอบแทนไมเ่กิน $12,500 

3. Viethan Hotel Corporate       คา่ตอบแทนไมเ่กิน  $6,500 

 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

                              ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมโดยมีความรู้และความ

เช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดัและบริษัท

สอบบญัชีซึง่เป็นบริษัทในเครือสาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ในรอบปี 2561 โดยมีคา่ตอบแทนตามท่ี

แจ้งข้างต้นและเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2561 รับทราบ ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 

จึงไมม่กีารลงมติในวาระนี ้

 

ความเห็นของทรัสต ี  

                โปรดพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ความเห็นของทรัสตี) 

 

การลงมต ิ

              -ไมม่ี- 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ SHREIT ภายในวงเงินไม่เกิน 100 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollars) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 

กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 82/2558 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้

เสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหมข่องกองทรัสต์ ภายในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollars) หรือสกลุเงินอ่ืน

ท่ีเทียบเทา่ ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 

กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบั เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ เพ่ือการลงทนุในกิจการของกองทรัสต์  และ/หรือ 

การชําระคืนเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสรุป

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียน และ/หรือ เพ่ือการลงทุนในกิจการของกองทรัสต์  และ/หรือ การ

ชําระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไปอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์  

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทกุชนิดและทกุประเภท รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หุ้นกู้ ไมร่ะบช่ืุอ

ผู้ ถือ หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้น หรือ หุ้นกู้ชนิดชําระ

คืนเงินต้นครัง้เดียว หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ หุ้นกู้ ไม่

ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้น

หน้า 3 



 

 
 

กู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน : วงเงินไม่ เกิน  100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollars) หรือสกุลเงิน อ่ืน ท่ี

เทียบเท่า ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆท่ี เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบั 

ในกรณีท่ีมีการซือ้คืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อนัมีผลทําให้เงินต้นคง

ค้างของหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนแล้ว หรือกองทรัสต์ ได้ทําการ

ซือ้คืนจะนํามานบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีกองทรัสต์ สามารถทําการออกและเสนอขายได้ 

(Revolving Principal)  

ทัง้นี ้ในกรณีออกหุ้ นกู้ เพ่ือการ Refinancing (การออกหุ้ นกู้ ใหม่เพ่ือชําระ และ/หรือ 

ทดแทนหุ้นกู้ เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวนัเดียวกันกับวนัท่ีออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ใหมเ่พ่ือการออกหุ้นกู้ เพ่ือการ Refinancing นัน้ จะไมน่บัเป็นสว่นหนึ่ง

ของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้ นกู้ ท่ียังมิได้ไถ่ถอนในการคํานวณวงเงินของหุ้ นกู้ ท่ี

กองทรัสต์ สามารถทําการออกและเสนอขายได้ 

สกลุเงิน : เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศ  

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยสามารถ

กําหนดให้มีการไถ่ถอนกอ่นครบกําหนดอายขุองหุ้นกู้หรือไมก็่ได้ 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ บคุคลและ

ผู้ลงทนุใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 

กฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้ นกู้  โดย

สามารถเสนอขายครัง้เดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามความจําเป็น

ในการใช้เงินของกองทรัสต์ 

 

โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้มอํีานาจในการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ เช่น ชนิด ประเภท อตัราดอกเบีย้ อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ราคาเสนอขาย 

รายละเอียด เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้

จํานวนใดจํานวนหนึ่งครบกําหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ราคา วิธีการ และ

ระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร 

(2) การแต่งตัง้และบคุคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ท่ีปรึกษากฎหมาย และตวัแทนในการดําเนินการต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะต้องมีการ

แตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 
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(3) การติดต่อ เจรจา เข้าทํา และลงนามในสญัญารับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรือ สญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ 

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ตลอดจนมีอํานาจทําการเจรจาต่อรองและตกลงอัตรา

คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายของสญัญาตา่งๆ ข้างต้น 

(4) การจดัทําและยื่นคําขอและเอกสารตา่งๆ ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงการรับรองการดําเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น

และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จลลุว่งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ภายหลงัจาก

ท่ีกองทรัสต์ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้  ผู้จดัการกองทรัสต์จะทําการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนสําหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ เพ่ือขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีกฎหมายกําหนดตอ่ไป 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียน และ/

