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CIRM-018/2560
วันที 27 เมษายน 2560
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริ ษั ท ชาญอิ ส สระ รี ท แมเนจเมนท์ จํ า กั ด (บริ ษั ท ฯ) ในฐานะผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA) ขอแจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที
27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องฉัตรา บอลรูม ชัน 2 โรงแรมสยามเคมปิ นสกี กรุ งเทพ ฯ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน 91 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทังหมด
จํานวน 158,228,259 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 56.70 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด (จํานวนรวมทังสิน
279,064,000 หน่วย) ได้ มีมติทีสําคัญ ซึงสรุปได้ ดงั นี
วาระที 1

พิจารณาและรับทราบผลการดํ าเนินงานประจํ าปี 2559

ตังแต่วันที 6

ธันวาคม 2559

ถึงวันที 31

ธันวาคม 2559
มติ :

ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559

วาระที 2

พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สําหรับรอบปี บัญชี
ตังแต่วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559

มติ :

ทีประชุมรั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงิ น (งบดุล) และงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรั บ รอบปี บัญ ชี ตังแต่วัน ที 6
ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559

วาระที 3

พิจารณาและรับทราบเรื องการลดทุนครังที 1 สําหรับรอบปี 2560 และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจําปี
2559 สําหรับงวดดําเนินงานตังแต่วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559

มติ :

ทีประชุมรั บทราบการลดทุนครั งที 1 สําหรับรอบปี 2560 และการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนประจําปี 2559
สําหรับงวดดําเนินงานตังแต่วนั ที 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559

วาระที 4

พิจารณาและรับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ :

ทีประชุมรับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 ซึงผู้สอบบัญชีที
ได้ รับแต่งตังเป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายชือดังนี
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 หรื อ

นายณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรื อ

นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริญทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419

โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ได้ และในกรณีทีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษัท อีวาย จํากัด ทําหน้ าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์แทน และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็ น
จํานวนเงิน 610,000 บาท
วาระที 5

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางวิไล อินทกูล
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

