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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ประจ าปี 2562 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.50 น.  
ณ โรงแรม อีสตนิ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11  

ที่อยู่  33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ :  
บริษัทจดัการ  
นายสทุธิพนัธ์ กรีมหา ประธานในท่ีประชมุ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หวัหน้าฝ่ายกองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์  
 
ผู้ เช่ียวชาญ 
นายธิติ ก าเหนิดดี ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอว์ จ ากดั 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ตวัแทนจากธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็เอ กรุงเทพ  จ านวน 3 ท่าน   
 
ผู้สอบบญัชี 
ตวัแทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั  จ านวน 1 ท่าน   

 
เร่ิมประชมุเวลาประมาณ 9.50 น.  
 

นายธิติ ก าเหนิดดี ท่ีปรึกษากฎหมาย โดยได้รับมอบหมายจากประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใน
การประชุมครัง้นีม้ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทัง้สิน้ 
2,121,820 หน่วย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 16 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกนัทัง้สิน้ 23,246,410 หน่วย รวมมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 30 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทัง้สิน้ 
25,368,230 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.5826 ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(67,500,000 หน่วย) ครบเป็นองค์ประชุมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สน. 22/2561 เร่ือง การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ จงึกลา่วเปิดประชมุ 
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จากนัน้ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้และชีแ้จง
วา่ในการประชมุครัง้นีจ้ะมีการเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาตามวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดย
บริษัทจดัการจะน าเสนอรายละเอียดในแตล่ะวาระการประชมุ หากผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดมีค าถามหรือความเห็นท่ี
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีก าลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในเร่ืองอื่นๆ ในช่วงท้ายของการ
ประชมุ   

 
จากนัน้ นายสุทธิพันธ์ กรีมหา ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

และทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการ ในฐานะประธานในท่ีประชุม เร่ิมด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้  

 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ) 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1 การเปลี่ยนช่ือของบริษัทจดัการ  

เน่ืองจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดย Principal Financial Group 
ได้เพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท CIMB-Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย) ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทจดัการ จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 บริษัทจดัการจงึได้เปลี่ยนช่ือจาก บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

 
1.2 ความเป็นมาในการจดัการประชมุสามญัประจ าปี 

ในปีท่ีผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) 
ได้ออกประกาศ กลต. ท่ี สน. 22/2561 เร่ือง การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ กลต. ท่ี สน. 27/2561) 
ซึ่งก าหนดให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือรายงานให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบในเร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย  

(1) การจดัการกองทนุรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาโดยอย่าง
น้อยต้องมีการน าเสนองบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

(3) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
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การจัดประชุมสามัญประจ าปีดังกล่าวจะต้องเร่ิมด าเนินการเป็นครัง้แรกส าหรับรอบปี
บญัชีท่ีสิน้สดุในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยบริษัทจดัการจะต้องจดัประชมุภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
รอบปีบญัชีดงักลา่ว 

 
เดิมบริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ต่อเมื่อมีเร่ืองส าคญัท่ีต้องเสนอ

ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา เช่น การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งในกรณีของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทยนีน้ัน้ ตัง้แต่จดัตัง้กองทุนรวมมาไม่เคยมีข้อพิพาทหรือประเด็นส าคญัเก่ียวกับการให้
เช่าทรัพย์สินระหวา่งกองทนุรวมและผู้ เช่า จึงไม่เคยมีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน  การประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทุนในครัง้นีจ้ึงเป็นการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกและเป็นการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปีครัง้แรกของกองทุนรวม 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยประกาศ กลต. ดงักลา่ว  

 
1.3 การแก้ไขข้อมลูในหนงัสือเชิญประชมุ 

การแก้ไขข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม 
หน้าท่ี 5 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
จากเดิม 

ครัง้ที่  งวดผลการด าเนินงานที่จ่ายปันผล วันที่จ่ายปันผล อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
(ต่อหน่วยลงทุน) 

3 วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2555 วนัท่ี 18 มี.ค. 2556 0.3357 
4 วนัท่ี 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2556 วนัท่ี 21 ก.ย. 2556  0.3471 

