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         วนัท่ี 3 เมษายน 2563 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
3. ขอ้มูลเก่ียวกับประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบัญชีของกองทรสัต ์ประจ ารอบ

บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6  
5. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 
7.  ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้ อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด เพื่อ

ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
10.  แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 

 
  

ดว้ยบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก  
ฮอสพิทอลลิตี  ้(“กองทรัสต์”  หรือ  “กองทรัสต ์SHREIT”)    เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์  
ประจ าปี  2563   ในวันที่  27  เมษายน  พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ    หอ้งประชุม
สเปซส ์(SPACES) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ เอ็ม (M) ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 ("ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต"์) จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562  ของ

กองทรัสต ์SHREIT เม่ือวันที ่29 เมษายน 2562  
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ของ
กองทรัสต ์ SHREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  29 เมษายน 2562 และไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุม
ดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซตข์องกองทรัสตแ์ละไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี ้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1  

 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2562 ของกองทรสัต ์
SHREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  29 เมษายน 2562  ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต  ์  เพื่อพิจารณารบัทราบรายงานประชมุสามญั
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2562 
 
ความเห็นของทรสัตี 
 
รายงานการประชุมตามที่เสนอในวาระนี ้ตรงตามฉบบัที่ไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบ ELCID ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2562 

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ กองทรสัตจ์ะตอ้งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีที่ผ่านมา ดงัรายละเอียด
ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า  รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจ าปี 2562 
ปรากฎตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดท าขึน้อย่าง
ถกูตอ้ง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
แบบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี  ้ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2560 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต”์) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 
2563พิจารณารบัทราบ 
 
ความเห็นของทรสัตี 
 
การด าเนินงานของกองทรสัตเ์ป็นไปตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์งัด าเนินงานได้
ตามปกติ และไม่มีขอ้สงัเกตใดตอ่ผลการด าเนินงานดงักล่าว 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 
 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดจ้ัดท าตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
บัญชีก าหนดส าหรบัการท าธุรกรรมในแต่ละลักษณะ และไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย
นางสาวสชุาดา  ตนัติโอฬาร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 7138   สงักดับรษิัท  ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั  โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุของกองทรสัต ์SHREIT 
ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งทีส่ง่มาด้วย 2) 

 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต ์SHREIT 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดจ้ัดท าอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้   ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดอ้นมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร 
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ขาดทุนดังกล่าว  เมื่อวันที่  2   มีนาคม   2563    และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 พิจารณารบัทราบ 
 
ความเห็นทรสัต ี
 
งบการเงินท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยรายงานของผูส้อบบญัชีแสดงการตรวจสอบงบการเงินโดยไมม่ีเงื่อนไข ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวมและทรสัต ์ ที่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือ
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานระหว่าง  

วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 
กองทรสัต ์SHREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่าอตัรารอ้ย
ละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทน หากมีมลูค่าที่
จ่ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั  0.10 บาทต่อหน่วย  ทัง้นี ้เนื่องจากกองทรสัต ์SHREIT  มีก าไรสะสมติดลบ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ผลขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการประเมินราคาสินทรพัย์ ณ สิน้ปี 2562 รวมทั้ง การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สูญและการจ่ายช าระเงินล่วงหน้า ทั้งนี ้ คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตจ์ึงมีมติงดจ่าย
ประโยชนต์อบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึง  31 
ธันวาคม 2562   ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์  อย่างไรก็ตาม  
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ระกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์จ านวนทัง้หมด 3 ครัง้ 
ในปี 2562  โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า การงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
SHREIT ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึง  31 ธันวาคม 
2562  และการประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์จ านวนทัง้หมด 3 ครัง้ ในปี 
2562 ที่ผ่านมา เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 พิจารณารบัทราบ 
 
ความเห็นของทรสัตี 
 
ทรสัตีไม่ขดัขอ้งต่อการพิจารณาของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนตามขอ้เท็จ 
จรงิและเหตผุลที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 
 

วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2563 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็น
ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT  ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบ
บญัชีรายนีไ้ดเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทรสัต ์เป็นจ านวนทัง้หมด 2 ปี  ซึ่งนบัรวมปี  2563 ดว้ย 
 

ล าดับ 
ที ่ รอบผลการด าเนินงาน 

เงนิประโยชน ์
ตอบแทน 

เงนิประโยชน ์
ตอบแทน วันที ่

จ่ายเงนิ (ล้านบาท) (บาท ต่อหน่วย) 

