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วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิตี  ้

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 
 2. ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT ที่จะจ าหน่ายไป  
 3. สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 4. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัต ์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  ระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 5 ขอ้มลูเปรียบเทยีบกบัราคาเสนอซือ้ 
 6. ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน 
 7. รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง

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

ดว้ยบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี  ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก        
ฮอสพิทอลลิตี ้ (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SHREIT”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ครั้งที่  1/2563 ในวันที่  25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมคริสตัล บอลลูม  (Crystal Ballroom)    
ชั้น 2 (Lobby) โรงแรมฮอลิเดยอ์ินนสี์ลม กรุงเทพ เลขที่  981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
(“ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต"์) จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว (แผนที่
สถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 14) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ 
SHREIT เม่ือวันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

การประชุมสามัญประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ SHREIT เมื่อวันที่  27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ   หอ้งประชมุสเปซส ์(SPACES) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ เอ็ม (M) 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและรบัมอบฉันทะทั้งหมด 80 ราย นับจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้254,922,003 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 
72.2493 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 352,836,700 หน่วย โดยมติแต่ละวาระมีดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี  2562  ของกองทรสัต ์
SHREIT เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์SHREIT ประจ าปี 2562 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของกองทรสัต ์SHREIT ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันที่   
1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระท่ี 5 พิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์
SHREIT ประจ าปี 2563 

ที่ประชมุรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
กองทรสัต ์SHREIT ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวสชุาดา   ตนัติโอฬาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 7138 และ / หรือ  
 

2.  นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3516 และ / หรือ  

3. นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต   เลขทะเบียน 5659 
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โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีส าหรับกองทรัสต ์SHREIT เป็นจ านวน 2,100,000 บาท 
และส าหรบับรษิัทย่อยของกองทรสัต ์SHREIT เป็นจ านวน 86,300 ดอลลารส์หรฐั 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระท่ี 6 พิจารณารบัทราบค าเสนอซือ้จาก LT Rubicon Limited  ในการซือ้หุน้รอ้ยละ 100 ของบริษัท 
Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษั ท  Strategic Hospitality Holding 
Limited 2 (SHH2) 

เนื่องจาก บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการ
กองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิ
การเช่าสตราทีจิก  ฮอสพิทอลลิตี ้ (“กองทรัสต ์SHREIT”)   ไดร้บัหนังสือจาก LT Rubicon 
Limited (“LTB หรือ ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ฉบบัลงวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 (“ค าเสนอซือ้
หุ้น”)   เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษิัท Strategic Hospitality Holding Limited (“SHH”) และ บรษิัท Strategic Hospitality 
Holding Limited 2 (“SHH2”) 

นอกจากนั้น เนื่องจากผู้ท  าค าเสนอซื ้อนั้นเป็นบริษัทที่มีนายเจมส์ ลิม ซึ่ ง เป็นหนึ่งใน
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นผู้ถือหุ้นในชั้นสูงสุด Ultimate 
Ownership ซึ่งจะท าให้ธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นของบริษัท Strategic Hospitality Holding 
Limited และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 กับผูท้  าค าเสนอซือ้ เป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งมีการแต่งตัง้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตามที่กฎหมายก าหนดหากกองทรัสต ์SHREIT จะเข้าท า
ธุรกรรมตามค าเสนอซือ้หุน้นี ้

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2563 แลว้เสร็จและไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sh-reit.com แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ทั้งนี้ วาระที่ก าลังจะกล่าวถึงต่อจากนี้ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในทีป่ระชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT คร้ังที่ 1/2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์”) เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติ
จากทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสตนี์ ้ให้ถือว่าวาระทีไ่ด้รับการอนุมัติโดยทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ปกอ่นหน้าน้ันได้
ถูกยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณาต่อไป 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบ 
ต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้น
ของ SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อ การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการเจรจาและ/หรือเข้าท าข้อตกลง ก าหนด แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงือ่นไขของสญัญา บันทกึ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ลงนามในสัญญา 
บันทกึ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

บรษิัทฯ ขอเรียนชีแ้จงรายละเอียดการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์SHREIT ดงัต่อไปนี ้

1. ทีม่า เหตุผล และวัตถุประสงคใ์นการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์SHREIT 

การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์SHREIT มีที่มาและเหตผุลสืบเนื่องมาจากบริษัทฯ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัหนงัสือจาก LT Rubicon Limited (“LTB” หรือ “ผู้ท า
ค าเสนอซือ้”) เพื่อขอเสนอซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ  100  ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบริษั ท  Strategic Hospitality Holding Limited ( “SHH”) และ  บริษั ท  Strategic Hospitality 
Holding Limited 2 (“SHH2”) ซึ่งถือโดยกองทรัสต ์SHREIT ทั้งนี ้การเสนอซือ้หุ้น SHH และ SHH2 
จากผูท้  าค าเสนอซือ้นั้น เป็นการเสนอซือ้เพื่อใหไ้ดไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นหลักที่กองทรสัต์ SHREIT ลงทุนอยู่  
ซึ่งปัจจุบัน SHH มีการเขา้ลงทุนในโรงแรม 3 แห่งผ่านการถือหุน้ทางออ้มในบริษัทอื่น ไดแ้ก่ โรงแรม 
Pullman Jakarta Central Park, โ ร งแรม  Capri by Frasers และ  โ ร งแรม  IBIS Saigon South  
(รวมเรียกว่า “ทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต”์)  

นอกจากนี ้เนื่องจากผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้เป็นบรษิัทท่ีมีนายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบรหิารของ
บริษัทฯ ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นผูถื้อหุน้ในชัน้สงูสดุ (Ultimate Ownership) ซึ่งจะท าใหธุ้รกรรม
การซือ้ขายหุ้นของ SHH และ SHH2 กับผู้ท  าค าเสนอซือ้ เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่าง
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การเขา้ท ารายการดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อที่กองทรสัต ์SHREIT จะน าเงินที่ไดร้บัจากการขายหุน้
จ านวนรอ้ยละ 100 ที่ถืออยู่ใน SHH และ SHH2 จากผูท้  าค าเสนอซือ้ ไปจ่ายผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการ
ขายหุน้ตามค าเสนอซือ้คืนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยด าเนินการลดทุนภายหลงัจากการด าเนินการขาย
หุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ที่ถืออยู่ใน SHH และ SHH2 แลว้เสรจ็ และจะด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบ
แทนที่เหลือหลงัจากเลิกกองทรสัตแ์ละช าระบญัชี 

2. การด าเนินการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์SHREIT 

ตามที่กองทรสัต ์SHREIT ไดล้งทุนในทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต์ โดยลงทุนผ่านการถือหุน้ใน SHH 
นัน้ กองทรสัต ์SHREIT มีความประสงคท์ี่จะจ าหน่ายหุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดที่ออกและ
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จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHH และ SHH2 ที่กองทรัสต์ SHREIT ถืออยู่ในปัจจุบันให้แก่ผู้ท  าค า 
เสนอซือ้ โดยการเขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ระหว่างกองทรสัต ์SHREIT และผูท้  าค าเสนอซือ้ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตท์ี่กองทรสัต ์SHREIT จะจ าหน่ายไปปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ในการนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระ ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัตท์ี่กองทรสัต ์SHREIT ลงทุน ซึ่งผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระไดท้ าการ
ประเมินเมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามตารางดงัต่อไปนี ้

  ชื่อโรงแรม Ibis Saigon Capri by Frasers Pullman 
ผู้ประเมิน Savills และ Nexus Savills และ Nexus KJPP Willson dan Rekan 

และ Knight Frank 

วันทีป่ระเมิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลาประเมิน 10 ปี 10 ปี 11 ปี 

วิธีประเมิน DCF DCF DCF 
ราคาประเมิน USD 14,700,000 USD 23,700,000 Rp 1,397,850,000,000 

หรือ (USD 92,677,186)/2  

ราคาประเมิน (บาท( THB 472 ,869,600/1 THB 762 ,381,600/1 THB 2,981,239,727/2 
รวม THB 4,216,490,927 (หรือ USD 131,077,186) 

หมายเหตุ: /1 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่ LT Rubicon Limited (“LTB” หรือ “ผูท้  า
ค าเสนอซือ้” ) ใชก้ าหนดราคาเสนอซือ้ โดยมีอตัราแลกเปลี่ยน 32.168 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

