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ที่ PFRD 051/2562 
 
      วนัท่ี 30 เมษายน 2562 
 
เร่ือง แจ้งสารสนเทศเก่ียวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) 

ประจ าปี 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
จ ากดั”) (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (“กองทนุรวม”) ได้จดัให้มีการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมประจ าปี  2562 ในวนัที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพฯ ห้องประชมุสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 ที่อยู ่33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เร่ิมประชมุเวลา
ประมาณ 9.50 น. มีผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าร่วมประชุม ทัง้ที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวนทัง้สิน้  30 ราย เป็น
จ านวนหน่วยลงทุน 230,368,25  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.5826 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม (จ านวน 67,500,000 หนว่ย) ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ) 

 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ดงันี ้
 
1. บริษัทจดัการได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั เนื่องจากการ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 

 

2. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) ได้ออกประกาศ กลต. 

ที่ สน. 22/2561 เร่ือง การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุและการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 

19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กลต. ที่ สน. 27/2561) ซึง่ข้อ 4 ของประกาศดงักลา่วก าหนดให้บริษัท

จดัการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของกองทุนรวม เพื่อรายงานการจดัการกองทนุรวม ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และการ

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  โดยให้เร่ิมด าเนินการเป็นครัง้แรกส าหรับรอบปีบญัชีที่สิน้สดุในหรือหลงั
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วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจัดการจึงจัดให้มีประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจ า ปี 2562 เป็นการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวม  

 

3. การแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่ 3 และครัง้ที่ 4 ที่ระบุในหนงัสือเชิญประชุม

หน้าที่ 5 ในวาระท่ี 3 หวัข้อยอ่ย 3.2.2 ประวตัิการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

 

ครัง้ที่ 
งวดผลการด าเนินงาน 

ที่จ่ายเงนิปันผล 
วันที่จ่ายเงนิปันผล 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

(ต่อหน่วยลงทุน) 

ครัง้ที่ 3 วนัท่ี 1 ก.ค.  - 31 ธ.ค. 2555 วนัท่ี 18 มี.ค. 2556 0.3393 

ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 วนัท่ี 19 ก.ย. 2556 0.3471 

 
 
วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานการด าเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมใน

อนาคต (เพื่อทราบ)  
 

ประธานฯ รายงานสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ การด าเนินการของกองทนุรวม และแนวทางการ
จดัการกองทนุรวมในอนาคต ให้ที่ประชมุรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงมต ิ

 
วาระที่ 3 : รับทราบฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินส าหรับปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผู้สอบบญัชี
แล้ว (เพื่อทราบ) 

 
ประธานฯ รายงานฐานะทางการเงินและข้อมลูการเงินท่ีส าคญัของกองทนุรวมให้ที่ประชมุรับทราบ

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมต ิ
 

วาระที่ 4 : รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เพื่อทราบ) 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมในการสอบบญัชีส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ผู้สอบบญัชี นายสง่า โชคนิติสวสัดิ์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 11251 
นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3442 
นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7352 

ที่ตัง้ ชัน้ท่ี 15 อาคารบางกอก ซิตี ้179/74-80 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร 
กรุงเทพ 10120 

คา่ตอบแทน 900,000 บาท 
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 

 
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงมต ิ
 

วาระที่ 5 : เร่ืองอื่นๆ  
 
 -ไมม่ี- 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                
(นายสทุธิพนัธ์ กรีมหา) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

หวัหน้าฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
และทรัสต์เพื่อการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
โทรศพัท์ 02 686 9525 


