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วนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิตี  ้

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 
                            2. ชีแ้จงขอ้มลูงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 เก่ียวกบัสถานการณก์ารด าเนินงานของกองทรสัต ์
                            3. แจง้ความคืบหนา้เก่ียวกบัการช าระค่าใชจ้า่ยทางการเงินส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563  
 4. ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT ที่จะจ าหน่ายไป  
 5. สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 6. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัต ์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  ระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 7. ขอ้มลูเปรียบเทยีบกบัราคาเสนอซือ้ 
 8. ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน 
 9. รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง

 กองทรสัตฯ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเลิกกองทรสัตฯ์ 
 10.  ขอ้มลูของผูช้  าระบญัชี 
 11. ความเห็นของทรสัต ี
 12. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การเขา้ประชมุและการมอบฉนัทะ 
 13. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 14. แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 15. ขอ้มลูกรรมการอิสระ 
 16. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 17. ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 18. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 

ดว้ยบรษิัท สตราทีจกิ พรอ็พเพอรต์ี ้ อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจกิ        
ฮอสพิทอลลิตี ้     (“กองทรัสต”์  หรือ “กองทรัสต ์SHREIT”)    เห็นสมควรใหม้ีการจดัประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
ครัง้ที่ 2/2563 ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งนครนิทร ์ ชัน้  11 โรงแรมนิรนัดร ์ แกรนด ์เลขที่ 1 ซอย
อดุมสขุ 17 (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อดุมสขุ) ถ. สขุมุวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (“ทีป่ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต"์) จงึขอเรียนเชญิผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว (แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 16) เพื่อพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ คร้ังที ่ 1/2563 ของกองทรัสต ์
SHREIT เม่ือวันที ่25 มิถุนายน 2563 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

การประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563ของกองทรสัต ์SHREIT เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 เวลา 
10.00 น.  ณ  หอ้งประชมุครสิตลั บอลลมู (Crystal Ballroom)  ชัน้  2 (Lobby)  โรงแรมฮอลิเดยอ์ินนสี์ลม 
กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 ณ หอ้งประชมุครสิตลั บอลลมู  
(Crystal Ballroom)  ชัน้  2 (Lobby)  โรงแรมฮอลิเดยอ์ินนสี์ลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขต
บางรกั   กรุงเทพมหานคร  10500   มีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะทัง้หมด 
จ านวน 137 ราย นบัจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้ 309,943,201 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.8432 ของ
หน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์SHREIT โดยมติแต่ละวาระมีดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ประจ าปี 2563 ของกองทรสัต ์ 
                     SHREIT เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มกีารลงมตใินวาระนี ้

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบ
ต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิตี ้ โดยการจ าหน่ายไปซึ่ง
หุน้ของ SHH และ SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ เขา้รว่มในการเจรจาและ/หรือเขา้ท าขอ้ตกลง 
ก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอยีดหรือเงื่อนไขของสญัญา บนัทึก และเอกสารที่
เก่ียวขอ้ง ลงนามในสญัญา บนัทึก และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

แมท้ี่ประชมุจะมีคะแนนเสียงขา้งมากเห็นดว้ยกบัวาระท่ี 2 นีใ้นจ านวนรอ้ยละ 72.8404 แต่

คะแนนเสียงเห็นดว้ยมจี านวนไมถ่ึง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติไดว้่า คะแนนเสียงเห็นดว้ยไมเ่พียงพอท่ีจะ

อนมุตัิใหก้องทรสัต ์SHREIT เขา้ท ารายการตามที่เสนอในวาระท่ี 2 

เนื่องจากวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 5 ถือเป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั เมื่อ

วาระท่ี 2 ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์  จึงไมไ่ดม้ีการน าเสนอวาระท่ี 3 ถงึ

วาระท่ี 5 ใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาต่อไป   

ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT แลว้
เสรจ็และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) พรอ้มทัง้เผยแพรใ่นเว็บไซต์
ของบรษิัท www.sh-reit.com แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย 1 
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ทัง้นี ้ วาระทีก่ าลังจะกล่าวถึงต่อจากนีใ้นวาระที ่ 2 ถึงวาระที ่ 5 ทีจ่ะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในทีป่ระชุม

วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ SHREIT คร้ังที ่ 2/2563 (“ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต”์) เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องและเป็นเงือ่นไขของกันและกนั หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที ่2 ถึงวาระที ่5 ไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสตนี์ ้ ให้ถือว่าวาระทีไ่ด้รับการอนุมัติโดยทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ปกอ่นหน้าน้ันได้ถูก
ยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาต่อไป 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่อ
อายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทจิีก ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นของ 
SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการเจรจาและ/หรือเข้าท าข้อตกลง ก าหนด แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงือ่นไขของสญัญา บันทกึ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ลงนามในสัญญา 
บันทกึ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 

บรษิัทฯ ขอเรียนชีแ้จงรายละเอียดการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์SHREIT ดงัต่อไปนี ้