/2 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีอตัราแลกเปลี่ยน 15,083 รูเปียหต์่อ 1 ดอลลาร์
สหรฐั จะไดร้าคาประเมินเท่ากบั 92,677,186 ดอลลารส์หรฐั และน าไปคณูอตัราแลกเปลีย่น 32.168 บาท
ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

โดยกองทรัสต์ SHREIT มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV) ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เท่ากับ
ประมาณ 2,587.34 ลา้นบาท หรือ 7.3329 บาทต่อหน่วย 

ทัง้นี ้   รายละเอียดเพิ่มเติมของการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT  ปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 และขอ้มลูเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซือ้เพิ่มเติมตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

นอกจากนี ้ การเข้าท าสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นระหว่างกองทรัสต์ SHREIT และผู้ท  าค าเสนอซือ้  
มีเงื่อนไขบงัคบัก่อน ดงันี ้

• Locked Box: นบัตัง้แต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้จนกว่าจะไดม้ีการซือ้ขายหุน้เสร็จสิน้ 
(Closing) ห้ามมิให้บริษัทย่อยของ  SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และผู้เช่าหลัก (Master 
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Lessees) เขา้ท าธุรกรรมใด ๆ ซึ่งมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากการด าเนินงาน
ตามปกติ (Unusual Leakages) เวน้แต่เป็นการช าระค่าเช่าคงที่ (Fixed Rents) และการช าระค่า
เช่าที่อา้งอิงกับผลประกอบการ (Variable Rents) ของผูเ้ช่าหลกั และการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท
ย่อยของ SHH และ SHH2 

• Business as Usual: บริษัทย่อยของ  SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และผู้เช่าหลัก (Master 
Lessees) จะตอ้งด าเนินธุรกิจไปตามปกติระหว่างวันที่ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายหุน้จนถึง  
วนัท่ีมีการซือ้ขายหุน้เสรจ็สิน้ (Closing) 

• Corporate Action Disclosure: จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้อพิพาท คดีความ และ  
การปฏิบตัิผิดสญัญาหรือขอ้ตกลงใด ๆ ของบริษัทย่อยของ SHH และ SHH2 (Subsidiaries) และ 
ผูเ้ช่าหลกั (Master Lessees) ทัง้หมด ก่อนการลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

• สาระส าคัญของสัญญาจะซือ้จะขายหุ้น  การลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายหุน้ และการเขา้ท า
ธุรกรรมซือ้ขาย SHH และ SHH2 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ เนื่องจากเป็น
การเขา้ท าธุรกรรมที่มีลกัษณะเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

ภายหลงัจากที่กองทรสัต ์SHREIT ไดร้บัค่าตอบแทนจากการขายหุน้ SHH และ SHH2 แลว้ กองทรสัต ์
SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 
โดยมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวต่อในวาระที ่4 

อนึ่ง การจ าหน่ายหุ้น SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซือ้ รวมทั้งการเขา้ท าสัญญาที่เก่ียวขอ้ง
ข้างต้น จะมีมูลค่ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และมูลค่ารายการเก่ียวโยงกันรวมทั้งสิ ้น 
118,000,000 ดอลลารส์หรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 3,795.824 ลา้นบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียน  
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เท่ากับ 32.168 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐ) (หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วย
ประมาณ 6.00 – 6.30 บาท**) ซึ่งมูลค่าดังกล่าวมีขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ท่ากับ  
รอ้ยละ 89.82 ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรพัยร์วม
ของกองทรสัต ์SHREIT เท่ากับ 4,225.84 ลา้นบาท) และมีขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่าง
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ท่ากบัรอ้ยละ 146.71 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรัสต์ SHREIT (ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์สุทธิของกองทรัสต์ SHREIT เท่ากับ 
2,587.34 ลา้นบาท) 

**หมายเหตุ : ทั้งนี ้ มูลค่าต่อหน่วยเป็นมูลค่าหลังจากการช าระหนี ้ธนาคาร และเป็นตัวเลข 
การประมาณการ โดยมูลค่าต่อหน่วยดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนการปรับปรุงรายการต่างๆ ได้แก่  
อัตราแลกเปล่ียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี ้สินอื่นๆ  และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม  
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ซึ่งมลูค่าสทุธิต่อหน่วยหลงัจากการช าระหนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่างๆ ดงักล่าวแลว้จะมีมลูค่า
ต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าธุรกรรม 

ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการท าธุรกรรมการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ที่มีขนาดของ
รายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ SHREIT และ 
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสตท์ี่มี  
ขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000,000 บาท และ /หรือ รอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรัสต ์SHREIT ดังนั้น กองทรัสต ์SHREIT จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต  ์
ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่  สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความ 
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(ฉบบัประมวล) ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตด์้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์และ
การท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์   
เป็นไปตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

3. การด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องภายหลังจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกองทรัสต ์SHREIT 

3.1. การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต ์SHREIT 

สืบเนื่องจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT กล่าวคือ หุน้ใน SHH และ 
SHH2 ซึ่งกองทรสัต ์SHREITจะไดร้บัค่าตอบแทนจากการขายหุน้ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะด า เนินการลดทุนภายหลังจากการซื ้อขายหุ้นใน SHH และ SHH2 แล้ว เสร็จและ 
จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์
SHREIT โดยมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4 ทั้งนี ้ การจ่ายเงินประโยชน์ 
ตอบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทนุช าระแลว้ จะด าเนินการก่อนการเลิกกองทรสัต ์SHREIT และ
ช าระบญัชี 

3.2. การเลิกกองทรัสต ์SHREIT การช าระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

เมื่อกองทรัสต ์SHREIT ได้โอนหุ้น SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซือ้ และด าเนินการ
จ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์SHREIT ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์SHREITแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิกกองทรสัต ์SHREIT 
ช าระบญัชี รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่ออนมุตัิในวาระที ่5 และ วาระที ่6 
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4. ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 

รายละเอียดของระยะเวลาการด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของกองทรัสต์ SHREIT  
การเลิกกองทรัสต ์การช าระบัญชี และก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์พิจารณาอนุมตัิในวาระที่ 2 การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี ้โดยการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ SHH และ SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ การด าเนินการตาม
เงื่อนไขที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ร่วมในการเจรจา และ/หรือเขา้ท า
ขอ้ตกลง ก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขของสญัญา บนัทึก เอกสารที่เก่ียวขอ้งลงนาม
ในสญัญา บนัทึก และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมถึงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ และ/
หรือ ทรสัตี มีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตน ดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องกองทรัสต์ 
SHREIT การก าหนดมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT ที่จะจ าหน่ายไป (เนื่องจากมลูค่าต่อหน่วย
ที่ 6.00 – 6.30 บาทนัน้ เป็นมลูค่าหลงัจากการช าระหนีธ้นาคารเท่านัน้ ซึ่งมลูค่าต่อหน่วยหลงัจากการ
ช าระหนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่างๆ แลว้ จะเป็นมลูค่าสทุธิต่อหน่วยประมาณ 5.01 - 5.65 บาท
ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าธุรกรรม) เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์
และ/หรือตามค าสั่ง หรือค าแนะน าของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงาน
ราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพื่อการดงักล่าว 