1  1 ม.ค. 2562 -31 มี.ค. 2562 27.28 0.0959  12 มิ.ย. 2562 

2   1 เม.ย. 2562 -30 มิ.ย. 2562 32.60 0.1146 20 ก.ย. 2562 

3   1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 8.11 0.0285 25 ธ.ค. 2562 

รวมส าหรับปี 2562 67.99        0.2390 
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โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบักองทรสัต ์ SHREIT  เป็นจ านวน 2,100,000 บาท และ
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีกองและผูส้อบบญัชีบรษิทัย่อยของกองทรสัต ์ ที่สงักดั
ส านกังานสอบบญัชีเดยีวกนั โดยแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนกลุ่มบรษิทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรบั
บรษิัทย่อยของกองทรสัต ์SHREIT เป็นจ านวน 86,300 ดอลลารส์หรฐั มีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

 
1) นางสาวสชุาดา   ตนัติโอฬาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 7138 

และ/ หรือ  
2)  นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3516 

และ/ หรือ 
3) นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต   เลขทะเบียน 5659 

  
ซึ่งขอ้มลูค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา มีดงัต่อไปนี ้
 

ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต์    ประจ าปี 2562 
(บาท) 

ประจ าปี 2563 
(บาท) 

- ค่าสอบบญัช ี 1,200,000 1,200,000 

- ค่าสอบทานไตรมาส 1-3 900,000 900,000 

  - ค่าบรกิารอื่นๆ - - 
รวมเป็นเงนิ 2,100,000 2,100,000 

 
ค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยของกองทรสัต์ ประจ าปี 2562 

(ดอลลารส์หรฐั) 
ประจ าปี 2563 

(ดอลลารส์หรฐั) 
 

รวมเป็นเงนิ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั)              86,100                 86,300  
 

รวมเป็นเงินทัง้หมดของกลุ่ม SHREIT 4,772,000 บาท 4,779,000 บาท 
 

ทั้งนี ้ ผูจ้ัดการกองทรสัตก์ าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่
สามารถปฏิบตัิงานได ้ ใหบ้รษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิทั  
ส านักงาน  อีวาย  จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
แทน  ทั้งนี ้รายละเอียดของขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบญัชี
ของกองทรสัต ์ประจ ารอบบญัชีสิน้สดุ วนัท่ื 31 ธันวาคม 2563 ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า  ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่าง
เหมาะสม มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัต ์และไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทรสัต ์โดยมีความอิสระต่อการท าหนา้ที่ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุด  วันที่  31 ธันวาคม 2562 เป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทรสัต ์SHREIT ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนส าหรบั
กองทรสัต ์ SHREIT เป็นจ านวน  2,100,000  บาท  และบริษัทย่อยของกองทรสัต์ SHREIT เป็น
จ านวน 86,300 ดอลลารส์หรฐั และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 
2563 พิจารณารบัทราบ 

 
ความเห็นของทรสัตี 
 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับกองทรสัต ์1) ส าหรบัค่า
สอบบัญชีของกองทรัสตย์ังเป็นไปตามอัตราเดิม  จึงไม่มีข้อสังเกตใด 2) ส่วนค่าสอบบัญชีของ
บรษิัทย่อยมีมลูค่าสงูขึน้เล็กนอ้ยเป็นผลจากอตัราแลกเปล่ียนที่เปล่ียนแปลงไป 
 
การลงมติ 
 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่6 พิจารณารับทราบค าเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited  ในการซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของ

บริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษัท Strategic Hospitality Holding 
Limited 2 (SHH2) 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 
เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั (“บรษิัทฯ”) 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิ
โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ  ฮอสพิทอลลิตี ้ (“กองทรสัต ์SHREIT”)   ไดร้บัหนงัสือจาก LT 
Rubicon Limited (“LTB หรือ ผูท้  าค าเสนอซือ้”) ฉบบัลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 (“ค าเสนอซือ้
หุน้”)   เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ 
Strategic Hospitality Holding Limited  และ บรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 
ทัง้นี ้รายละเอยีดของค าเสนอซือ้หุน้ และโครงสรา้งการถือหุน้ของ Strategic Hospitality Holding 
Limited  และบรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited 2   โดยกองทรสัต ์SHREIT ปรากฎ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 
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เพื่อใหก้ารพิจารณาตอบรบัค าเสนอซือ้หุน้ดงักลา่วเป็นไปดว้ยความระมดัระวงัและสอดคลอ้งกบั
เงื่อนไขของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์     พระราชบญัญัติทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ      พ.ศ.  2550 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  พ.ศ.  2535     รวมถงึประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์SHREIT และผูถื้อหน่วยทรสัต ์บรษิัทฯ จงึไดม้ีหนงัสือ
ฉบบัลงวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563  ไปยงัผูท้  าค าเสนอซือ้ เพื่อขอใหผู้ท้  าค าเสนอซือ้พจิารณา
จดัเตรียมขอ้มลูต่างๆ ซึง่ใชเ้ป็นฐานในการพิจารณาจดัท าค าเสนอซือ้หุน้ เพื่อประกอบการพิจารณา
และศกึษาของบรษิัทฯ     และบริษัทฯ  ไดร้บัขอ้มลูบางส่วนเพิ่มเตมิจากผูท้  าค าเสนอซือ้เมื่อวนัท่ี 
25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ในรูปของจดหมายชีแ้จง 
 