 
แก้ไขเป็น 

ครัง้ที่  งวดผลการด าเนินงานที่จ่ายปันผล วันที่จ่ายปันผล อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
(ต่อหน่วยลงทุน) 

3 วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2555 วนัท่ี 18 มี.ค. 2556 0.3393 
4 วนัท่ี 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2556 วนัท่ี 19 ก.ย. 2556  0.3471 

 
ไมม่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีประธานฯ ได้

แจ้งให้ทราบ 
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วาระที่ 2 รับทราบรายการด าเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
(เพื่อทราบ) 

 
ประธานฯ รายงานการด าเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ในเร่ืองตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
2.1 สภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์  

จากรายงานของบริษัท ซีบีอาร์อี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้
ส ารวจตลาดการใช้พืน้ท่ีอสงัหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการใช้อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์และ
คลงัสินค้า (Warehouse) ในปัจจุบัน อปุสงค์ของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์ยังคงท่ีท่ีประมาณ 3.4 ล้านตาราง
เมตร โดยมีอตัราการใช้พืน้ท่ีลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 80.4 เหลือร้อยละ 79.6 ซึง่ ซีบีอาร์อี เห็นว่าการลดลงนีเ้ป็นเพียง
เหตกุารณ์ชัว่คราว ไม่ใช่แนวโน้มท่ีจะลดลง โดยในอนาคต อตัราการใช้พืน้ท่ีดงักล่าวน่าจะกลบัมามีจ านวนเท่าเดิม และ
อปุทานพืน้ท่ีน่าจะเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นไปในแนวโน้มเดียวกนักบัการค้าออนไลน์ซึ่งจะส่งผลให้ความ
ต้องการใช้พืน้ ท่ีอสังหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์เพ่ิมขึน้  อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัจดัเก็บเอกสาร ซึง่มีลกัษณะเฉพาะและมีสภาวะตลาดคงท่ี อีกทัง้ยงัไม่ได้ให้ผู้ประกอบ
กิจการโลจิสติกส์เช่าพืน้ท่ี จงึอาจมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งจากรายงานของบริษัท ซีบีอาร์อี จ ากดั  

 
2.2 การด าเนินการของกองทนุรวม และแนวทางด าเนินการในอนาคต 
 ในปัจจุบัน กองทุนรวมได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 ในปัจจุบนั สญัญาเช่าท่ีกองทุน
รวมมีอยู่กับผู้ เช่าอยู่ในช่วงปีท่ี 8 ของสัญญา ส าหรับการจัดการทรัพย์สินในอนาคต ในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งอยู่
ในช่วงปีท่ี 9 ของสญัญา บริษัทจัดการจะศึกษาสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางและ
เจรจาตอ่รองเง่ือนไขการตอ่สญัญาเช่าท่ีจะหมดอายลุงในเดือนพฤษภาคม 2564 หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประการอื่นต่อไป โดยเม่ือบริษัทจดัการได้ข้อสรุปจากการศกึษาสภาวะตลาดดงักล่าวแล้ว บริษัทจดัการ
จะเจรจากบัผู้ เช่าเก่ียวกบัการต่อสญัญาเช่าก่อนท่ีสญัญาเช่าฉบับปัจจุบันจะสิน้สุดลง และบริษัทจัดการจะเสนอ
เง่ือนไขการต่อสญัญาเช่าให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในช่วงปลายปี 2563 หรือในช่วงต้นปี 2564 ในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 

 
จากนัน้ ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ  
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วาระที่ 3 รับทราบฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงนิส าหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเหน็จาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ) 

 
ประธานฯ รายงานฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และงบการเงินส าหรับปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว สรุปได้ดงันี ้
 
