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         วนัท่ี 17 เมษายน 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 
 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
 ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 2.    รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
                            3.    ข้อมูลเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ ารอบ

บญัชีสิน้สดุ วนัท่ื 31 ธนัวาคม 2562 
 4. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
                            5.    หนงัสอืมอบฉนัทะ 
                            6.    ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี  ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด เพื่อ

ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
 8.    แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 
 
  

ด้วยบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก  
ฮอสพิทอลลิตี  ้(“กองทรัสต์”  หรือ  “กองทรัสต์ SHREIT”)    เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์   
ประจ าปี 2562   ในวนัท่ี  29  เมษายน  พ.ศ.  2562   เวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชมุบอง วิวองท์  (Bon Vivant)   โรงแรม
ตวนันา  เลขที่  80  ถนนสรุวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ("ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์") จึงขอเรียน
เชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
วาระที่ 1     พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์  
                         SHREIT เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561                 
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ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ของ
กองทรัสต์  SHREIT ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  14  สงิหาคม 2561     และได้เปิดเผยรายงานการประชมุ
ดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด     พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของกองทรัสต์     และได้แนบส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่   รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ของ
กองทรัสต์ SHREIT ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่ออนมุตัิรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 

 
ความเห็นของทรัสตี  
 
รายงานการประชุมตามที่เสนอในวาระนี ้    ได้เผยแพร่ผ่านระบบ   ELCID ของตลาดหลกัทรัพย์ 

              แหง่ประเทศไทย (SET) แล้ว เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 ทรัสตีจึงไมม่ีความเห็นแตอ่ยา่งใด 
 
การลงมติ 
 
กองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ SHREIT จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 

วาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจ าปี 2561 
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ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์        กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
สิน้สุด วันที่ 31   ธันวาคม 2561   ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมา       
ดงัรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่  รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจ าปี 2561 ปรากฎ
ตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าขึน้อยา่งถกูต้อง และ
เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายุ
ได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเช่า  สตราทีจิก   ฮอสพิทอลลติี ้ ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 
(“สัญญาก่อตัง้ทรัสต์”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 
พิจารณารับทราบ 
 
ความเห็นของทรัสตี  
 
เป็นวาระท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทรัสตีจึงไมม่ีความเห็นแตอ่ยา่งใด 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

 
 

วาระที่ 3    รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ได้จดัท าตามมาตราฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพ
บญัชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแตล่ะลกัษณะ และได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดย
นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4579  สงักดับริษัท  ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั แล้ว โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุของ
กองทรัสต์ SHREIT ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่   งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุของกองทรัสต์ 
SHREIT ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ได้จดัท าอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองโดยทัว่ไป และผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว      ผู้จดัการกองทรัสต์จงึได้อนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน 
(งบดลุ)   และงบก าไรขาดทนุดงักลา่ว   เมื่อวนัท่ี   28   กมุภาพนัธ์   2562  และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 พจิารณารับทราบ 
 
ความเห็นของทรัสตี  
 
เป็นวาระท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทรัสตีจึงไมม่ีความเห็นแตอ่ยา่งใด 

 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

 
 
วาระที่ 4    รับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
กองทรัสต์  SHREIT  มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าอตัรา
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หากมี
มูลค่าที่จ่ายต ่ากว่าหรือเท่ากับ   0.10   บาทต่อหน่วย     และเนื่องจากกองทรัสต์     SHREIT  มี
ก าไรสุทธิหลงัปรับปรุง ส าหรับงวดตัง้แต่วนัที่  1  พฤศจิกายน  2561  สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม  
2561 ต ่ากว่า 0.10 บาทต่อหน่วย คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์จึงมีมติงดจ่ายประโยชน์
ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของกองทรัสต์  SHREIT ส าหรับงวดดังกล่าว  และให้สะสม
ผลประโยชน์ตอบแทนจากก าไรดังกล่าวไปจ่ายรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนในงวดถัดไป   ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  ทัง้นี ้ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ประกาศจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปี 2561  โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่  การงดจา่ยประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
SHREIT ส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และให้สะสม
ผลประโยชน์ตอบแทนจากก าไรดงักลา่ว ไปจ่ายรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนในงวดถดัไปนัน้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์       จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2562 พิจารณารับทราบ 

