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เลขที ่    SPI 08/2564 
 

วนัที ่1 มนีาคม 2564 
 
เรื่อง:  แจง้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564   

ภายใตก้ารระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
แบบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติี ้

 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั สตราทจีกิ พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั ครัง้ที่ 1/2564 (“บรษิัทฯ”) 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แบบต่ออายุไดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ  
ฮอสพทิอลลติี ้(“กองทรสัต ์SHREIT”)   ซึง่จดัประชุมเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องส าคญัดงันี้ 

 
1. เน่ืองดว้ยผลการด าเนินงานในไตรมาส 4/2563 กองทรสัตย์งัคงมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ดงันัน้จากนโยบาย 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกรณีทีก่องทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยูน่ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ 
ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ส าหรบัผลการด าเนินงานระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
2563 

 
2. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

ทัว่โลกอย่างมนีัยส าคญั รวมถงึโรงแรมซึง่กองทรสัต ์ SHREIT เขา้ลงทุนซึง่ขณะนี้สถานการณ์ยงัมคีวามไม่แน่นอน 
และยากต่อการคาดการณ์ ดงันัน้ เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  คณะกรรมการบรษิทัฯ 
จงึมมีตงิดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและไมม่กีารลดทุน ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาส 4/2563 

 
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ทีย่งัคงแพร่ระบาด 

ในปัจจุบนัท าใหเ้กดิความเสีย่งในการระบาดจากการรวมตวักนัของกลุ่มคนจ านวนมาก ดงันัน้เพื่อเป็นการไม่ประมาทโดย 
ค านึงถงึความปลอดภยัของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัประจ าปี 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ของบรษิทัฯ จงึมมีตใิหส่้งหนังสอืขอมตใิหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 
ซึง่เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ทีส่.ร.7/2564 ลงวนัที ่ 21 มกราคม 2564 เรื่องการด าเนินการเกีย่วกบั 
การจดัประชมุสามญัประจ าปี และการผ่อนผนัขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขอ้ 2 “ในการประชมุสามญัประจ าปีทีจ่ดัขึน้ในปี 2564 
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชมุเพื่อรายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ โดยไม่มกีารขอมตจิาก 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการดว้ยวธิกีารอื่นแทนการจดัประชุมประจ าปี เพื่อรายงานใหผู้ถ้อืหน่วย 
ทราบได”้ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
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3.1  อนุมตัใิหด้ าเนินการจดัส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบแทนการจดั 
ประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 โดยมวีาระเพื่อทราบดงันี้ 

วาระที ่1: รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปี 2563 
วาระที ่2: รบัทราบงบการเงนิกองทรสัตส์ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
วาระที ่3: รบัทราบการงดจา่ยประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานปี 2563 
วาระที ่4: รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 
วาระที ่5: พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 

3.2  อนุมตัวินัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธเิขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(Record Date) 
ในวนัที ่16 มนีาคม 2564 

 
3.3  บรษิทัฯ จะส่งขอ้มลูทางไปรษณียพ์รอ้มกบัรายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบ QR Code ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย 

ทรสัตท์ีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมและจะเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย ์(www.set.or.th) และเวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์
(www.sh-reit.com) ภายในวนัที ่16 เมษายน 2564 

 
3.4 ขอเรยีนเชญิผูถ้อืหน่วยทรสัตส่์งค าถามหรอืประเดน็ขอ้สงสยัตามทีจ่ะแจง้ไวใ้นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 

ประชุมสามญัประจ าปี 2564 ทาง email : jirawan.s@sp-investors.com ตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564 
และบรษิทัฯจะด าเนินการเผยแพร่สรุปประเดน็ส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ (FAQ) ผ่านระบบสารสนเทศ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์ (www.sh-reit.com) ภายในวนัที ่ 31 
พฤษภาคม 2564 
 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
                                                                                                    -ลงนาม- 
                                                                                               
                                                                                  (นายครสิตอป วายบ ีแองเจโล่ ฟอซเินสต)ิ 

             กรรมการผูจ้ดัการ 
          บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 

                             ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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