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         วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 
2. รายงานประจ าปี 2564 (ในรูปแบบ QR-CODE) 
3. ขอ้มูลเก่ียวกับประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบัญชีของกองทรสัต ์ประจ ารอบ

บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
4. ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
5. หนงัสือมอบฉนัทะ 
6.  ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้ อินเวสท์เตอร์ส จ ากัด เพื่อ

ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
  

ดว้ยบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก  
ฮอสพิทอลลิตี ้(“กองทรัสต”์ หรือ“กองทรัสต ์SHREIT”) เห็นสมควรใหม้ีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี  
2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเก่ียวกับการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเรียนเชิญผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ขา้ประชมุตามวนั เวลาดงักล่าว ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 2/2563  ของ
กองทรัสต ์SHREIT เม่ือวันที ่2 พฤศจิกายน 2563  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่  2/2563 ของ
กองทรสัต ์ SHREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุม
ดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซตข์องกองทรัสตแ์ละไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี ้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 1  

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 ของกองทรสัต ์ 
SHREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  2 พฤศจิกายน 2563 โดยไดม้ีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น จึง
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เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์   เพื่อพิจารณารบัทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 2/2563 
 

ความเห็นของทรสัตี 
รายงานการประชุมตามที่เสนอในวาระนี ้ตรงตามฉบบัที่ไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบ ELCID ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
 

การลงมติ 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2564 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ กองทรสัตจ์ะตอ้งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีที่ผ่านมา ดงัรายละเอียด
ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-CODE (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า  รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ SHREIT ประจ าปี 2564 
ปรากฎตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดท าขึน้อย่าง
ถกูตอ้ง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
แบบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2560 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต”์) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 
2564 พิจารณารบัทราบ 
 

ความเห็นของทรสัตี 
การด าเนินงานของกองทรสัตเ์ป็นไปตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ  
 

การลงมติ 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต ์SHREIT 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ SHREIT ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจ้ัดท าตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
บญัชีก าหนดส าหรบัการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ และไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดยนาย
นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 9445 สังกัด ANS Audit Co., 
Ltd. โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุของกองทรสัต ์SHREIT ปรากฎ
ตามรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-CODE (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต ์SHREIT 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจ้ัดท าอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้   ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดอ้นมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนดังกล่าว  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบ 
 

ความเห็นทรสัต ี
งบการเงินท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอ ไดผ่้านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นวา่ถกูตอ้งตามที่
ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบัทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ที่ก าหนด
โดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและไดร้บัความเห็นชอบส านกังาน ก.ล.ต 
ทัง้นีข้อใหส้งัเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนในเรื่องความสามารถในการขยายระยะเวลาช าระคืนเงนิ
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินและความสามารถในการหาแหล่งเงินทนุใหม่ เพื่อใชช้ าระคืนเงินกูย้มื
ดงักล่าวและขอ้สงัเกตเรื่องการผิดเงื่อนไขของสญัญาเงินกูอ้นัเนื่องมาจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท
ย่อยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบรษิัทย่อย
ดงักล่าว ซึง่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานต่อเนื่องของกองทรสัตใ์นอนาคต อยา่งไรกด็ีผูส้อบบญัชี
มิไดเ้ปล่ียนแปลงความเห็นต่องบการเงินจากขอ้สงัเกตดงักล่าว 
 

การลงมติ 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานระหว่าง  

วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
กองทรสัต ์SHREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่าอตัรารอ้ย
ละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทน หากมีมลูค่าที่
จ่ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั  0.10 บาทต่อหน่วย  ทัง้นี ้เนื่องจากกองทรสัต ์SHREIT  มีก าไรสะสมติดลบ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2564  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่
กองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรูร้ายไดค้่าเช่าตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2563 จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2564 อนั
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ด าเนินงานของโรงแรมซึ่งกองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน ทัง้นี ้คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติ
งดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง  31 
ธันวาคม 2564   ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า การงดจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
SHREIT ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง  31 ธันวาคม 
2564  เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบ 

 

ความเห็นของทรสัตี 
ทรสัตีไม่ขดัขอ้งต่อการพิจารณาของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการงดจ่ายประโยชนต์อบแทนตาม
เหตผุลที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ 
 

การลงมติ 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ

กองทรัสต ์SHREIT ประจ าปี 2565 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก จาก ANS Audit Co., Ltd. ซึ่ง
เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็น
ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ SHREIT ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึง่ผูส้อบ
บญัชีรายนีไ้ดเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทรสัตแ์ลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบักองทรสัต ์ SHREIT  เป็นจ านวนเงิน  1,800,000 บาท 
และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีกองทรสัต ์ และผูส้อบบญัชีบรษิัทย่อยของกองทรสัต ์ที่
เป็นเครือขา่ยของส านกังานสอบบญัชีเดยีวกนั ไดแ้ก่ Crowe Global โดยแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีใน
เครือข่ายของ Crowe Global ส าหรบับรษิัทย่อยของกองทรสัต ์SHREIT โดยก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นจ านวน 48,500 ดอลลารส์หรฐั มีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้
 

1) นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3495 และ/ หรือ  
2) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 9445 และ/ หรือ 
3) ปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 9575  

 
ซึ่งขอ้มลูค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา มีดงัต่อไปนี ้

ค่าสอบบญัชีของกองทรสัต์    ประจ าปี 2564 (บาท) ประจ าปี 2565 (บาท) 
- ค่าสอบบญัช ี 900,000 900,000 

- ค่าสอบทานไตรมาส 1-3 900,000 900,000 

  - ค่าบรกิารอื่นๆ - - 
รวมเป็นเงนิ 1,800,000 1,800,000 
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ค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยของกองทรสัต์ ประจ าปี 2564 
(ดอลลารส์หรฐั) 

ประจ าปี 2565 
(ดอลลารส์หรฐั) 

 

รวมเป็นเงนิ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐั)              50,000                 48,500  
 

รวมเป็นเงินทัง้หมดของกลุ่มกองทรสัต์ 3,410,500 บาท 3,368,250 บาท 
 

ทั้งนี ้ ผูจ้ัดการกองทรสัตก์ าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่

สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห้ ANS Audit Co., Ltd. จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของ ANS Audit 

Co., Ltd.  ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน   ทั้งนี ้

รายละเอียดของขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์

ประจ ารอบบญัชีสิน้สดุ วนัท่ื 31 ธันวาคม 2565 ปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า  ANS Audit Co., Ltd. เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบญัชีซึ่งไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และมีเครือข่ายในต่างประเทศ
ได้แก่ Crowe Global โดยเฉพาะในประเทศที่มีสินทรัพย์ซึ่งกองทรัสต์เข้าลงทุนตั้งอยู่  ซึ่งจะ
เอือ้อ านวยใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
บริษัทผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทรสัต์ จึงมีความเป็นอิสระใน
การท าหน้าที่  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก ANS Audit Co., Ltd. เป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต์ SHREIT ต่ออีกหนึ่งปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 2565 โดยมี
ค่าตอบแทนส าหรับกองทรัสต์  SHREIT เป็นจ านวน  1,800,000  บาท  และบริษัทย่อยของ
กองทรสัต ์SHREIT เป็นจ านวน 48,500 ดอลลารส์หรฐั และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบ 
 

ความเห็นของทรสัตี 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์ส าหรบัค่าสอบ
บญัชีของกองทรสัตย์งัเป็นไปตามอตัราเดิม  ส่วนค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยมีมลูค่าลดลงเล็กนอ้ย
จึงไม่มีขอ้สงัเกตใด 
 

การลงมติ 
วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

 
วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อแจง้ว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการ
ประชุมสามญั ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี ้โดยบริษัทจะเริ่มด าเนินการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

http://www.sp-investors.com/


 

Strategic Property Investors Co., Ltd. : No 990, Unit 1107, 11th Floor, Abdulrahim Place, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Phone: +66 (0)94 310 1810  Website: www.sp-investors.com  

หนา้ 6  ของ  6 
 

 

หากผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบ
ฉันทะ ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีขัน้ตอนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ระบบ
จะเปิดใหด้  าเนินการลงทะเบียนตัง้แต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ถึงภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น.  โดยเมื่อบรษิัทไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูท้ี่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผู้
ถือหน่วยทรสัต ์(Record Date) ของกองทรสัต ์SHREIT ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 แลว้ บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) 
และรหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉนัทะผ่านทางอีเมลที่ไดส่้งมาแจง้มายงับรษิัทฯ ผ่านการลงทะเบียนในระบบ 

 

กรณีท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการ
ประชมุครัง้นี ้กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม
นีต้าม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์จ านวนเงิน 20 บาท ส่งไปรษณียม์ายัง บริษัท สตราทีจิก พร็อพ
เพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้อง 1107 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบาง
รัก ก.ท.ม. 10500  โดยเอกสารฉบับจริงจะตอ้งมาถึงบริษัท ภายในวันท าการของวันที่ 27 เมษายน 2564 เนื่องจาก
ผู้จัดการกองทรัสตม์ีความจ าเป็นตอ้งใช้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธ์ิไม่รบัลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชมุ หากเอกสารฉบบัจรงิ
ส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังก าหนดเวลาที่ระบุขา้งตน้ หรือกรณีที่ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งหรือไม่
เป็นไปตามเงื่อนไข ทัง้นีท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเขา้ร่วมประชมุได ้
โดยรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 

หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือ
การมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท้ี่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์Strategic Property Investors Co., Ltd. โทร 02-005-7760 
หรือ โทร 094-310-1810 ในวนัและเวลาท าการ 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุด ้

เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเชา่ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี ้
โดย บรษิัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

 

  
 
 ( Mr. Christophe Forsinetti ) 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
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