1. ทีม่า เหตุผล และวัตถุประสงคใ์นการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพยข์องกองทรัสต ์SHREIT 

การจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัต ์ SHREIT มีที่มาและเหตผุลสืบเนื่องมาจากบรษิัทฯ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัหนงัสือจาก LT Rubicon Limited (“LTB” หรือ “ผู้ท า
ค าเสนอซือ้”) เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited (“SHH”) และ บรษิัท Strategic Hospitality 
Holding Limited 2 (“SHH2”) ซึ่งถือโดยกองทรสัต ์SHREIT ทัง้นี ้ การเสนอซือ้หุน้ SHH และ SHH2 
จากผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้ เป็นการเสนอซือ้เพื่อใหไ้ดไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัต ์ SHREIT ลงทนุอยู ่ 
ซึ่งปัจจบุนั SHH มีการเขา้ลงทนุในโรงแรม 3 แห่งผ่านการถือหุน้ทางออ้มในบรษิัทอื่น ไดแ้ก่ โรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park, โรงแรม Capri by Frasers และ โรงแรม IBIS Saigon South  
(รวมเรียกว่า “ทรัพยส์นิหลกัของกองทรัสต”์) 

กองทรสัต ์ SHREIT ไดแ้รงกดดนัอย่างสงูจากการขาดสภาพคล่อง โดยผลกระทบของสถานการณ ์
COVID-19 ที่มีต่อสินทรพัยข์องกองทรสัต ์ ธุรกจิโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามยงัตอ้ง
เผชิญกบัความทา้ทายอยา่งต่อเนื่อง จากการปิดพรมแดน ขอ้จ ากดัจากมาตรการเพื่อควบคมุระยะห่าง
ทางสงัคม (Social Distancing) จึงยงัไม่สามารถคาดการณก์ารฟ้ืนตวัของผลการด าเนินงานได ้ ส่งผล
ใหไ้ม่สามารถช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีซ้ึ่งเป็นสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ   รวมถึงหนีสิ้นจากคา่ใชจ้่าย
คงคา้งอื่นๆ ทัง้นี ้ ผลประกอบการของกองทรสัต ์ SHREIT และสภาพตลาดซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัต์
ด าเนินธุรกิจอยู่ ตกต ่าลงอย่างเห็นไดช้ดัหลงัจากวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 ซึง่รายละเอียดเก่ียวกบั
สถานการณด์งักล่าว เป็นไปตามเอกสารแนบ หนงัสือเลขที่   SPI 50/2563   ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563   
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เรื่อง: ชีแ้จงขอ้มลูงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 เก่ียวกบัสถานการณก์ารด าเนินงานของกองทรสัต ์
(ตามที่ทางส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ สอบถาม) ซึ่งไดแ้จง้สารสนเทศผ่านทางระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์  เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563  และ  หนงัสือเลขที่   SPI 55/2563   
ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   เรือ่ง:    แจง้ความคืบหนา้เก่ียวกบัการช าระคา่ใชจ้่ายทางการเงินส าหรบั
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึง่ถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซึง่ไดแ้จง้สารสนเทศผ่านทางระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และ 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ตามล าดบั 

นอกจากนี ้เนื่องจากผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้เป็นบรษิัทท่ีมีนายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของบรษิัทฯ 
ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ (Ultimate Ownership) ซึง่จะท าใหธุ้รกรรมการซือ้
ขายหุน้ของ SHH และ SHH2 กบัผูท้  าค าเสนอซือ้ เป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งกองทรสัต์
กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าว มวีตัถปุระสงคเ์พื่อที่กองทรสัต ์ SHREIT จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการขายหุน้
จ านวนรอ้ยละ 100 ที่ถืออยู่ใน SHH และ SHH2 จากผูท้  าค าเสนอซือ้ ไปช าระหนีค้งคา้งใหแ้ก่สถาบนั
การเงิน ตลอดจนช าระหนีสิ้นจากค่าใชจ้่ายคา้งช าระอื่นๆ โดยหลงัจากการช าระหนีสิ้นดงักล่าว จะน า
เงินจากการขายหุน้ตามค าเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยด าเนินการลดทนุภายหลงัจากการ
ด าเนินการขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ที่ถืออยูใ่น SHH และ SHH2 แลว้เสรจ็ และจะด าเนินการจ่ายเงิน
ประโยชนต์อบแทนส่วนที่เหลือหลงัจากเลิกกองทรสัตแ์ละช าระบญัชีแลว้ 

2. การด าเนินการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์SHREIT 

ตามที่กองทรสัต ์SHREIT ไดล้งทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์โดยลงทนุผ่านการถือหุน้ใน SHH นัน้ 
กองทรสัต ์ SHREIT มีความประสงคท์ี่จะจ าหน่ายหุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ SHH และ SHH2 ที่กองทรสัต ์ SHREIT ถืออยูใ่นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูท้  าค า 
เสนอซือ้ โดยการเขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ระหวา่งกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค าเสนอซือ้ 

รายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตท์ี่กองทรสัต ์ SHREIT จะจ าหน่ายไปปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ในการนี ้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระ ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตท์ี่กองทรสัต ์ SHREIT ลงทนุ ซึ่งผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นอิสระไดท้ าการ
ประเมินเมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ซึง่เป็นการประเมินมลูคา่กอ่นเกิดสถานการณ ์COVID-19) โดยมี
รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปนี ้
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  ชื่อโรงแรม Ibis Saigon Capri by Frasers Pullman 
ผูป้ระเมิน Savills และ Nexus Savills และ Nexus KJPP Willson dan Rekan 

และ Knight Frank 
วนัท่ีประเมิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
ระยะเวลาประเมิน 10 ปี 10 ปี 11 ปี 
วิธีประเมิน DCF DCF DCF 
ราคา USD 14,700,000 USD 23,700,000 Rp 1,397,850,000,000 

หรือ (USD 94,226,460)1 
ราคาประเมิน (บาท) THB 462,403,2002 THB 745,507,2003 THB 2,963,987,5154 
รวม THB 4,171,897,915 (หรือ USD 132,626,460) 

 
ทัง้นี ้    รายละเอียดเพิ่มเติมของการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์  SHREIT  ปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 และขอ้มลูเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซือ้เพิ่มเตมิตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 7 

นอกจากนี ้ การเขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์ SHREIT และผูท้  าค าเสนอซือ้  
มีเงื่อนไขบงัคบัก่อน ดงันี ้

• Locked Box: นบัตัง้แต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้จนกว่าจะไดม้กีารซือ้ขายหุน้เสรจ็สิน้ 

(Closing) หา้มมใิหบ้รษิัทย่อยของ SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และผูเ้ช่าหลกั (Master 

Lessees) ในประเทศอินโดนเีซีย เขา้ท าธุรกรรมใดๆ ซึ่งมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นรายจา่ยที่

นอกเหนือไปจากการด าเนินงานตามปกติ (Unusual Leakages) เวน้แตเ่ป็นการช าระค่าเชา่คงที่ 

(Fixed Rents) การช าระค่าเชา่ที่อา้งอิงกบัผลประกอบการ (Variable Rents) การจา่ยเงินปันผล 

การช าระภาระเงินกูท้ี่มีอยู่ และคา่ใชจ้่ายปกติที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงแรม 

• Business as Usual: บรษิัทย่อยของ SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และผูเ้ช่าหลกั (Master 

Lessees) ในประเทศอินโดนีเซยี จะตอ้งด าเนินธุรกจิไปตามปกติระหว่างวนัท่ีลงนามในสญัญาจะ

ซือ้จะขายหุน้จนถึงวนัท่ีมีการซือ้ขายหุน้เสรจ็สิน้ (Closing) 

 
1 อา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่ 23 กนัยายน 2563 โดยมีอตัราแลกเปลีย่น 14,835 รูเปียห์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั จะไดร้าคาประเมิน  

  เท่ากบั 94,226,460 ดอลลาร์สหรฐั และน าไปคูณอตัราแลกเปลีย่น 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั 
2 อา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปลีย่นล่าสดุ ณ วนัทีม่ีมติประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยมีอตัรา 

  แลกเปลีย่น 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั 
3 อา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปลีย่นล่าสดุ ณ วนัทีม่ีมติประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยมีอตัรา 

  แลกเปลีย่น 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั 
4 อา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่ 23 กนัยายน 2563 โดยมีอตัราแลกเปลีย่น 14,835 รูเปียห์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั จะไดร้าคาประเมิน 

  เท่ากบั 94,226,460 ดอลลาร์สหรฐั และน าไปคูณอตัราแลกเปลีย่น 31.4560 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั 
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• Corporate Action Disclosure: จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้พิพาท คดคีวาม และ 
การปฏิบตัิผิดสญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆ ของบรษิัทย่อยของ SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และ 
ผูเ้ช่าหลกั (Master Lessees) ทัง้หมด ก่อนการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

• สาระส าคญัของสญัญาจะซือ้จะขายหุน้  การลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ และการเขา้ท า
ธุรกรรมซือ้ขาย SHH และ SHH2 จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ เนื่องจากเป็น
การเขา้ท าธุรกรรมที่มีลกัษณะเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกัน
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

ภายหลงัจากที่กองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัค่าตอบแทนจากการขายหุน้ SHH และ SHH2 แลว้ กองทรสัต ์
SHREIT จะด าเนินการจา่ยเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 
โดยมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวต่อในวาระที ่4 

ราคาเสนอซือ้จากผูท้  าค าเสนอซือ้ คือ 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 
ลา้นบาท  ซึ่งเป็นราคาคงที่บนสมมติฐานท่ี SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนีสิ้น ณ วนัท่ีท าธุรกรรม 
โดยไม่ตอ้งมีการปรบัปรุงรายการเงินทนุหมนุเวียนสทุธิใดๆ 

 
กองทรสัต ์SHREIT จะไดร้บัช าระเงิน 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั จากผูท้  าค าเสนอซือ้ และจะน าไป
ช าระหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายคงคา้งต่างๆ ของ SHREIT, SHH และ SHH2 รวมถึงหนีส้ถาบนัการเงิน, 
ค่าธรรมเนียมคา้งช าระต่อผูใ้หบ้รกิาร, บรษิัทฯ และทรสัตี ตลอดจนส ารองไวเ้พื่อการช าระบญัชขีอง 
SHREIT ซึ่งหลงัจากช าระหนีสิ้นและรายจา่ยคา้งช าระดงักลา่วแลว้ ประมาณการมลูค่าต่อหน่วยลงทนุ
สทุธิที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั ณ วนัท่ีท าธุรกรรม คือ 4.4331 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน5 ซึ่ง
มลูค่าต่อหนว่ยสทุธินีม้มีลูค่าสงูกว่าราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์ เฉล่ียถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 30 วนั 
ประมาณรอ้ยละ 26 ซึ่งเท่ากบั 3.52 บาท โดยหากเปรียบเทียบกบัการเสนอซือ้ครัง้ที่ผ่านมา กรณีที่
อตัราแลกเปล่ียนไมม่ีการเปล่ียนแปลง และค่าใชจ้่ายคงคา้งหลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมา
ไม่เพิ่มขึน้ ประมาณการมลูค่าตอ่หน่วยลงทนุสทุธิที่ผูถื้อหน่วยจะไดร้บั คือ 4.8116 บาท ค่อนขา้ง
ใกลเ้คยีงกบัราคาเสนอซือ้ครัง้แรก   ซึ่งมีประมาณการมลูคา่ต่อหน่วยสทุธิขัน้ต ่าเทา่กบั 5.01 บาท (เป็น
ประมาณการหลงัช าระหนีส้ถาบนัการเงิน, รายการปรบัปรุงตา่งๆ, เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ, หนีสิ้นอื่นๆ 
และค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรม โดยขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท าธุรกรรม) มลูคา่ของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์  SHREIT  จะจ าหน่ายไป     จะอา้งอิงตามราคาเสนอซือ้จากผูท้  าค าเสนอซือ้ คือ 

105,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท6 หากเมื่อน ามาค านวณขนาด

ของรายการตามประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการ พบว่ามีขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่ง

 
5 อา้งอิงอตัราประเมินแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย  ณ วนัที ่ 23 กนัยายน 2563  เท่ากบั 31.456 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั และ 1.16812  ดอลลาร์สหรฐั   

  ต่อ 1 ยูโร 
6 อา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 เท่ากบั 31.4560 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั 
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สินทรพัยต์ามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 75.82 ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของ

กองทรสัต ์ SHREIT7 และขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ทา่กบัรอ้ยละ  120.91 ของมลูคา่สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์  SHREIT 8 

  
ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการท าธุรกรรมการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ที่มีขนาดของ
รายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ SHREIT และ 
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีขนาด
ของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000,000 บาท และ/หรือ รอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของ
กองทรัสต์ SHREIT ดังนั้น กองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่  สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความ 
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(ฉบบัประมวล) ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์และ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์เป็นไป
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

3. การด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องภายหลังจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพยข์องกองทรัสต ์SHREIT 

3.1. การลดทุนของกองทรัสต ์SHREIT 

สืบเนื่องจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT กล่าวคือ หุน้ใน SHH และ 
SHH2 ซึ่งกองทรสัต ์SHREITจะไดร้บัค่าตอบแทนจากการขายหุน้ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะด าเนินการลดทุนภายหลังจากการซื ้อขายหุ้นใน SHH และ SHH2 แล้วเสร็จและจะ
ด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทุนของกองทรสัต ์SHREIT โดยมี
รายละเอียดตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4 ทั้งนี ้การจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ 
จ่ายเงินลดทนุจะด าเนินการก่อนการเลิกกองทรสัต ์SHREIT และช าระบญัชี 

 

 
7 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 สนิทรพัยร์วมของกองทรสัต์ SHREIT เท่ากบั 4,356.25 ลา้นบาท ซ่ึงกองทรสัต์ฯวดัมูลค่าเงนิลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

  สงัหาริมทรพัย์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามรายงานของผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และปรบัดว้ยผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นจาก 
  การแปลงค่างบการเงนิ 
8 ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2563 สนิทรพัย์สทุธิของกองทรสัต์ SHREIT เท่ากบั 2,731.60 ลา้นบาท ซ่ึงกองทรสัต์ฯ วดัมูลค่าเงนิลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

 สงัหาริมทรพัย์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามรายงานของผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และปรบัดว้ยผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นจาก 
 การแปลงค่างบการเงนิ 
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3.2. การเลิกกองทรัสต ์SHREIT การช าระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

เมื่อกองทรสัต ์ SHREIT ไดโ้อนหุน้ SHH และ SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ และด าเนินการ
จ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT ใหแ้ก ่
ผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์SHREITแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิกกองทรสัต ์SHREIT 
ช าระบญัช ี รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET) โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่ออนมุตัิในวาระที ่5 

4. ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน 

รายละเอียดของระยะเวลาการด าเนินการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัต ์ SHREIT การเลิก
กองทรสัต ์การช าระบญัชี และก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน ปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

ในการนี ้บรษิัทฯ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์พิจารณาอนมุตัใินวาระท่ี 2 การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี ้ โดยการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ SHH และ SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ การด าเนนิการ
ตามเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ เขา้รว่มในการเจรจา และ/หรือ
เขา้ท าขอ้ตกลง ก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอยีดหรือเงื่อนไขของสญัญา บนัทึก เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งลงนามในสญัญา บนัทึก และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมถงึ
มอบหมายใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตี มีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตน ดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องกองทรัสต์ 
SHREIT การก าหนดมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT ที่จะจ าหน่ายไป (ประมาณการมลูค่าต่อ
หน่วยลงทุนสทุธิที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ณ วนัที่ท  าธุรกรรม คือ 4.4331 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรา
แลกเปล่ียน9 ซึ่งมูลค่าต่อหน่วยสุทธินีม้ีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหน่วยทรัสต ์เฉล่ียถ่วงน า้หนัก
ยอ้นหลงั 30 วนั ประมาณรอ้ยละ 26 ซึ่งเท่ากับ 3.52 บาท โดยหากเปรียบเทียบกับการเสนอซือ้ครัง้ที่
ผ่านมา กรณีที่อตัราแลกเปล่ียนไม่มีการเปล่ียนแปลง และค่าใชจ้่ายคงคา้งหลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึน้ ประมาณการมลูค่าต่อหน่วยลงทุนสทุธิที่ผูถื้อหน่วยจะไดร้บั คือ 4.8116 บาท 
ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราคาเสนอซือ้ครัง้แรก   ซึ่งมีประมาณการมลูค่าต่อหน่วยสทุธิขัน้ต ่าเท่ากบั 5.01 
บาท เป็นประมาณการหลังช าระหนีส้ถาบันการเงิน, รายการปรบัปรุงต่างๆ, เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ, 
หนีสิ้นอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม โดยขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท า
ธุรกรรม) เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือตามค าสั่ง หรือค าแนะน า

 
9 อา้งอิงอตัราประเมินแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 เท่ากบั 31.456 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั และ 1.16812 ดอลลาร์สหรฐั 

  ต่อ 1 ยูโร 
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ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง 
ด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือ
บคุคลใดๆ เพื่อการดงักล่าว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสาร สญัญา หรือขอ้ผกูพนั เพื่อการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT และการยกเลิกเอกสาร สญัญา หรือขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนนิการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่าการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักของกองทรสัต ์
SHREIT จะ เ ป็นประโยชน์  โดยกองทรัสต์ SHREIT ซึ่ ง มี มูลค่ า สินทรัพย์สุท ธิต่ อหน่ วย  (NAV)  
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 ที่  7.7418 บาทต่อหน่วย  (เป็นผลจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ก่อน
สถานการณ์ COVID-19) เนื่องจาก บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตข์องกองทรัสต ์SHREIT ได้รับ
หนงัสือจากผูท้  าค าเสนอซือ้ เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของ SHH และ SHH2 ซึ่งถือโดยกองทรสัต ์SHREIT ทั้งนี ้ราคาเสนอซือ้จากผูท้  าค าเสนอซือ้ คือ 
105,000,000 ดอลลารส์หรฐั หรือคิดเป็นประมาณ 3,302.88 ลา้นบาท  ซึ่งเป็นราคาคงที่บนสมมติฐานที่ 
SHH และ SHH2 ปลอดจากภาระหนี ้สิน ณ วันที่ท  าธุรกรรม โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงรายการเงินทุน
หมนุเวียนสทุธิใดๆ 
 
กองทรสัต ์SHREIT จะไดร้บัช าระเงิน 105,000,000 ดอลลารส์หรฐั จากผูท้  าค าเสนอซือ้ และจะน าไปช าระ
หนีสิ้นและค่าใชจ้่ายคงคา้งต่างๆ ของ SHREIT, SHH และ SHH2 รวมถึงหนีส้ถาบนัการเงิน, ค่าธรรมเนียม
คา้งช าระต่อผูใ้หบ้ริการ, บริษัทฯ และทรสัตี ตลอดจนส ารองไวเ้พื่อการช าระบญัชีของ SHREIT ซึ่งหลงัจาก
ช าระหนีสิ้นและรายจ่ายคา้งช าระดงักล่าวแลว้ ประมาณการมลูค่าต่อหน่วยลงทนุสทุธิที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บั ณ วนัท่ีท าธุรกรรม คือ 4.4331 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน10 ซึ่งมลูค่าต่อหน่วยสทุธินีม้ีมลูคา่
สงูกว่าราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์เฉล่ียถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 30 วนั ประมาณรอ้ยละ 26 ซึ่งเท่ากับ 3.52 
บาท โดยหากเปรียบเทียบกบัการเสนอซือ้ครัง้ที่ผ่านมา กรณีที่อตัราแลกเปล่ียนไม่มีการเปล่ียนแปลง และ
ค่าใชจ้่ายคงคา้งหลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึน้ ประมาณการมลูค่าต่อหน่วยลงทนุสทุธิ
ที่ผูถื้อหน่วยจะไดร้บั คือ 4.8116 บาท ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราคาเสนอซือ้ครัง้แรก   ซึ่งมีประมาณการมลูค่า
ต่อหน่วยสุทธิขั้นต ่าเท่ากับ 5.01 บาท (เป็นประมาณการหลังช าระหนีส้ถาบันการเงิน , รายการปรบัปรุง
ต่างๆ, เงินทุนหมนุเวียนสุทธิ, หนีสิ้นอื่นๆ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม โดยขึน้อยู่กับอตัรา

