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สรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่
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ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) (“กองทุนรวม”) ได้ จดั ส่งรายงานข้ อมูลและเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้ อง ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่
ผ่านมา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ ยวข้ องกับรายงานข้ อมูลและเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1-30 พฤษภาคม 2564 นัน้
บริ ษัทจัดการขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทจัดการได้ รวบรวมคําถามและจัดทําสรุ ปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถาม
และคําตอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่คําถามและคําตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
้ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้ นไป
จัดการ (www.ktam.co.th) ตังแต่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จดั การ

หากท่านมีข้อสงสัย หรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9

(เอกสารแนบ)
สรุ ปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่
เกี่ยวข้ องกับการรายงานข้ อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ ตลาดไท (TTLPF) ประจําปี 2564
คําถามที่ 1
คําตอบ

รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจําปี 2564
บริ ษั ท จัด การได้ พิจ ารณาและแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี จ าก บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เ อเอส
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจําปี 2564 เพื่อทําหน้ าที่ในการตรวจสอบและให้ ความเห็น
ต่ อ งบการเงิ น ของกองทุน รวม เนื่ อ งจากมี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการสอบบัญ ชี มี
มาตรฐานการทํางานที่ดี และมีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั นี ้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7352
1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
2. นางสาวสกุณา แย้ มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4906
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3760
โดยกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นของ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ สเอบีเอเอส จํากัด เพื่อทําหน้ าที่แทนได้

คําถามที่ 2
คําตอบ

คําถามที่ 3
คําตอบ

กองทุนรวมนี ้ มีการกําหนดอายุโครงการหรื อไม่ เมื่อครบอายุสญ
ั ญาเช่า หน่วยลงทุนจะมีมลู ค่าเข้ าใกล้
ศูนย์ ใช่หรื อไม่
กองทุน รวมนี ้ ไม่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดอายุโ ครงการ อย่ า งไรก็ ดี กองทุน รวมมี ก ารลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ ซึง่ อายุสญ
ั ญาเช่ามีกําหนด 20 ปี (สิ ้นสุดปี 2573) หากไม่มีการ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกทัง้ กองทุนรวมได้ จ่ายเงินปั นผลและลดทุนจนหมดแล้ วตามที่กําหนดใน
โครงการแล้ วมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมจะเป็ นศูนย์ ซึง่ เป็ นไปตามหลักการบัญชีโดยทัว่ ไป
ขอทราบผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม่ ต่อผลประกอบการของกองทุนรวม รวมทังมาตรการ
้
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อในตลาด
จากมาตรการป้องกันระบาดของเชื ้อ ไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ของภาครัฐโดยการสัง่ ให้ ปิดสถานที่
เสี่ยงต่อการแพร่ โรค บางส่วนเป็ นการชัว่ คราว ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีการประเมินผลกระทบต่อ
พื ้นที่ค้าปลีกตลอด โดยผู้ค้าในตลาดรวมทังผู
้ ้ ค้าผลไม้ และอาหารยังสามารถเปิ ดได้ ตามเวลาปกติ และไม่
มีผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อย่างมีนยั สําคัญ
ส่วนในเรื่ องของมาตรการป้องกันการระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 นัน้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ จดั
ให้ มีการตรวจหาเชื ้อเชิงรุกในกลุม่ ผู้ค้าและพนักงาน รวมทังยกระดั
้
บมาตรการที่เข้ มงวดเพื่อป้องกันการ
ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 เน้ นยํ ้าการรักษาระยะห่าง ล้ างมือ และสวมหน้ ากาก โดยผู้ค้าที่ไม่ให้
ความร่วมมือจะต้ องถูกพักการค้ าทันที

