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CIRM-004/2560
วันที 21 กุมภาพันธ์ 2560
เรือง

แจ้ งการลดทุนชําระแล้ ว ครังที 1 ในรอบปี 2560 กําหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจําปี 2560

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

โรงแรมศรี พัน วา (SRIPANWA) ขอเรี ย นให้ ท ราบว่ า ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั งที 1/2560 ในวั น อัง คารที 21
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติทสํี าคัญดังนี
1. ให้ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดําเนินงานตังแต่วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
0.0247 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดําเนินงานระยะเวลาดังกล่าวในวันที
27 มีนาคม 2560
2. ให้ ลดทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA ครังที 1 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2117
บาทต่อหน่วยทรัสต์ จากกําไรทีเกิดจากค่าเช่ารับ ก่อนทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีแปลงสภาพ และจาก
กําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึง การลดทุนเพือให้ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนขันตําแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เป็ นไปตามกฏหมายและประกาศทีเกียวข้ อง ซึงได้ กําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกําไรสุทธิ ทีปรับปรุงแล้ ว แต่ต้องไม่เกินว่าผลรวมของกําไรสุทธิของรอบปี บญ
ั ชีทจ่ี าย
ปั นผลและกําไรสะสมทีมีอยู่ โดยการจ่ายเงินลดทุนจากเหตุดงั กล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิผ่อนผันของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึงผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ทราบต่อไป โดยมีกําหนดจ่ายเงินเฉลียคืน
จากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในวันที 27 มีนาคม 2560

3. กํ าหนดรายชือผู้ถือหน่ ว ยทรั สต์ ทีมี สิ ทธิ ไ ด้ รับ ประโยชน์ ต อบแทนและได้ รับเงิ นคืนจากการลดทุนในวัน ที 10
มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชือตามมาตรา ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที 13 มีนาคม 2560
4. มีมติอนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560 โดยกําหนดรายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมีี สิทธิในการ
ประชุ ม สามัญ (Record date) ในวั น ที 31 มี น าคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 3 เมษายน 2560 โดยจะประชุม
สามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในวัน ที 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ซึงสถานทีในการจัดประชุมบริ ษัท ฯ จะ
ดําเนินการแจ้ งให้ ทราบต่อไป โดยมีวาระดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจ ารณารั บทราบผลการดํา เนิน งานประจํา ปี 2559 ตังแต่วัน ที 6 ธั น วาคม 2559 ถึ ง วันที 31
ธันวาคม 2559
วาระที 2 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน
วาระที 3 พิจารณารับทราบเรืองการลดทุนครังที 1 ในรอบปี 2560 จ่ายประโยชน์ตอบแทนประจําปี 2559
ตังแต่วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
วาระที 4 พิจารณารับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที 5 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางวิไล อินทกูล
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากัด