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

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่าการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักของกองทรสัต ์
SHREIT จะ เ ป็นประโยชน์  โดยกองทรัสต์ SHREIT ซึ่ ง มี มูลค่ า สินทรัพย์สุท ธิต่ อหน่ วย  (NAV)  
ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ที่  7.3329 บาทต่อหน่วย จะได้รับเงินจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก  
ซึ่งราคาที่จะจ าหน่ายไปดงักล่าวคิดเป็นมลูค่าต่อหน่วยประมาณ  6.00 – 6.30 บาท ซึ่งเป็นมลูค่าหลงัจาก
การช าระหนีธ้นาคาร และเป็นตัวเลขการประมาณการ โดยมูลค่าต่อหน่วยดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนการ
ปรบัปรุงรายการต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน เงินทุนหมนุเวียนสทุธิ หนีสิ้นอื่นๆ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง
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กับการท าธุรกรรม ซึ่งมลูค่าสทุธิต่อหน่วยหลงัจากการช าระหนีธ้นาคารและปรบัปรุงรายการต่างๆ ดงักล่าว
แลว้ จะมีมูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ท  าธุรกรรม  
ทั้งนี ้มูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ  5.01 – 5.65 บาทที่กล่าวข้างตน้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดของ
หน่วยทรสัต ์SHREIT (ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหน่วยทรสัต ์SHREIT 7-14 วันก่อนการประชุม
คณะกรรมการเท่ากับ 4.25 – 4.45 บาทต่อหน่วย โดยกองทรสัต ์SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตจ์ากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั
หลงัจากช าระหนีธ้นาคาร และปรบัปรุงรายการต่างๆ  และ/หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นหลกั การเลิกและช าระบญัชีกองทรสัต ์ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่ เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT โดยราคาที ่
จะจ าหน่ายไปมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม เนื่องจากสูงกว่าราคาตลาดดังที่กล่าวไว้ในข้างตน้ 
นอกจากนี ้นายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ท ารายการ
ในครัง้นี ้ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT แลว้ ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง
กองทรัสต์ SHREIT จะเสนอให้มีการเลิกกองทรัสต์ SHREIT รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกองทรสัต ์SHREIT จะเขา้
สู่กระบวนการช าระบญัชีต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

การลงมติ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ที่มีขนาดของรายการมากกว่า
หรือเท่ากับรอ้ยละ 30 ของมูลค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์SHREIT ดังนั้น กองทรสัต ์SHREIT จะตอ้ง
ไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี ้ การนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนี ้โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียดังกล่าวที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) 
คือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 15  
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ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดแ้นบสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรัสต ์และการท ารายการที่ 
เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของกองทรสัตฯ์ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเลิกกองทรสัตฯ์ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 เพื่อประกอบการพิจารณา 

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 2 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ในกรณีที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที ่2 กล่าวคือ ผูท้  าค าเสนอซือ้นัน้เป็นบรษิัทท่ีมีนายเจมส ์ลิม 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้จัดการกองทรสัต ์เป็นผู้ถือหุ้นในชั้นสูงสุด (Ultimate 
Ownership) ซึ่งจะท าให้ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นของ SHH และ SHH2 กับผู้ท  าค าเสนอซือ้ เป็นการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต์ของกองทรสัต ์SHREIT จะเป็นประโยชน ์โดยกองทรสัต ์SHREIT ซึ่งมี
มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ 7.3329 บาทต่อหน่วย จะไดร้บัเงินจาก
การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั ซึ่งราคาที่จะจ าหน่ายไปดงักล่าวคิดเป็นมลูค่าต่อหน่วยประมาณ  6.00 – 
6.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมลูค่าหลงัจากการช าระหนีธ้นาคาร และเป็นตวัเลขการประมาณการ โดยมลูค่า
ต่อหน่วยดงักล่าวเป็นมลูค่าก่อนการปรบัปรุงรายการต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน เงินทุนหมนุเวียนสทุธิ 
หนีสิ้นอื่นๆ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง ณ วนัที่ท  าธุรกรรมดงักล่าว ซึ่งมลูค่าสทุธิต่อหน่วยหลงัจากการช าระ
หนี ้ธนาคารและปรับปรุงรายการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะมีมูลค่าต่อหน่วยประมาณ 5.01 – 5.65 บาท  
โดยมูลค่าสุทธิต่อหน่วยประมาณ  5.01 – 5.65 บาทที่กล่าวข้างตน้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดของ
หน่วยทรสัต ์SHREIT (ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหน่วยทรสัต ์SHREIT 7-14 วันก่อนการประชุม
คณะกรรมการเท่ากบั 4.25 – 4.45 บาทต่อหน่วย) โดยกองทรสัต ์SHREIT จะด าเนินการจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตจ์ากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั
หลงัจากช าระหนีธ้นาคาร และปรบัปรุงรายการต่างๆ และ/หรือเงินส ารองที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นหลกั การเลิกและช าระบญัชีกองทรสัต ์ 
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คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์SHREIT โดยราคาที่จะ
จ าหน่ายไปมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม เนื่องจากสูงกว่าราคาตลาดดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น 
นอกจากนี ้นายเจมส ์ลิม ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ท ารายการ
ในครัง้นี ้ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์SHREIT แลว้ ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง
กองทรัสต์ SHREIT จะเสนอให้มีการเลิกกองทรัสต์ SHREIT รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกองทรสัต ์SHREIT จะเขา้
สู่กระบวนการช าระบญัชีต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

