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ข้อมูลแก้ไขในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2563 (เพิ่มเติม คร้ังที ่2) 

 
ใหย้กเลิก “วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT ออกจาการเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)” ทัง้วาระ ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ โดยภายหลงั
จากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนินการขายหุน้ ใน  SHH  และ  SHH2 
ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้   (Completion)  เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้     ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
ด าเนินการเลิกกองทรสัต ์ SHREIT และ   ด าเนินการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ตลอดจนจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีเพื่อด าเนินการช าระ
บญัชีของกองทรสัต ์ SHREIT ต่อไป รวมถึงการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทนจากการลดทนุจดทะเบยีนของกองทรสัต ์
SHREIT 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลกิกองทรัสต ์การช าระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ช าระบัญช ี

• เดิม: บริษัทฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติการเลิกกองทรัสต ์การช าระบัญชี การแต่งตัง้ผู้
 ช าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ รวมถึง
 มอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตน
 ดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการเลิกกองทรสัต ์การช าระบญัชี 
และด าเนินการช าระบญัชี และติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงาน
ราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสาร สญัญาหรือขอ้ผกูพนั เพื่อการเลิก
กองทรสัต ์การช าระบญัชี และการแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี  

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอานาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้าร
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรพิจารณาอนุมัติการเลิกกองทรัสต ์SHREIT การช าระบัญชี และการ
แต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีของกองทรสัต ์  SHREIT   โดยทรสัตีอาจด าเนินการช าระบญัชีเอง  หรือ
จดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีซึ่งทรสัตีเห็นชอบใหบ้ริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด (“ดีไอเอ”) เป็นผูช้  าระ
บญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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ความเหน็ของทรัสตี 

ทรสัตีไดร้บัทราบจากผูจ้ดัการกองทรสัตว์่าจะไม่มีการลงทุนในทรพัยสิ์นหลักเพิ่ม     ดังนัน้ 
จึงตอ้งมีการเลิกกองทรัสตต์ามที่ระบุไวใ้นข้อ  22  ของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  โดยหากผูถื้อ
หน่วยทรสัตม์ีมติไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงใหเ้ลิก
กองทรสัต ์SHREIT ทรสัตีจะจัดใหม้ีการช าระบัญชีตามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 24 
ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตต์่อไป  
 

• แก้ไข: บรษิัทฯ  จึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิการเลิกกองทรสัต ์    การช าระบญัชี   การแตง่ตัง้          
              ผูช้  าระบญัชี ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ โดยภายหลงัจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์            
              ไดด้  าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนินการขายหุน้ ใน  SHH  และ   
              SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้   (Completion)  เป็นท่ี 
              เรียบรอ้ยแลว้     ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเลกิกองทรสัต ์SHREIT และ   ด าเนินการ 
              ขอเพิกถอนหน่วยทรสัต ์ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
              ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชเีพื่อด าเนนิการ 
              ช าระบญัชีของกองทรสัต ์  SHREIT   ต่อไป   รวมถึงการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทนจากการ 
              ลดทนุจดทะเบียนของกองทรสัต ์SHREIT 

 
โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์รวมถึงมอบหมาย 
ใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการตามกรอบอ านาจของตน ดงัต่อไปนี ้
 
(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการเลิกกองทรสัต ์การช าระบญัชี 

และด าเนินการช าระบญัชี การขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์SHREIT จากการ
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์    และติดต่อกับส านักงาน  ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสาร สญัญาหรือขอ้ผกูพนั เพื่อการเลิก
กองทรสัต ์การช าระบญัชี การแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชี และการขอเพิกถอนหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์SHREIT จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถึงการ
แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้าร
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์
 
ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการเลิกกองทรสัต ์SHREIT การช าระบญัชี การแต่งตัง้ 
ผูช้  าระบญัชีของกองทรสัต ์SHREIT   โดยทรสัตีอาจด าเนินการช าระบญัชีเอง  หรือจดัให ้
มีผูช้  าระบญัชซีึ่งทรสัตเีห็นชอบใหบ้รษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั (“ดีไอเอ”) เป็นผูช้  าระบญัชี   
ทัง้นี ้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์โดยภายหลงัจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละด าเนินการขายหุน้ ใน  SHH  และ  SHH2 ใหแ้ก่ผูท้  า
ค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้   (Completion)  เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้     ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะด าเนินการเลิกกองทรสัต ์  SHREIT   และ   ด าเนินการขอเพกิถอนหน่วยทรสัต์
ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ตลอดจนจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีเพื่อด าเนินการช าระบญัชีของกอง ทรสัต ์
SHREIT ต่อไป รวมถึงการจา่ยเงินประโยชนต์อบแทนจากการลดทนุจดทะเบียนของ
กองทรสัต ์ SHREIT โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
ความเหน็ของทรัสตี 
 
ทรสัตีไดร้บัทราบจากผูจ้ดัการกองทรสัตว์่าจะไม่มีการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัเพิ่ม ดงันัน้ จึง
ต้องมีการเลิกกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 22 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยหากผู้ถือ
หน่วยทรสัตม์ีมติไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงใหเ้ลิก
กองทรสัต ์SHREIT ทรสัตีจะจัดใหม้ีการช าระบัญชีตามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 24
ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตต์่อไป ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติใหเ้ลิกกองทรสัตต์ามวาระท่ี 5 นี ้
แลว้  เมื่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัแจง้การเลิกกองทรสัต ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะ
ด าเนินการใหม้ีการถอนหน่วยทรสัตจ์ากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ต่อไป 
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