วันที่ 1 เมษายน 2563
เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร.สอส. 58/2563 เรือ
่ ง แจ ้งเปลีย
่ นแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู ้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2563 ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจก
ิ สโตเรจฟั นด์ (M-STOR)
ตามทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุน
รวมอสังหาริมทรั พย์เอ็ มเอฟซี-สแตรทิจ ิกสโตเรจฟั นด์ (“กองทุน”) ได ้มีหนั งสือเลขที่ กทร.สอส. 40/2563 ลงวันที่ 6
่ ของผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีม
ิ ธิในการเข ้าประชุมสามัญผู ้ถือหน่ วยลงทุนประจาปี 2563
มีนาคม 2563 แจ ้งวันกาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
ซึง่ จะจั ดขึน
้ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ที่ท าการบริษั ทหลักทรั พย์จั ดการกองทุน เอ็ มเอฟซี จ ากั ด
(มหาชน) นัน
้
้ ไวรั ส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมทีม
เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ
่ ีการรวมตัวกัน
ของบุคคลจานวนมาก ทางคณะกรรมการกากับตลาดทุนจึงได ้มีประกาศฯ ที่ ทน.23/2563 เรือ
่ งการดาเนินการเกีย
่ วกับการ
จัดประชุมสามัญประจาปี ทีจ
่ ัดขึน
้ ในปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน โดยกรณีท ี่
่ งทาง
เป็ นการประชุมเพื่อรายงานให ้ผู ้ถือหน่ วยทราบ อาจดาเนินการด ้วยวิธก
ี ารอืน
่ แทนการจัดประชุม พร ้อมทัง้ จัดให ้มีชอ
่ สารเพื่อให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
การสือ
่ เติมได ้ และให ้จัดทาสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถาม
และค าตอบเพื่อให ้ผู ้ถือหน่ วยทราบ ทัง้ นี้ ให ้เผยแพร่ข ้อมูลตามข ้างต ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
่ งในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรั ส
บริษั ทจั ดการได ้พิจารณาปั จจั ยประกอบต่าง ๆ โดยค านึ งถึงความเสีย
COVID-19 และความปลอดภัยของผู ้ถือหน่วยลงทุนรวมทัง้ ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดาเนินการจัดประชุมทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ อีก
ทัง้ วาระการประชุมสามัญผู ้ถือหน่ วยลงทุนประจ าปี 2563 เป็ นการรายงานให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนรั บทราบทุกวาระ ทีป
่ ระชุม
คณะกรรมการลงทุนด ้านอสังหาริมทรัพย์ ครัง้ ที่ 10/2563 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีมติเปลีย
่ นแปลงรูปแบบการประชุม
สามัญผู ้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2563 เป็ นการจัดส่งข ้อมูลเพือ
่ รับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีหนั งสือเวียนถึงผู ้
่ ณ วันกาหนดรายชือ
่ ผู ้ถือหน่ วย 23 มีนาคม 2563 ซึง่ ท่านสามารถรั บทราบข ้อมูลโดยการสแกน QR
ถือหน่ วยตามรายชือ
CODE บนหนังสือดังกล่าว
ื่ -นำมสกุล
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนมีข ้อสอบถามเพิม
่ เติม สามารถส่งคำถำมมำย ังบริษท
ั จ ัดกำร พร้อมระบุชอ
ั
ื่ กองทุนรวมอสงหำริ
และระบุชอ
มทร ัพย์เอ็ มเอฟซี-สแตรทิจก
ิ สโตเรจฟันด์ (M-STOR) ภำยในว ันที่ 8 พฤษภำคม
2563 ผ่านช่องทางดังนี้
1. ทางไปรษณีย:์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจก
ิ สโตเรจฟั นด์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
้ 22 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชัน
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail):
property.agm@mfcfund.com
3. Contact Center:
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) โทร 02-649-2000 ในวันและเวลาทาการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะรวบรวมและเผยแพร่สรุปประเด็นคาถามคาตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวณั ฐรี พนั สสุทรากร)
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
ฝ่ ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
โทร 0-2649-2000

