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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) ประจาํปี 2562 

 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 

ประชุมเมื�อวนัที� 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม ชั(น 3 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว 

กรุงเทพ ฟอร์จูน (Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel)  

ผูบ้ริหารจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

1. นายไพรัช  มิคะเสน  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ ผูจ้ดัการกองทุน  

2. นายอนุชิต  เกษตระกลู รองผูอ้าํนวยการ/ ผูจ้ดัการกองทุน 

ผูแ้ทนจากผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จาํกดั (เทสโก ้โลตสั) 

1. นายวรพนธ ์  เตชอคัรกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย ์      

คุณโชคชยั เหลืองประเสริฐ ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้นะนาํผูบ้ริหารจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัจดัการ”) และผูแ้ทนจากบริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จาํกดั (เทสโก ้โลตสั) ซึ� งเป็น

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยก์องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้ โลตสั รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั( งนี( ไดจ้ดัให้มีขึ(นตามหลกัเกณฑข์องประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. 36/2562  เรื� อง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที� 25 เมษายน 2562  

ซึ� งกาํหนดให้บริษทัจดัการจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ(นสุดของรอบปี

บญัชีของกองทุนรวม โดยในการประชุมครั( งนี( มีวาระทั(งหมด 6 วาระ ซึ�งทุกวาระเป็นวาระเพื�อทราบ ดงันี(  

วาระที� 1 รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื�องที�สาํคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต 

วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจาํปี 2561/2562  

วาระที� 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเ งิน (งบดุล) และบัญชีกําไรขาดทุนสิ(นสุด ณ วันที�   

28 กมุภาพนัธ ์2562 

วาระที� 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561/2562 
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วาระที� 5 รับทราบการแตง่ตั(งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562/2563 

วาระที� 6 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ ในส่วนของการถามคาํถาม จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถถามคาํถามเมื�อสิ(นสุดในแต่ละวาระ โดยการยกมือและแจง้ชื�อและนามสกุล พร้อมทั(งแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุนที�มาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  

ในการประชุมครั( งนี( มีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั(งสิ(น 606 ราย 

ถือหน่วยลงทุนรวมกนัทั(งหมดจาํนวน 1,549,111,005 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้

แล้วทั( งหมด (จํานวนทั( งหมด 2,337,282,928 หน่วย) ซึ� งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดไว้ในมาตรา 129/2 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที�กาํหนดให้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งมีองค์ประชุม 

ซึ� งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนทั(งหมด และ 

ตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของกองทุนรวม  

เริ�มการประชุม 

นายไพรัช มิคะเสน ทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมและเปิดการประชุม ประธานฯ ได้ให้รายละเอียดความเป็นมาของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมได ้

จดทะเบียนจดัตั(งขึ(นในปี 2555 มีจาํนวนเงินทุนของโครงการจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั( งแรก 18,408,000,000 บาท 

และต่อมาไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนครั( งที� 1 จาํนวน 7,544,862,942.40 บาท และกองทุนรวมไดล้ดทุนทั(งหมด 14 ครั( ง 

ทาํให้ทุนจดทะเบียนทั(งหมดขณะนี( มีจาํนวน 25,493,674,664.91 บาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 

2562 อยูที่� 29,379,060,434 บาท หรือเท่ากบั 12.5697 บาท/หน่วย โดยกองทุนรวมไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าซึ� งเป็นศูนยก์ารค้าเทสโก้ โลตัส จาํนวน 23 สาขา ซึ� งกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั( ง

ภาคเหนือและภาคใต ้ทั(งนี(  บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จาํกดั (เทสโก ้โลตสั) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมร้อยละ 25 และเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม  บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ(งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แล

ผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

วาระที4 1 รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื4องที4สําคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต 

ประธานฯ ไดเ้ชิญคุณวรพนธ์ เตชอคัรกุล ผูแ้ทนจากผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการ

บริหารจดัการอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมแก่ที�ประชุม  
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คุณวรพนธ์ฯ ได้ชี( แจงต่อที�ประชุมว่า ในการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม บริษทั  

เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จาํกดั (เทสโก ้โลตสั) ไดใ้ห้ความสําคญักบัรายไดแ้ละตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซึ� งไดแ้ก่การ

บริหารจดัการใหเ้กิดรายไดสู้งสุด พร้อมทั(งสร้างอตัราการเติบโตในอนาคต โดยรายไดห้ลกัของกองทุนรวมมาจากรายได้

ค่าเช่า ซึ� งในปีที�ผา่นมาผลประกอบการของกองทุนรวมเป็นไปตามที�คาดหมายและอตัราการเติบโตเพิ�มขึ(นเมื�อเทียบกบัปีที�

ผา่นมา  ในขณะที�คา่ใชจ่้ายของกองทุนรวมมีจาํนวนลดลงร้อยละ 3 เมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา   

การจดัการกองทุนรวมในเรื4องที4สําคญั  

กองทุนรวมไดด้าํเนินโครงการและกิจกรรมที�สาํคญัต่าง ๆ ในปี 2561/2562 ดงันี(    

(1) ดาํเนินการจดัสรรพื(นที�เช่า และปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Store Refresh) ของศูนยก์ารคา้เทสโก ้
โลตสั รวม 2 สาขา (สาขาอมตะ และสาขาแม่สาย) ซึ�งใชง้บประมาณรวมจาํนวน 44.5 ลา้นบาท โดยการจดัการพื(นที�เช่า
ดว้ยการปรับปรุงทั(งภายในและภายนอก รวมทั(งเพิ�มพื(นที�เช่า ทาํใหก้องทุนรวมไดรั้บผลตอบแทนเพิ�มสูงขึ(น 

(2) ดํา เ นินโคร งการจัดสรร  และป รับป รุ งพื( น ที� เ ช่ า  ( Space Assembling Project: SPA)  
ในศูนยก์ารคา้รวมทั(งสิ(น 16 สาขา ซึ� งใชง้บประมาณในการดาํเนินการโครงการดงักล่าวรวมจาํนวน 16.60 ลา้นบาท  
โดยการปรับปรุงพื(นที�เช่าของร้านคา้เพื�อการบริหารพื(นที�เช่าให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุด และบริหารจดัการพื(นที�เช่าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ดาํเนินการเปลี�ยนแปลง ซ่อมแซม บาํรุงรักษา ที�เกี�ยวขอ้งกบัอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ และ
พื(นที�ส่วนกลาง เพื�อให้ศูนยก์ารคา้ รวมถึงโครงสร้างอาคาร และพื(นที�ส่วนกลางมีสภาพพร้อมใชง้านและมุ่งเน้นที� 
ความปลอดภยัเป็นสาํคญั โดยค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ(นดงักล่าวสามารถบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นงบประมาณ และค่าใชจ่้ายลดลง
เมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา  

(4) ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการตลาด เพื�อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายใน
ศูนยก์ารคา้เพิ�มมากยิ�งขึ(น โดยเมื�อเทียบปริมาณลูกคา้ที�เขา้มาใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้กบัปีที�ผา่นมา อตัราอาจไม่ได้
เติบโตมากนัก แต่ยงัสามารถรักษาปริมาณลูกคา้ที� เข้ามาใชบ้ริการให้คงที�อยูไ่ด้ และค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ(นจากการจัด
กิจกรรมดงักล่าวอยูใ่นงบประมาณที�ตั(งไว ้

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

กองทุนรวมมุ่งที�จะพฒันาศกัยภาพบนพื(นที�ปล่อยเช่าของกองทุนรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยกองทุนรวมจะพฒันารูปแบบศูนยก์ารคา้ใหมี้ความหลากหลาย เพื�อดึงดูดความสนใจของผูม้าใชบ้ริการโดยกองทุน
รวมจะดาํเนินการในส่วนที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี(  