หรือ เพ่ือการลงทนุในกิจการของกองทรัสต์  และ/หรือ การชําระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไปอ่ืน ๆ 

ของกองทรัสต์ โดยมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทรัสต์ท่ีมุ่งมัน่ให้กองทรัสต์มีการ

เติบโตอยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้สร้างผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

ความเห็นของทรัสต ี  

โปรดพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ความเห็นของทรัสตี) 

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SHREIT มี

โอกาสจะเข้าลงทุน และดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเดินทางและ

เข้าเยี่ยมชม และอนุมัติราคาและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ตามความสมควรและเหมาะสมแก่การ

ดาํเนินการ 

 

 

 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในแผนกลยุทธ์การขยายการเติบโตของกองทรัสต์ SHREIT ท่ีได้วางไว้ ผู้จัดการกองทรัสต์มี

ความจําเป็นท่ีจะต้องมองหาโอกาสในการลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทโรงแรมท่ีมีศกัยภาพ ดงันัน้ ก่อนท่ีกองทรัสต์จะตดัสินใจ

เข้าลงทุนจะต้องมีการศึกษาและสอบทานธุรกิจในเบือ้งต้นในทรัพย์สินดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสอบทานทาง
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เทคนิค ทางการเงินและกฎหมาย เพ่ือท่ีจะแนใ่จได้วา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ SHREIT จะเข้าลงทนุนัน้ได้ดําเนินการอยา่งถกูต้อง

และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอนัเป็นประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ SHREIT ทัง้นี ้ในปัจจุบันทรัพย์สินท่ีผู้จัดการกองทรัสต์กําลงัพิจารณาโอกาสในการเข้า

ลงทนุโดยกองทรัสต์ SHREIT จะประกอบด้วยทรัพย์สินประเภทโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ผู้จดัการกองทรัสต์ได้

พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการศึกษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของ

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ SHREIT มีโอกาสจะเข้าลงทนุ และดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการเดนิทางและ

เข้าเยี่ยมชม และอนุมัติราคาและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามความสมควรและเหมาะสมแก่การดําเนินการ โดยให้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นผู้มีอํานาจในการศกึษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ SHREIT มีโอกาสจะเข้าลงทนุ และ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการเดินทางและเข้าเยี่ยมชม และอนมุตัิราคาและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตาม

สมควรและเหมาะสมแก่การดําเนินการ ทัง้นี ้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การศึกษาและสอบทานธุรกิจเบือ้งต้นของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 

SHREIT มีโอกาสจะเข้าลงทุน และดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเดินทางและเข้าเยี่ยมชม โดย

ราคาและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ให้เป็นไปตามสมควรและเหมาะสมแก่การดําเนินการ ทัง้นี ้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ

ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีความเห็นวา่การดําเนินการดงักลา่วได้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของกองทรัสต์ท่ีมุง่หมายให้กองทรัสต์ 

SHREIT มีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้สร้างผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

ความเห็นของทรัสต ี  

โปรดพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ความเห็นของทรัสตี) 

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุใน

หนงัสือเชิญประชุมนีโ้ดยพร้อมเพรียงกนั โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้แต่เวลา 

9.00 น. อนึ่ง หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้า

ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนในการประชมุครัง้นี ้กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง

ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ให้

ถกูต้องเรียบร้อย โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้  
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สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะเข้าร่วมประชุม จะต้องนําเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้า

ร่วมประชมุตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว 

และสง่มอบให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ก่อนเข้าร่วมประชมุ  

 

ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

และประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการจดัสง่

หนงัสอืมอบฉนัทะลว่งหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (พร้อมติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท) โดยจดัสง่ถึง “ผู้จัดการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอล

ลิตี”้ เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 24 ห้อง 2401 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายใน

วนัท่ี 26 เมษายน 2561 หรือนํามาแสดงแก่ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ ณ สถานท่ี

จดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนเร่ิมการประชมุ 

 

ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว หากท่านมีข้อ

สงสยั หรือ คําถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสเตอร์ส 

จํากดั โทร. 02-2862461 ในวนัและเวลาทําการ  

   

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพ่ือธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้

 โดย บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จํากดั 

 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

 

 (นายปธาน สมบรูณสนิ) 

 กรรมการผู้จดัการ 
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