3.1 ตามงบดลุ กองทนุรวมมีสินทรัพย์รวม 678,970,396 บาท มีหนีส้ินรวม 2,348,519 บาท 

และมีสินทรัพย์สทุธิ 676,621,877 บาท และมีมลูค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุนอยู่ท่ี 10.0240 บาท โดยในปัจจุบนัมี
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี จ านวน 67,500,000 หน่วย ทัง้นี ้ตามงบก าไรขาดทุน ในปี 
2561 กองทุนรวมมีรายได้รวม 47,016,144 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 9,150,482 บาท มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
37,865,662 บาท มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 3,200,000 บาท ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชีจากมูลค่า
ประเมินทรัพย์สินของกองทุนท่ีลดลง ไม่ใช่การขาดทุนจากการด าเนินงานของกองทุนรวม และมีการเพ่ิมขึน้สทุธิใน
สินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 34,665,662 บาท ส าหรับงบกระแสเงินสด กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 39,427,592 บาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน (เงินปันผลจ่าย) 32,400,000 
บาท มเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 7,027,592 บาท อีกทัง้ ณ วนัต้นปี 2561 กองทนุรวมมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 17,313,687 บาท และ ณ วนัสิน้ปี 2561 กองทนุรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 24,341,279 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ได้น าสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในคราวนีแ้ล้ว 
 

3.2 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
3.2.1 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25611 

ราคาปิด  6.30 บาท/หน่วยลงทนุ 
มลูคา่ตามราคาตลาด  425,250,000 บาท 
มลูคา่การซือ้ขาย 3,502 บาท/วนั 
มลูคา่หน่วยลงทนุ 10.0240 บาท/หน่วยลงทนุ 
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 676,621,877 บาท 

 
3.2.2 ประวตัิการจ่ายเงินปันผลและการลดทนุจดทะเบียน 

                                                 
1ซือ้ขายลา่สดุ 28 ธ.ค. 2561 
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กองทุนรวมมีการประกาศจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้ 14 ครัง้ รวมเป็นเงินจ านวน 4.3524 บาท
ตอ่หน่วยลงทนุ และมีการลดทนุจดทะเบียน 1 ครัง้ เป็นเงิน 0.21 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 

 
3.2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ตัง้แต่ปี 2555 ถึงปี 2561 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าประเมินทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเฉลี่ยประมาณปีละ 5 
ล้านบาท  

 
จากนัน้ ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระท่ี 3 เป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ  

 
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เพื่อทราบ) 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมในการสอบบัญชีส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ผู้สอบบญัชี นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 11251 

นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3442 
นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7352 

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

คา่ตอบแทน 900,000 บาท 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง 
 

จากนัน้ ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระท่ี 4 เป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมต ิ 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมและเร่ืองอื่นๆ ท่ี
ไมไ่ด้มีการระบใุนวาระการประชมุ 
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  นายศภุกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุน กลา่วว่า ในระยะหลงักองทนุรวมประกาศจ่ายเงินปัน
ผลในจ านวนท่ีลดลง เมื่อพิจารณาจ านวนเงินปันผลและจ านวนเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนท่ีผ่านมาทัง้
หมดแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมมีผลตอบแทนใกล้เคียงกบัการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ ทัง้ๆ ท่ีมีความเสี่ยงใน
การลงทุนสูงกว่า เน่ืองจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บคุคลเดียวท่ีกองทนุรวมสามารถให้เช่าทรัพย์สินได้ กองทนุรวมอาจไม่มีอ านาจเจรจาต่อรองข้อก าหนดและเง่ือนไข
การเช่าทรัพย์สินกบัผู้ เช่ามากนกั จึงขอสอบถามถงึแนวทางการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทนุรวมในอนาคต
เม่ือสญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนัสิน้สดุลง รวมถงึความเป็นไปได้ในการขายทรัพย์สินในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถน า
ทรัพย์สินออกให้เช่าโดยได้รับคา่เช่าในอตัราท่ีเหมาะสมภายหลงัสญัญาเช่าฉบบัปัจจบุนัสิน้สดุลง 
 
