ที่ PFRD 051/2562
วันที่ 30 เมษายน 2562
เรื่ อง

แจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์ศรี ไทย (SSTPF)
ประจาปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
จากัด”) (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์ศรี ไทย (“กองทุนรวม”) ได้ จดั ให้ มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจาปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุงเทพฯ ห้ องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เริ่ มประชุมเวลา
ประมาณ 9.50 น. มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าร่ วมประชุม ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวนทังสิ
้ ้น 30 ราย เป็ น
จานวนหน่วยลงทุน 25,368,230 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 37.5826 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม (จานวน 67,500,000 หน่วย) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 :

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (เพื่อทราบ)
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
1. บริ ษัทจัดการได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิเพิล จากัด เนื่องจากการ

ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท
2. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ได้ ออกประกาศ กลต.
ที่ สน. 22/2561 เรื่ อง การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กลต. ที่ สน. 27/2561) ซึง่ ข้ อ 4 ของประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บริษัท
จัดการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของกองทุนรวม เพื่อรายงานการจัดการกองทุนรวม ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา และการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี โดยให้ เริ่ มดาเนินการเป็ นครัง้ แรกสาหรับรอบปี บญ
ั ชีที่สิ ้นสุดในหรื อหลัง
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วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทจัดการจึงจัดให้ มีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจาปี 2562 เป็ นการ
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ แรกของกองทุนรวม
3. การแก้ ไขข้ อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
หน้ าที่ 5 ในวาระที่ 3 หัวข้ อย่อย 3.2.2 ประวัติการจ่ายเงินปั นผล เป็ นดังนี ้
ครัง้ ที่

งวดผลการดาเนินงาน
ที่จ่ายเงินปั นผล

วันที่จ่ายเงินปั นผล

อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
(ต่ อหน่ วยลงทุน)

ครัง้ ที่ 3

วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2555

วันที่ 18 มี.ค. 2556

0.3393

ครัง้ ที่ 4

วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556

วันที่ 19 ก.ย. 2556

0.3471

วาระที่ 2 :

รั บทราบรายงานการดาเนิ นการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมใน
อนาคต (เพื่อทราบ)

ประธานฯ รายงานสภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ การดาเนินการของกองทุนรวม และแนวทางการ
จัดการกองทุนรวมในอนาคต ให้ ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 :

รั บทราบฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม และงบการเงินสาหรั บปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี
แล้ ว (เพื่อทราบ)

ประธานฯ รายงานฐานะทางการเงินและข้ อมูลการเงินที่สาคัญของกองทุนรวมให้ ที่ประชุมรับทราบ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 4 :

รั บทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่ าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี สาหรั บปี
บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เพื่อทราบ)
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ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมในการสอบบัญชี สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผู้สอบบัญชี

ที่ตงั ้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352
ชันที
้ ่ 15 อาคารบางกอก ซิตี ้ 179/74-80 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพ 10120
900,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง

วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 5 :

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพนั ธ์ กรี มหา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
หัวหน้ าฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์

ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 02 686 9525
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