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางบริษัทฯ ยังไดร้ับจดหมายจาก PT Agung 
Podomoro Land Tbk. ในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรัสต์ประมาณรอ้ยละ 28.40 ไดข้อใช้
สิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
ขอให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตเ์รียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ 
SHREIT เพื่อพิจารณาค าเสนอซือ้จากผูท้  าค าเสนอซือ้เพื่อด าเนินการขายหุน้ และลดทุน รวมถึงลง
มติเลิกกองทรสัตเ์พื่อจ่ายผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการขายหุน้ตามค าเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
 
ทัง้นี ้ในวนัเดียวกนั คือ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิัทฯ ยงัไดร้บัจดหมายจากผูท้  าค าเสนอ
ซือ้เพื่อแจง้ว่า ผูท้  าค าเสนอซือ้ทราบว่าทาง PT Agung Podomoro Land Tbk. ในฐานะผูถื้อหน่วย
ของกองทรสัต ์ไดม้ีจดหมายแจง้ขอใหบ้รษิัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์รียกประชมุวิสามัญผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT เพื่อพิจารณาค าเสนอซือ้จากผูท้  าค าเสนอซือ้เพื่อด าเนินการ
ขายหุน้ และลดทุน รวมถึงลงมติเลิกกองทรสัตน์ัน้ ทางผูท้  าค าเสนอซือ้จึงไดแ้จง้ว่า เพื่อใหบ้ริษัทฯ 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตีไดม้ีเวลาเพียงพอในการจดัเตรียมขอ้มลู และน าเสนอขอ้มลู
ที่ครบถว้นต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้น ระยะเวลาของค าเสนอซือ้จะมีผลจนกว่าจะมีการลง
นามในสัญญาจะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค าเสนอซือ้ หรือจนกว่าจะมี
การบอกเลิกค าเสนอซือ้หุน้โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ 
 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ขณะนี ้บรษิัทฯ ก าลงัอยู่ระหว่างศกึษาขอ้มลูค าเสนอซือ้หุน้ดงักล่าว เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของราคาซือ้ขาย และ Financial Basis  ที่ผูเ้สนอใชใ้นการพิจารณาเสนอราคา  ตลอดจนเงื่อนไข
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เนื่องจาก ค าเสนอซือ้หุน้จากผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้ เป็นการท าค าเสนอซือ้เพื่อใหไ้ด้
ไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่ กล่าวคือ โรงแรม PULLMAN JAKARTA CENTRAL 
PARK HOTEL โรงแรม CAPRI BY FRASER และโรงแรม IBIS SAIGON SOUTH ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงเห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีการศกึษาค าเสนอซือ้หุน้ โดยเปรียบเทียบขอ้มลู และพิจารณาความเห็นจาก 
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ที่ปรกึษาที่เก่ียวขอ้งทัง้ในเรื่องของค่าตอบแทน เงื่อนไขของสญัญา และผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยให้
ครบถว้นเสียก่อนจึงจะเป็นการเหมาะสมที่จะน าเสนอรายละเอียด และความเห็นที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
ด าเนินการในขัน้ถดัไป  
 
นอกจากนัน้ เนื่องจากผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้เป็นบรษิัทท่ีมีนายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบรหิาร
ของบริษัทฯ ที่เป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์เป็นผูถื้อหุน้ในชั้นสูงสุด Ultimate Ownership ซึ่งจะท าให้
ธุ รกรรมการซื ้อขายหุ้นของ  Strategic Hospitality Holding Limited และบริษัท  Strategic 
Hospitality Holding Limited 2 กับกองทรสัต ์SHREIT เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งมีการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) 
ตามที่กฎหมายก าหนดหากกองทรสัต ์SHREIT จะเขา้ท าธุรกรรมตามค าเสนอซือ้หุน้นี ้
 