 
ความเห็นของทรัสตี  
 
เป็นวาระท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทรัสตีจึงไมม่ีความเห็นแตอ่ยา่งใด 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 
 
 

วาระที่ 5    รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและก าหนดค่าตอบแทนของ             
                           ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
และบริษัทในเครือ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ SHREIT  ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 
2562  โดยมคีา่ตอบแทนส าหรับกองทรัสต์ SHREIT เป็นจ านวน 2,100,000 บาท และบริษัทยอ่ย
ของกองทรัสต์ SHREIT เป็นจ านวนไมเ่กิน  93,500 ดอลลาร์สหรัฐ มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 
 

รอบผลประกอบการ 

เงนิประโยชน์ 
ตอบแทน 

เงนิประโยชน์ 
ตอบแทน วันที่ 

จ่ายเงนิ (ล้านบาท) (บาท ต่อหน่วย) 

 20 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 25.45 0.0894  15 มิ.ย. 2561 

  1 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 40.08 0.1409 14 ก.ย. 2561 

  1 ส.ค.  2561 - 31 ต.ค. 2561 9.93 0.2212 28 ธ.ค. 2561 
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ห น้ า  6  ข อ ง  7  

 
1) นางสาวสชุาดา   ตนัติโอฬาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต     เลขทะเบียน 7138 

    และ/ หรือ  
2)  นางสาวพณิผกา  อคัรนพุงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต     เลขทะเบียน 5767 

และ/ หรือ 
3) นางสาวศิริรัตน์    ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต     เลขทะเบียน 5419 

และ/ หรือ 
 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น       เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงาน
ได้  ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท  ส านกังาน  อีวาย  
จ ากดั และบริษัทในเครือ  ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์
แทน  ทัง้นี ้รายละเอียดของข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์ ประจ ารอบบญัชีสิน้สดุ วนัท่ื 31 ธนัวาคม 2562 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่   ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่ง
เหมาะสม มคีวามรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทรัสต์   และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ โดยมีความอิสระตอ่การท าหน้าที ่
จึงเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีคา่ตอบแทนส าหรับ
กองทรัสต์  SHREIT เป็นจ านวน  2,100,000  บาท  และบริษัทยอ่ยของกองทรัสต์ SHREIT เป็น
จ านวนไมเ่กิน  93,500 ดอลลาร์สหรัฐ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
ประจ าปี 2562 พจิารณารับทราบ 
 
ความเห็นของทรัสตี  
 
เป็นวาระท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทรัสตีจึงไมม่ีความเห็นแตอ่ยา่งใด 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 
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ห น้ า  7  ข อ ง  7  

 
 
วาระที่ 6    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ทัง้นี ้  ผู้จดัการกองทรัสต์ขอแจ้งวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีมติก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปี 2562 (Record Date) ในวนัที ่27 มนีำคม 2562 ที่ผา่นมา 
 
 ในการนี ้ จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ี
ดงักลา่ว และกรุณาศกึษาเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน 
การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หากทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหากทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถแตง่ตัง้กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โดยรายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระทา่นดงักลา่วปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

อนึง่ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว ผู้จดัการกองทรัสต์ขอให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ  โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  มายงั 
“ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทีจกิ ฮอสพทิอลลติี”้   บริษัท  สตราทีจิก  พร็อพเพอร์ตี ้ อินเวสท์เตอร์ส  จ ากดั  เลขที่  1  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  
ชัน้ท่ี  24 ห้อง 2401 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  ภายในวนัท่ี  24  เมษายน  2562 
หรือน ามาแสดงแกเ่จ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ  และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8   พร้อม
ด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  มาแสดงตอ่เจ้าหน้าทีเ่พื่อ
ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้ 
                                                                                        เพื่อธุรกิจโรงแรมและสทิธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้
                                                                 โดย บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั 
                                                                      ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
   (นายชนิตร  ชาญชยัณรงค์) 
                                                                        ประธานกรรมการบริษัท 
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