 
10 อา้งอิงอตัราประเมินแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 เท่ากบั 31.456 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั และ 1.16812 ดอลลาร์สหรฐั 

   ต่อ 1 ยูโร 
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แลกเปล่ียน ณ วนัท าธุรกรรม) โดยกองทรสัต ์SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ
จ่ายเงินลดทุนใหผู้้ถือหน่วยทรัสตจ์ากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักหลังจากช าระหนี ้
ธนาคาร และปรบัปรุงรายการต่างๆ  และ/หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การ
เลิกและช าระบญัชีกองทรสัต ์ 
 
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่เ ก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT โดยราคาที่ 
จะจ าหน่ายไปมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม เนื่องจากสูงกว่าราคาตลาดดังที่กล่าวไว้ในข้างตน้ 
นอกจากนี ้นายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ท ารายการ
ในครัง้นี ้ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 
 
ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์ โดยภายหลงัจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนนิการขายหุน้ ใน  SHH  และ  SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขใน
สญัญาซือ้ขายหุน้   (Completion)  เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิก
กองทรสัต ์    SHREIT และด าเนินการขอเพกิถอนหน่วยทรสัต ์ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ตลอดจนจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีเพื่อ
ด าเนินการช าระบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ต่อไป รวมถงึการจา่ยเงินประโยชนต์อบแทนจากการลดทนุจด
ทะเบียนของกองทรสัต ์SHREIT 

ความเหน็ของทรัสต ี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

การลงมต ิ

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ ที่มีขนาดของรายการมากกว่า
หรือเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของมลูคา่สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์ SHREIT ดงันัน้ กองทรสัต ์ SHREIT จะตอ้ง
ไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้  การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บรษิัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนี ้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) 
คือ วนัท่ี 8 ตลุาคม 2563) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 17  

ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดแ้นบสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรัสต ์และการท ารายการที่ 
เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเลิกกองทรสัตฯ์ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา 

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 2 นี ้ เป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 5 ในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์

 

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที ่2 กล่าวคือ ผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้เป็นบรษิัทท่ีมีนายเจมส ์ลิม 
ซึ่งเป็นหนึง่ในกรรมการของบรษิทัฯ ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ (Ultimate 
Ownership) ซึ่งจะท าใหธุ้รกรรมการซือ้ขายหุน้ของ SHH และ SHH2 กบัผูท้  าค าเสนอซือ้ เป็นการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จะเป็นประโยชน ์โดยกองทรสัต ์SHREIT ซึ่งมี
มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ที่ 7.7418 บาท บาทต่อหน่วย (เป็นผลจาก
การประเมินมลูค่าสินทรพัยก์่อนสถานการณ ์COVID-19)  จะไดร้บัเงินจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั 
โดยมีประมาณการมูลค่าต่อหน่วยลงทุนสุทธิที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ณ วันที่ท  าธุรกรรม คือ 4.4331 
บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปล่ียน11 ซึ่งมลูค่าต่อหน่วยสทุธินีม้ีมลูค่าสงูกว่าราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์
เฉล่ียถ่วงน า้หนักยอ้นหลัง 30 วัน ประมาณรอ้ยละ 26 ซึ่งเท่ากับ 3.52 บาท โดยหากเปรียบเทียบกับการ
เสนอซือ้ครัง้ที่ผ่านมา กรณีที่อัตราแลกเปล่ียนไม่มีการเปล่ียนแปลง และค่า ใช้จ่ายคงคา้งหลังจากการ
ประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึน้ ประมาณการมูลค่าต่อหน่วยลงทุนสุทธิที่ผูถื้อหน่วยจะไดร้ับ คือ 
4.8116 บาท ค่อนขา้งใกลเ้คียงกับราคาเสนอซือ้ครัง้แรก   ซึ่งมีประมาณการมูลค่าต่อหน่วยสุทธิขั้นต ่า
เท่ากบั  5.01 บาท (เป็นประมาณการหลงัช าระหนีส้ถาบนัการเงิน, รายการปรบัปรุงต่างๆ, เงินทนุหมนุเวียน
สุทธิ, หนีสิ้นอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม โดยขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท า

 
11 อา้งอิงอตัราประเมินแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ซือ้ขาย ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 เท่ากบั 31.456 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั และ 1.16812 ดอลลาร์สหรฐั 