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับลดลงเป็นผลมาจากการเร่ิมคิดค่าเช่าแปร
ผนัตามผลประกอบการของผู้ เช่าในปีท่ี 6 ของสญัญาเช่าทรัพย์สิน ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา
เช่าทรัพย์สินฉบับปัจจุบัน ในขณะท่ีการเช่าทรัพย์สินในปีท่ี 1 – 5 ของสญัญาเช่าทรัพย์สินเป็นการคิดค่าเช่าคงท่ี
เพียงอย่างเดียว เมื่อผู้ เช่ามีผลประกอบการขาดทุน กองทุนรวมจึงไม่ได้รับค่าเช่าแปรผัน ส่งผลให้ค่าเช่าท่ีกองทุน
รวมได้รับลดลง  ส าหรับเร่ืองอ านาจต่อรองของกองทุนรวมในการท าสญัญาเช่าทรัพย์สินนัน้ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการพิจารณาเร่ือง
ดังกล่าว ในการเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขทางพาณิชย์ในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินนัน้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ท่ีปรึกษาท าการศกึษาสภาวะตลาด เพ่ือก าหนดอตัราคา่เช่าขัน้ต ่าท่ีกองทนุรวมสามารถยอมรับได้ก่อน
เจรจากบับริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) หากกองทนุรวมไมไ่ด้รับคา่เชา่ในอตัราท่ียอมรับได้ ก็อาจหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางอ่ืน เช่น เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเป็นคลงัเก็บสินค้าและให้ผู้ประกอบธุรกิจบริหารคลงัเก็บ
สินค้าเข้ามาบริหารทรัพย์สินเพ่ือหาประโยชน์ต่อไป โดยกองทุนรวมจะมอบหมายให้ท่ีปรึกษาท าการศึกษาให้
ครอบคลมุทางเลือกในการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทนุรวมทัง้หมด 
 
  นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุน กล่าวว่า แนวโน้มการท างานแบบไร้เอกสาร 
(Paperless) ท าให้ความต้องการใช้งานและจัดเก็บเอกสารลดลง จึงอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินจากคลงัเก็บเอกสารเป็นคลงัเก็บสินค้าอื่นแทน นอกจากนี ้ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่
บางรายก็พฒันาสถานท่ีเก็บสินค้าของตนเอง จึงอาจไม่มีความต้องการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การพิจารณา
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมจึงอาจเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่า เน่ืองจากทรัพย์สินตัง้อยู่ในท าเลท่ีดีน่าจะมีราคา
ซือ้ขายสงู  
 
  ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทจัดการจะรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขายทรัพย์สินไปพิจารณา โดย
บริษัทจะการจะให้ท่ีปรึกษาศกึษาแนวทางการหาประโยชน์ให้ครอบคลมุการขายทรัพย์สินของกองทุนรวมด้วย ตน
เห็นว่าการท างานแบบไร้เอกสาร (Paperless) จะส่งผลกระทบต่อกิจการจัดเก็บเอกสาร อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบ
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กิจการหลายแห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ ยงัจ าเป็นต้องจดัเก็บเอกสารตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย จึงคาดว่าจะยัง
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กิจการคลงัเก็บเอกสารในอนาคตอนัใกล้  จากนัน้ ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของนายศภุกร ชิน
พงศ์ไพบูลย์ เก่ียวกับค่าเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมว่า ในปัจจุบัน กองทุนรวมได้รับค่าเช่าทรัพย์สินในจ านวนท่ี
ลดลงจากการให้เช่าทรัพย์สิน 5 ปีแรก เน่ืองจากตัง้แต่ปีท่ี 6 ของสญัญาเช่าทรัพย์สิน กองทนุรวมมีสิทธิได้รับคา่เช่า
คงท่ีในจ านวนท่ีลดลง โดยได้รับค่าเช่าแปรผันเป็นส่วนแบ่งจากก าไรของผู้ เช่าแทน แต่เน่ืองจากผู้ เช่าไม่มีก าไรจาก
การประกอบกิจการในปีท่ี 6 กองทุนรวมจึงไม่ได้รับค่าเช่าแปรผัน ส าหรับปีท่ี 7 – 8 ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
รายละเอียดการค านวณค่าเช่าแปรผนัว่ากองทุนรวมมีสิทธิได้รับค่าเช่าแปรผันหรือไม่ เพียงใด โดยกองทุนรวมได้
มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบรายละเอียดการค านวณค่าเช่าแปรผันท่ีผู้ เช่าส่งมาให้เพ่ือยืนยันความ
ถกูต้องด้วย ส าหรับหนงัสือค า้ประกนัธนาคารนัน้ เป็นการค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน กองทนุรวม
จงึมีสิทธิเรียกร้องได้เม่ือผู้ เช่าผิดสญัญาเช่าทรัพย์สิน  
 
