เลขที่

SPI 08/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง:

แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2564
ภายใต้การระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ฮอสพิทอลลิต้ี

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั สตราทีจกิ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จากัด ครัง้ ที่ 1/2564 (“บริษัทฯ”)
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ
ฮอสพิทอลลิต้ี (“กองทรัสต์ SHREIT”) ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั เิ รื่องสาคัญดังนี้
1. เนื่องด้วยผลการดาเนินงานในไตรมาส 4/2563 กองทรัสต์ยงั คงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนัน้ จากนโยบาย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยูน่ นั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
2563
2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
ทัวโลกอย่
่
างมีนัยสาคัญ รวมถึงโรงแรมซึง่ กองทรัสต์ SHREIT เข้าลงทุนซึง่ ขณะนี้สถานการณ์ยงั มีความไม่แน่นอน
และยากต่อการคาดการณ์ ดังนัน้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จึงมีมติงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและไม่มกี ารลดทุน สาหรับผลการดาเนินงานในไตรมาส 4/2563
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ทีย่ งั คงแพร่ระบาด
ในปั จจุบนั ทาให้เกิดความเสีย่ งในการระบาดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนจานวนมาก ดังนัน้ เพื่อเป็ นการไม่ประมาทโดย
คานึงถึงความปลอดภัยของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และผูเ้ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญประจาปี 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ จึงมีมติให้ส่งหนังสือขอมติให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2564
ซึง่ เป็ นไปตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ทีส่ .ร.7/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่องการดาเนินการเกีย่ วกับ
การจัดประชุมสามัญประจาปี และการผ่อนผันข้อกาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ข้อ 2 “ในการประชุมสามัญประจาปี ทจ่ี ดั ขึน้ ในปี 2564
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็ นการประชุมเพื่อรายงานให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบเท่านัน้ โดยไม่มกี ารขอมติจาก
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการด้วยวิธกี ารอื่นแทนการจัดประชุมประจาปี เพื่อรายงานให้ผถู้ อื หน่วย
ทราบได้” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1 อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบแทนการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 โดยมีวาระเพื่อทราบดังนี้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2563
วาระที่ 2: รับทราบงบการเงินกองทรัสต์สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3: รับทราบการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงานปี 2563
วาระที่ 4: รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3.2 อนุมตั วิ นั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (Record Date)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
3.3 บริษทั ฯ จะส่งข้อมูลทางไปรษณียพ์ ร้อมกับรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของกองทรัสต์
(www.sh-reit.com) ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
3.4 ขอเรียนเชิญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ส่งคาถามหรือประเด็นข้อสงสัยตามทีจ่ ะแจ้งไว้ในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประชุมสามัญประจาปี 2564 ทาง email : jirawan.s@sp-investors.com ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564
และบริษทั ฯจะดาเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบ
(FAQ)
ผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.sh-reit.com) ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-ลงนาม(นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สตราทีจกิ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จากัด
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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