   ต่อ 1 ยูโร 
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ธุรกรรม) โดยกองทรสัต ์SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตจ์ากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลักหลังจากช าระหนีธ้นาคาร และปรบัปรุง
รายการต่างๆ และ/หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลัก การเลิกและช าระบญัชี
กองทรสัต ์ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์SHREIT โดยราคาที่จะ
จ าหน่ายไปมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม เนื่องจากสูงกว่าราคาตลาดดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น 
นอกจากนี ้นายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ท ารายการ
ในครัง้นี ้ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT แลว้ ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง
กองทรสัต ์ SHREIT จะเสนอใหม้ีการเลิกกองทรสัต ์ SHREIT รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกองทรสัต ์SHREIT จะเขา้
สู่กระบวนการช าระบญัชีต่อไป 

ความเหน็ของทรัสต ี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

การลงมต ิ

การเขา้ท ารายการดังกล่าวเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ัดการกองทรสัตท์ี่มีขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000,000 บาท และ/หรือ รอ้ยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทรัสต์ SHREIT ดังนั้น กองทรัสต์ SHREIT จะต้องได้รับมติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้  การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บรษิัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนี ้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) 
คือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2563) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 17  

ในการนี ้ บรษิัทฯ จึงไดแ้นบสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัต ์ และการท ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
และรายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเลิกกองทรสัตฯ์ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา 
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เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 3 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ในกรณีที่ที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้  บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ตอ่เมื่อที่ประชมุ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ทุกรายการเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 
 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนของกองทรัสต ์
 

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที ่ 2 ขอ้ 3.1 เพื่อใหส้ามารถจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน  
และ/หรอืจ่ายเงินลดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT ภายหลงัจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์
SHREIT บรษิัทฯ จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตักิารด าเนินการจา่ยเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ
จ่ายเงินลดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT เมื่อกองทรสัต ์ SHREIT ไดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง
กองทรสัต ์ SHREIT ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้เป็นท่ีเรียบรอ้ย ทัง้นี ้ การจ่ายเงินประโยชน ์
ตอบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทนุจะด าเนินการก่อนการเลิกกองทรสัต ์SHREIT 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศจา่ยเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทนุแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
รวมทัง้รายละเอยีดจ านวนเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ านวนเงินลดทนุ และก าหนดวนัปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะไดร้บัเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือ
เงินลดทนุดงักล่าวในภายหลงั ซึง่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิไดร้บัเงนิประโยชนต์อบแทน และ/หรือเงินลดทนุ
ดงักล่าว อาจมีรายชื่อแตกต่างจากรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ณ วนัท่ีก าหนดสิทธิในการเขา้รว่มการประชมุ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้ เนื่องจากจะมีการเลิกกองทรสัต ์ SHREIT และมกีารเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ SHREIT  
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากการโอนทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
SHREIT ดงักลา่ว ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อก าหนด
รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการรบัเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทนุแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
จากการโอนทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT พรอ้มกนักบัการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการ
รบัเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทนุแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการเลิกกองทรสัต ์ SHREIT และ 
การช าระบญัชีของกองทรสัต ์ SHREIT โดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูช้  าระบญัชีของกองทรสัต ์ SHREIT  
จะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อเนื่องไปจนกวา่จะช าระบญัชีแลว้เสรจ็ โดยจะด าเนินการตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและจ าประกาศใหท้ราบต่อไป 

นอกจากนี ้มอบใหบ้รษิัทฯ และ/หรือทรสัตี มีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตนดงัตอ่ไปนี ้



 

Strategic Property Investors Co., Ltd. : Unit 27058, 27th Floor, Empire Tower No.1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 
   Phone: +66 (0)2 098 6599  Website: www.sp-investors.com    

ห น้ า  1 4  ข อ ง  1 7  

(1) ก าหนดรูปแบบ รวมถึงจ านวนเงนิประโยชนต์อบแทน และ/หรือเงนิลดทนุของกองทรสัต ์SHREIT แก่ผู้
ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ SHREIT เท่าที่ไม่ขดัแยง้กบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ และ/หรือ
ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์  
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตดิต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพื่อการด าเนนิการดงักล่าว 

(2) ด าเนินการตดิต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือ
บคุคลใดๆ เพื่อจา่ยประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์SHREIT 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนนิการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการด าเนินการลดทนุของกองทรสัต ์ SHREIT เป็นการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์ SHREIT    ซึ่งเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์   ดงันัน้ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการลดทนุของกองทรสัต ์SHREIT ดงักลา่ว 

ความเหน็ของทรัสต ี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง  
 
เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 4 นี ้ เป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ในกรณีที่ 
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตักิารเขา้ท ารายการในวาระนี ้บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตักิารเขา้ท ารายการในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการเลกิกองทรัสต ์การช าระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ช าระบัญช ี
 