  ประธานฯ ตอบข้อซกัถามของนางอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย
วา่ ค่าเช่าแปรผนัค านวณจากก าไรของผู้ เช่า จงึไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัก าไรของกองทนุรวมและผลขาดทุนทางบญัชีจากการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามของนายวนัชยั วนศิริกุล ผู้ ถือหน่วยลงทุนว่า กองทุนรวมมีรายการค่า
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ เน่ืองจากค่าเช่าแปรผันท่ีกองทุนรวมเรียกเก็บแต่ยังไม่ได้รับช าระ และผู้สอบบัญชีได้อ้างอิง
รายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีระบุวา่กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าเช่าแปรผนัจนสิน้สดุสญัญาเช่าทรัพย์สิน ซึง่ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เน่ืองจากปี 2560 เป็นปีแรกท่ีมีการคิดค่าเช่าแปรผนั จึงมีค่าเช่า
แปรผนัเพียงคร่ึงปี และมีจ านวนต ่ากวา่คา่เช่าแปรผนัปี 2561 
 
  ประธานฯ ขอให้ตวัแทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั ตอบข้อซกัถามของ
นางอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
 ตวัแทนส านกังานผู้สอบบญัชี ตอบข้อซกัถามของนางอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า รายได้ค่าเช่าขัน้ต ่าในอนาคตท่ีระบุในข้อ 7 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกองทุนรวม 
จ านวน 47 ล้านบาท เป็นค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินในปี 2562 ส่วนค่าเช่าขัน้ต ่าในอนาคต 
ระหว่าง 2 ปี ถงึ 5 ปี คือ คา่เช่าท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่าทรัพย์สิน
ท่ีเหลือ ซึง่จะครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในปี 2564 โดยพิจารณาจากคา่เช่าคงท่ีกองทนุรวมมีสิทธิได้รับ ไมร่วมคา่เช่า
แปรผนั  
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ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าคา่เช่าขัน้ต ่าในอนาคตท่ีระบใุนข้อ 7 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ของกองทนุรวม เป็นจ านวนเงินคา่เช่าคงท่ีทัง้หมดท่ีคาดวา่กองทนุรวมจะได้รับภายในระยะเวลา 2 – 5 ปี ไมใ่ช่อตัรา
คา่เช่าตอ่ปีท่ีคาดวา่จะได้รับ และไมไ่ด้มีการน าค่าเช่าแปรผนัท่ีไมม่ีความแน่นอนมารวมค านวณ และตอบข้อซกัถาม
ของนางอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทยวา่ รายการขาดทนุทางบญัชีจากการประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นผลมาจากสญัญาเช่าทรัพย์สินและจ านวนค่าเช่าท่ีลดลง ซึ่งบริษัทจัดการมีแนว
ทางแก้ไข 2 ประการ คือ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะต่อสญัญาเช่าทรัพย์สิน โดยคงอตัราค่าเช่า
และปรับค่าเช่าทรัพย์สินเป็นค่าเช่าคงท่ีเพียงอย่างเดียว เพ่ือลดความเสี่ยงจากค่าเช่าแปรผัน  ส าหรับเงินค่าเช่าท่ี
กองทุนรวมได้รับมาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้เน่ืองจากผลขาดทุนทางบัญชี 
บริษัทจัดการจะพิจารณาลดทุนจดทะเบียนเพ่ือเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายหลังสิน้สุดรอบระยะเวลา
ด าเนินงานถดัไปในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 หากไม่มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดไว้ กองทุนรวมก็น่าจะสามารถ
จา่ยเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในเดือนกนัยายน 2562 โดยในระหว่างนีก้องทุนรวมจะน าเงินดงักล่าว
ไปลงทนุท่ีมีความเสี่ยงต ่าตามความเหมาะสมต่อไป 
 

นางสาวจิตตรา อศัวินอฬุารกุล ผู้ ถือหน่วยลงทนุ กล่าววา่ รายรับสว่นใหญ่ของกองทุนรวมเป็นค่า
เช่าจากการให้เช่าทรัพย์สินท่ีไม่มีความซบัซ้อน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในจ านวนสูงถึง 900,000 บาท ซึง่คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของรายได้ของกองทนุรวม น่าจะสงูเกินไปเมื่อเทียบกบัปริมาณงาน 
 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า โดยปกติบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีแห่งใหญ่
เป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการดแูลเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 
 