การลงมติ 

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  

ทั้งนี ้ การนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ  
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนี ้โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียดังกล่าวที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) 
คือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 15  

ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดแ้นบสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรัสต ์และการท ารายการที่ 
เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของกองทรสัตฯ์ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเลิกกองทรสัตฯ์ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 เพื่อประกอบการพิจารณา 
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เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 3 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ในกรณีที่ที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุ
ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ทุกรายการเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต ์

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที่ 2 ข้อ 3.1 เพื่อให้สามารถจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน  
และ/หรือจ่ายเงินลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์SHREIT ภายหลังจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์อง
กองทรสัต ์SHREIT บรษิัทฯ จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการด าเนินการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน 
และ/หรือจ่ายเงินลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์SHREIT เมื่อกองทรสัต ์SHREIT ไดด้  าเนินการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต ์SHREIT ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซือ้เป็นที่เรียบรอ้ย ทั้งนี ้ การจ่ายเงินประโยชน ์
ตอบแทน และ/หรือ จ่ายเงินลดทนุช าระแลว้ จะด าเนินการก่อนการเลิกกองทรสัต ์SHREIT 

ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะประกาศจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์
รวมทั้งรายละเอียดจ านวนเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือจ านวนเงินลดทุน และก าหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะไดร้บัเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือ
เงินลดทุนดงักล่าวในภายหลงั ซึ่งผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิไดร้บัเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือ เงินลดทนุ
ดงักล่าว อาจมีรายชื่อแตกต่างจากรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์ณ วนัที่ก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมการประชุม  
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ในครัง้นี ้

ทั้งนี ้ เนื่องจากจะมีการเลิกกองทรัสต ์SHREIT และมีการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์SHREIT  
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการโอนทรัพยสิ์นของกองทรสัต ์
SHREIT ดังกล่าว ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศวันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อก าหนด
รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการรบัเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทนุแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
จากการโอนทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT พรอ้มกนักบัการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการ
รบัเงินประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการเลิกกองทรสัต ์SHREIT และ 
การช าระบัญชีของกองทรัสต ์SHREIT โดยผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้ช  าระบัญชีของกองทรัสต ์SHREIT  
จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตต์่อเนื่องไปจนกว่าจะช าระบัญชีแล้วเสร็จ โดยจะด าเนินการตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและจ าประกาศใหท้ราบต่อไป 

นอกจากนี ้มอบใหบ้รษิัทฯ และ/หรือทรสัตี มีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตนดงัต่อไปนี  ้
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(1) ก าหนดรูปแบบ รวมถึงจ านวนเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์
SHREIT แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT เท่าที่ ไม่ขัดแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์และ/หรือตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรพัยฯ์  
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพื่อการด าเนินการดงักล่าว 

(2) ด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์ฯ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือ
บคุคลใดๆ เพื่อจ่ายประโยชนต์อบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์SHREIT 

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์SHREIT เป็นการด าเนินการเพื่อให้
สอดคลอ้งกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์SHREIT ซึ่งเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์SHREIT ดงักล่าว 

ความเหน็ของทรัสตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

การลงมติ 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง  

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 4 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 และวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6 ในกรณีที่ 
ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อ
ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 และวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6 ทุก
รายการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทรัสต ์การช าระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ช าระบัญช ี

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที่ 2 ข้อ 3.2 เมื่อกองทรัสต ์SHREIT ไดด้  าเนินการโอน
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์SHREIT ดังกล่าวให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซือ้แลว้ ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะด าเนินการ 
เลิกกองทรสัต ์รวมถึงการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อกองทรสัต ์SHREIT สิน้สดุลง ใหท้รสัตีด  าเนินการหรือจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีท าหนา้ที่
รวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรพัยสิ์น โดยทรสัตีซึ่งเป็นผูม้ีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวกับการช าระบญัชีกองทรสัต ์
SHREIT อาจด าเนินการช าระบญัชีเองหรือจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต  ์ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ทรัสตี” หรือ 
“KTAM”) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์SHREIT เห็นชอบให้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด (“ดีไอเอ”)  
เป็นผูช้  าระบัญชี โดยรายละเอียดของระยะเวลาการด าเนินการตามแผนการเลิกกองทรสัต ์และการช าระ
บัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และขอ้มูลของผูช้  าระบัญชีและค่าธรรมเนียมการช าระบัญชีปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