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที ่ 2 ขอ้ 3.2 เมื่อกองทรสัต ์ SHREIT ไดด้  าเนนิการโอน
ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ SHREIT ดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการ 
เลิกกองทรสัต ์รวมถงึการขอเพกิถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อกองทรสัต ์SHREIT สิน้สดุลง ใหท้รสัตีด  าเนินการหรือจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชที าหนา้ที่
รวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรพัยสิ์น โดยทรสัตีซึ่งเป็นผูม้ีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวกบัการช าระบญัชกีองทรัสต ์
SHREIT อาจด าเนินการช าระบญัชีเองหรือจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทรัสตี” หรือ 
“KTAM”) ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์ SHREIT เห็นชอบใหบ้รษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั (“ดีไอเอ”)  
เป็นผูช้  าระบญัช ี โดยรายละเอยีดของระยะเวลาการด าเนินการตามแผนการเลิกกองทรสัต ์ และการช าระ
บญัชี ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 และขอ้มลูของผูช้  าระบญัชแีละค่าธรรมเนยีมการช าระบญัชีปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 

 
อนึ่ง บรษิัทฯ ไดแ้นบรายการความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเลิกกองทรสัต ์SHREIT ปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา 

   
บรษิัทฯ  จึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเลิกกองทรสัต ์    การช าระบญัชี   การแตง่ตัง้ผูช้  าระบญัชี ทัง้นี ้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ โดยภายหลงัจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์  ไดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนนิการขายหุน้ ใน  SHH  และ   SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขใน
สญัญาซือ้ขายหุน้   (Completion)  เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลกิกองทรสัต ์
SHREIT  และด าเนินการขอเพกิถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนจะแตง่ตัง้ผูช้  าระบญัชเีพื่อด าเนินการช าระบญัชี
ของกองทรสัต ์SHREIT ต่อไป รวมถึงการจา่ยเงินประโยชนต์อบแทนจากการลดทนุของกองทรสัต ์SHREIT 
โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์ รวมถงึมอบหมาย ให้บรษิัทฯ 
และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตน ดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการเลิกกองทรสัต ์การช าระบญัชี และด าเนนิการ
ช าระบญัชี การขอเพกิถอนหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์   และติดต่อกบัส านกังาน  ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือ
บคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสาร สญัญาหรือขอ้ผกูพนั เพื่อการเลิกกองทรสัต ์การ
ช าระบญัชี การแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี และการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ SHREIT จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/
หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบ
ผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการเลิกกองทรสัต ์SHREIT การช าระบญัชี การแตง่ตัง้ผูช้  าระบญัชีของ
กองทรสัต ์SHREIT   โดยทรสัตีอาจด าเนินการช าระบญัชีเอง  หรือจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีซึ่งทรสัตเีห็นชอบ
ใหบ้รษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั (“ดีไอเอ”) เป็นผูช้  าระบญัชี  ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดย
ภายหลงัจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนินการขายหุน้ 
ใน  SHH  และ  SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้   (Completion)  เป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้     ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิกกองทรสัต ์  SHREIT   และ   ด าเนินการขอเพิกถอน
หน่วยทรสัตอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีเพื่อด าเนินการช าระบญัชีของกอง ทรสัต ์SHREIT ต่อไป 
รวมถงึการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทนจากการลดทนุของกองทรสัต ์SHREIT โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ของทรัสต ี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง  

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 5 นี ้ เป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 4 ในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระที่ 2 ถึงวาระท่ี 4 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 
วาระที ่6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อแจง้วา่ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT (Record Date) ในวนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 ที่ผ่านมา 
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ในการนี ้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ SHREIT เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลาและสถานท่ี

ดงักล่าว และกรุณาศกึษาเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน 
การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 12 หากทา่นผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถ
เขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุ
ครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 13 และหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระ  
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 15 

 
อนึ่ง เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตส์ะดวกและรวดเรว็ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ  โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 13 พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายงั
ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเช่า
สตราทจิีก ฮอสพิทาลลิตี ้บรษิัท  สตราทจีิก  พรอ็พเพอรต์ี ้  อินเวสทเ์ตอรส์  จ ากดั  เลขที่  1  อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์    
ชัน้ท่ี   27   หอ้ง  27058  ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร   10120   ภายในวนัท่ี  27 ตลุาคม 
2563  หรือน ามาแสดงแกเ่จา้หนา้ที่ลงทะเบยีนก่อนเริ่มประชมุ  และโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 18  
ทัง้นี ้ กรณีผู้ถือหน่วยทีมี่ความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลใด ๆ เข้าร่วม

ประชุมแทน บรษิัทฯ  ขอใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนนิการจดัประชมุวิสามญั
ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ยา่งเครง่ครดั  เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19  โดยกรอก
แบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสัโคโรนา ตามรายละเอยีดปรากฎในสิ่งทีส่่งมาดว้ย 14  และน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่
ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ  

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้

เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
โดย บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 (นายชนิตร  ชาญชยัณรงค)์ 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
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โทร. 089 414 2265 