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุน  กล่าวว่า กองทุนรวมมีรายได้เป็นค่าเช่าทรัพย์สิน 
ไม่ได้มีธุรกรรมซบัซ้อน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีแห่งใหญ่ และน่าจะ
สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านกังานอื่นท่ีมีค่าตอบแทนต ่ากว่าได้ ตนเห็นว่าการขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
น่าจะมีเพียงบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีสนใจเป็นผู้ ซือ้ทรัพย์สิน จึงไม่แน่ใจว่ากองทุนรวมจะสามารถ
เจรจาต่อรองเง่ือนไขการขายทรัพย์สินได้มากน้อยเพียงใด แต่บริษัทจัดการควรพยายามเจรจาต่อรองกับบริษัท 
ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน)  และสอบถามวา่กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบคา่เช่าแปรผนัท่ีมีสิทธิได้รับ
ตามสญัญาเช่าทรัพย์สินอย่างไร และในปัจจบุนัทรัพย์สินของกองทนุรวมมีอตัราการใช้พืน้ท่ีเท่าใด และเพ่ิมขึน้หรือ
ลดลงเมื่อเทียบกบัตอนจดัตัง้กองทนุรวม 
  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามของนายศภุกร ชินพงศ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุวา่ ทรัพย์สินของกองทุน
รวมมีอตัราการใช้พืน้ท่ีอยู่ประมาณร้อยละ 80 – 83 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ซึ่งใกล้เคียงกับอตัราการใช้พืน้ท่ีเมื่อจัดตัง้
กองทุนรวม ส าหรับข้อสงัเกตของผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการขายทรัพย์สินนัน้ บริษัท
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จดัการจะน าไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และส าหรับค่าเช่าแปรผันนัน้ สญัญาเช่าทรัพย์สิน
ฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้กองทุนรวมมีสิทธิได้รับค่าเช่าแปรผันในอตัราร้อยละ 50 ของรายได้จากการด าเนินงาน
ทรัพย์สินท่ีเช่า ภายหลังหักค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทรัพย์สินท่ีเช่าและค่าเช่าคงท่ี  โดยกองทุนรวมได้มีการ
มอบหมายให้ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีน ามาค านวณค่าเช่าแปรผันกบัผู้ สอบ
บญัชีของผู้ เช่าเพ่ือยืนยนัรายละเอียดคา่ใช้จ่ายท่ีผู้ เช่าน าสง่ให้แก่กองทนุรวมด้วย 

 
ประธานฯ ตอบข้อซกัถามของนางอิรารมย์ อนนัต์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย

ว่า กองทุนรวมได้ให้เช่าเหมาทรัพย์สินทัง้หมดแก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) อตัราการเช่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมจึงอยู่ท่ีร้อยละ 100 สว่นอตัราการใช้พืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่าซึง่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 เป็นอตัราการใช้
พืน้ท่ีจดัเก็บเอกสารของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ เช่าเหมาทรัพย์สินไปจากกองทนุรวม การเพ่ิม
อตัราการใช้พืน้ท่ีของทรัพย์สินจงึอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ เช่า โดยผู้ เช่าย่อมมีแรงจงูใจท่ีจะเพ่ิมอตัราการใช้พืน้ท่ี
ของทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมรายได้และผลก าไรของตน แม้รายได้ดงักล่าวจะต้องน ามารวมค านวณค่าเช่าแปรผันท่ีต้อง
ช าระให้แก่กองทุนรวม ก็ไม่น่าจะเป็นเหตท่ีุท าให้ผู้ เช่าไม่เพ่ิมอตัราการใช้พืน้ท่ีของทรัพย์สิน กองทุนรวมยินดีท่ีจะให้
ความร่วมมือกบัผู้ เช่าเพ่ือเพ่ิมอตัราการใช้พืน้ท่ีและค่าเช่าแปรผนัท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได้รับ  ส าหรับคู่แข่งในกิจการ
รับฝากเอกสารของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน)  ได้แก่ บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั และบริษัท ดาต้า
เซฟ จ ากัด  ส าหรับการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมนัน้ โดยปกติจะมีการประเมินราคาทรัพย์สินเป็น
ประจ าทกุปี ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมมีก าไรหรือขาดทนุทางบญัชี ผลขาดทนุทางบญัชีดงักลา่วไมไ่ด้สง่ผลกระทบต่อ
เงินสดคงเหลือของกองทุนรวม เพียงแต่ท าให้กองทุนรวมสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้น้อยลง และต้องเฉลี่ย
เงินคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการลดทุนจดทะเบียนแทน ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรทางบญัชี ก็ไม่ได้ท าให้กองทุน
รวมมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ และไมไ่ด้ท าให้กองทนุรวมสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้เพ่ิมมากขึน้แต่อยา่งใด 
  