อนึ่ง บริษัทฯ ไดแ้นบรายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเลิกกองทรัสต ์ SHREIT 
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 เพื่อประกอบการพิจารณา 

บริษัทฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสตอ์นุมัติการเลิกกองทรัสต์ การช าระบัญชี การแต่งตั้งผู้ช  าระบัญชี  
โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์  รวมถึงมอบหมายใหบ้รษิัทฯ และ/
หรือ ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตนดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการเลิกกองทรัสต์ การช า ระบัญชี และ
ด าเนินการช าระบญัชี และติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือองคก์ร
ของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว 

(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสาร สัญญาหรือขอ้ผูกพัน เพื่อการเลิกกองทรัสต ์  
การช าระบญัชี และการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้ง  
และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอานาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว
ประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการเลิกกองทรสัต ์SHREIT การช าระบญัชี และการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี
ของกองทรสัต ์SHREIT โดยทรสัตีอาจด าเนินการช าระบญัชีเอง หรือจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีซึ่งทรสัตีเห็นชอบ
ใหบ้รษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั (“ดีไอเอ”) เป็นผูช้  าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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ความเหน็ของทรัสตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

การลงมติ 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง  

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระท่ี 5 นี ้เป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 และวาระท่ี 6 ในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 และวาระท่ี 6 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์SHREIT ออกจากการเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จงแลว้ในวาระที่ 2 ข้อ 3.2 เมื่อกองทรัสต ์SHREIT ไดด้  าเนินการโอน
ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์SHREIT ดังกล่าวใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิก
กองทรสัต ์จึงตอ้งมีการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการช าระบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT โดยรายละเอียดของระยะเวลาการ
ด าเนินการตามแผนการเลิกกองทรสัต ์และการช าระบญัชี ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

บริษัทฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ รวมถึงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจในการ
ด าเนินการตามกรอบอ านาจของตนดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการขอเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ 
SHREIT จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว 

(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสาร สัญญาหรือข้อผูกพัน เพื่อการขอเพิกถอน
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้ง  
และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอานาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว
ประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทรัสต์ SHREIT และการช าระบัญชีของกองทรัสต์ 
SHREIT แล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SHREIT  
ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ของทรัสตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

การลงมติ 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วน 
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง  

เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 6 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ในกรณีที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 ทกุรายการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 
วาระที ่7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตข์อแจง้ว่า ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดม้ีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการ
ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์SHREIT (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่
ผ่านมา 

ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานที่
ดงักล่าว และกรุณาศกึษาเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน 
การเขา้ประชมุ และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
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ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต ์ท่านผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระ  
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 13 

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว ผู้จัดการกองทรัสต์ขอให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ  โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายงั
ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์บบต่ออายุได้เพื่อธุรกจิโรงแรมและสิทธิการเชา่
สตราทีจิก ฮอสพิทาลลิตี ้บริษัท  สตราทีจิก  พร็อพเพอรต์ี ้ อินเวสทเ์ตอรส์  จ ากัด  เลขที่  1  อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์    
ชัน้ท่ี   27   หอ้ง  27058  ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร   10120   ภายในวนัท่ี  22 มิถนุายน 
2563  หรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ  และโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย 16  
ทั้งนี ้กรณีผู้ถือหน่วยที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลใด ๆ เข้าร่วม

ประชุมแทน บริษัทฯ  ขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัดประชุม
วิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเครง่ครดั  เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19  โดยกรอก
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรสัโคโรนา 2019  ตามรายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12  และน ามาแสดงแก่
เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ   

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้

เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
โดย บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
 (นายชนิตร  ชาญชยัณรงค)์ 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
 

หมายเหต:ุ  หากมีขอ้สงสยัประการใดกรุณาตดิต่อ คณุเขมกร  
โทร. 089 414 2265 