อนึ่ง ในการจดัท าความเห็นเก่ียวกบั และการน าเสนอขอ้มลูของค าเสนอซือ้หุน้ดงักล่าว บรษิัทฯ จะ
ด าเนินการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ (IFA) ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ตลอดจนที่ปรกึษาทางการเงนิ 
และที่ปรกึษาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาของบริษัทฯ และกองทรสัต ์SHREIT เก่ียวกับ
ค าเสนอซือ้หุ้น และร่วมจัดท าความเห็นเก่ียวกับค าเสนอซือ้หุ้นดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ อาจ
พิจารณาแต่งตัง้ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทรสัต ์SHREIT และ
กิจการฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณาเปรียบเทียบค าเสนอซือ้หุ้นของผู้ท  าค าเสนอซือ้รายอื่นใน
ระหว่างนีด้ว้ย (หากมี) เพื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้หุน้ในขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดียวกันและเมื่อ
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาค าเสนอซือ้หุน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงพิจารณาความ
สมเหตสุมผล ผลกระทบที่อาจมีต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
บริษัทฯ จะจัดท าความเห็นเก่ียวกับค าเสนอซือ้หุน้ดังกล่าว เงื่อนไขและขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไปอีกคราวหน่ึง ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ที่บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 
 
ความเห็นของทรสัตี 
 
เนื่องจากค าเสนอซือ้ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์และอาจน าไปสู่ผลที่เป็นการ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกั ซึง่ตามประกาศภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์             รวมทัง้ขอ้ก าหนดตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 
จ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มลูที่เพียงพอ  ต่อการพิจารณาตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการมี
มติต่อค าเสนอซือ้ดงักล่าว เช่น การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกั ความสมเหตสุมผลและราคาที่เป็น
ธรรม เป็นตน้ ในชัน้นีจ้ึงเป็นการน าขอ้มลูเก่ียวกบัการยื่นค าเสนอซือ้มาเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต  ์
รบัทราบในเบือ้งตน้ก่อน หากมกีารจดัเตรียมขอ้มลูครบถว้นแลว้ จะไดน้ าเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์
ในโอกาสต่อไป  
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การลงมต ิ
 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตข์อแจ้งว่า ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดม้ีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา 

 
ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ SHREIT เขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลาและสถานที่

ดงักล่าว และกรุณาศกึษาเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน 
การเขา้ประชุม และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุ
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และหากท่านผู้ถือหน่วยทรสัต์
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ท่านผู้ถือหน่วยทรสัตส์ามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระ เป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

 
อนึ่ง เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตส์ะดวกและรวดเรว็ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ  โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 6 (พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  มายงั  
“ผู้จัดการกองทรัสต ์ ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทจิีก ฮอสพทิอลลิตี”้  บรษิัท  สตราทีจกิ  พรอ็พเพอรต์ี ้ อนิเวสทเ์ตอรส์  จ ากดั  เลขที่  1  อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์   
ชัน้ท่ี   24   หอ้ง    2401   ถนนสาทรใต ้     แขวงยานนาวา      เขตสาทร     กรุงเทพมหานคร     10120       ภายในวนัที่  
22  เมษายน  2563         หรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ          และโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10      พรอ้มดว้ยเอกสารแสดงตนเพื่อการเขา้รว่มประชมุตามรายละเอยีดปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 5  
มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย ทัง้นี ้ กรณีผู้ถือหน่วยทีมี่ความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน บรษิัทฯ  ขอใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะ
ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเครง่ครดั    เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงจาก
การแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19   โดยกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019     ตามรายละเอียด
ปรากฎใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 9  และน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ   
 
 บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉันทะไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง     สามารถ
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง     www.facebook.com/shreit.agm      ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้ง
ลงทะเบียนโดยส่งค าขอเป็นเพื่อนทางเฟสบุ๊ค พรอ้มกับแจง้เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนเขา้ชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์  รวมทั้ง ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถส่งค าถามขณะรับชมการถ่ายทอดสดได ้โดยบริษัทฯ จะ
รวบรวมและตอบหลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ครบทกุวาระแลว้ 
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 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้
เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
โดย บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

 

 (นายชนิตร  ชาญชยัณรงค)์ 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
 

หมายเหตุ:  หากมขีอ้สงสยัประการใดกรุณาตดิต่อ คุณเขมกร  
               โทร. 089 414 2265 
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