นายธิติ ก าเหนิดดี ท่ีปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซกัถามของนายหลกัชยั สมุะนสัชยั ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ว่า การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 และจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานภาษีจากเดิมท่ีพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
2475 ก าหนดให้ค านวณจากคา่รายปี ซึง่เป็นจ านวนเงินซึง่ทรัพย์สินสมควรให้เช่าได้ในแตล่ะปี เป็นราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ท าให้ฐานภาษีเพ่ิมสงูขึน้  อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญตัิภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดอตัราภาษีต ่ากว่าพระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ซึง่ก าหนดให้เสียภาษีใน
อตัราร้อยละ 12.5 ของคา่รายปี 

 
ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ ในปัจจุบัน กองทุนรวมได้ผลกัภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ให้แก่ผู้ เช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน จงึไมน่่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดงักลา่ว 
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ประธานฯ ชีแ้จงต่อข้อซกัถามของนายจีรศกัด์ิ เล้าวงษ์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนว่า บริษัทจดัการได้เรียก
เก็บคา่เช่าแปรผนัจากผู้ เช่า แต่ยงัอยู่ในระหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดการค านวณค่าเช่าแปรผนั และหารือกบัผู้
เช่าเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั จงึต้องมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในงบการเงินของกองทนุรวม ส าหรับเงินสดลงเหลือ
จ านวน 24 ล้านบาทนัน้ เป็นกระแสเงินสดคงเหลือท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลได้เน่ืองจากการ
ขาดทุนทางบญัชีจากการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่บริษัทจดัการจะพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือ
เฉลี่ยคืนเงินสดคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อไปภายหลังสิน้สุดรอบระยะเวลาการด าเนินงานในวันท่ี 30 
มิถนุายน 2562 ทัง้นี ้กองทุนรวมอาจมีความจ าเป็นต้องส ารองกระแสเงินสดบางสว่นตามความจ าเป็น เช่น ในกรณี
ท่ีต้องมีการฟ้องร้องคดีเพ่ือเรียกเงินค่าเช่าแปรผนัจากผู้ เช่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคา่เช่าแปรผนัมีจ านวน
ไม่มาก จึงไม่น่าจะมีความจ าเป็นต้องด าเนินการดงักล่าว และคาดว่าน่าจะเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้
ภายในเดือนกนัยายน 2562 เม่ือเร่ืองดงักลา่วมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 

นายธีรวฒัน์ วงศ์วานิช ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า บริษัทจัดการควรหารือกับผู้ ถือหน่วยลงทุนราย
ใหญ่เพ่ือหาทางเพ่ิมอัตราการใช้พืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า เพ่ือเพ่ิมก าไรจากการด าเนินงานและค่าเช่าแปรผันท่ี
กองทนุรวมมีสิทธิได้รับ 

 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทจัดการจะหารือกับบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เก่ียวกับ

แนวทางในการบริหารทรัพย์สินท่ีเช่า อย่างไรก็ตาม บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) มีความเช่ียวชาญในกิจการ
คลงัเก็บเอกสารมากกว่าบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจึงอาจท าได้เพียงสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัท ทรัพย์ศรี
ไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพ่ิมเติม และไม่มีกิจการอื่นใดท่ีจะต้องพิจารณา ประธานฯ จึง
กลา่วปิดการประชมุเวลาประมาณ 11.05 น. 
 
 

                                                                                   
 (นายสทุธิพนัธ์ กรีมหา) 
 ประธานในท่ีประชมุ 