(1) ดาํเนินโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์และจดัสรรเพิ�มเติมพื(นที� เช่า (Store Refresh Projects)  
โดยทําการจัดสรรและปรับปรุงพื(นที�ปล่อยเช่าเพิ�มเ ติมของศูนย์การค้า  เทสโก้ โลตัส  จํานวน 2 - 4 สาขา  
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ในปีงบประมาณปี 2562/2563 โดยประมาณการงบลงทุนไวไ้ม่เกิน 82 ลา้นบาท เพื�อให้สามารถสร้างรายไดส่้วนเพิ�ม
ใหก้บักองทุนรวม 

(2) ดาํเนินโครงการจดัสรร และปรับปรุงพื(นที�เช่า (Space Assembling Projects) โดยทาํการจดัสรร
และปรับปรุงพื(นที�ปล่อยเช่า ของศูนยก์ารคา้ เทสโก ้โลตสั ที�มีศกัยภาพในการสร้างรายไดส่้วนเพิ�ม ในปีงบประมาณ 
2562/2563 โดยประมาณการงบลงทุนไวไ้ม่เกิน 12 ลา้นบาท สาํหรับ 23 สาขา 

(3) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ์ โดยดําเนินมาตรการเชิงรุกในการหารายได้และเพิ�ม
ผลตอบแทนจากอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดงักล่าว รวมทั(งดาํเนินการศึกษาการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ขา้มาช่วย
ลดค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 

(4) แนวทางในการบริหารจดัการพื(นที�เช่า กองทุนรวมจะดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนการขายเพื�อให้
ไดก้ลุ่มผูเ้ช่าซึ� งมีลกัษณะหลากหลายและเหมาะสมกบัศูนยก์ารคา้ 

(5) แนวทางในการทาํแผนงานการสนบัสนุนการขายและประชาสัมพนัธ ์ วตัถุประสงคเ์พื�อสร้าง
แรงจูงใจให้ลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้ 

ต่อจากนั(น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยไดซ้กัถามกรณีมีขอ้สงสัย ซึ�งมีผูถื้อหน่วยลงทุนได้
มีการสอบถามดงันี(   

(1) คุณภานุ ตั(งพลูสินธนา ผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่สินทรัพยที์�กองทุนรวม
เช่าเหลืออายสัุญญากี�ปี และเนื�องจากกองทุนรวมไม่มีนโยบายที�จะเพิ�มสินทรัพยใ์หม่ ๆ อาจทาํให้กองทุนรวมในระยะ
ยาวจะขาดความน่าสนใจ มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ ไดชี้(แจงวา่ กองทุนรวมเช่าสินทรัพยจ์ากบุคคลภายนอกซึ� งสัญญาเช่าที�เหลืออายุ
สั(นที�สุดคือสาขาสมุย ซึ�งเหลือประมาณ 10 กวา่ปี และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมี์ขอ้จาํกดัตามกฎหมายที�ไม่สามารถ
เพิ�มทุนเพื�อลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ�มเติม  เวน้แต่จะแปรสภาพเป็นกองทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REIT)  
ซึ� งตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

(2) คุณสมชาย เจนสถิรพนัธุ ์ผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเกี�ยวกบัรอบระยะเวลาการ
ขึ(นค่าเช่า และแนวทางการป้องกนัแกไ้ขเกี�ยวกบัภาวะการแข่งขนัของศนูยก์ารคา้ต่าง ๆ ที�มาตั(งอยูใ่นทาํเลใกลเ้คียงกนั 

ประธานฯ ได้ชี( แจงว่า รอบระยะเวลาการต่ออายุสัญญาของผูเ้ช่าแต่ละรายจะไม่เท่ากนั  
โดยส่วนใหญ่สัญญาเช่าจะมีอายุ 3 ปี  นอกจากนี(  คุณวรพนธ์ฯ ไดชี้(แจงวา่ จากจาํนวนทั(งหมด 23 สาขา มีเพียงสาขา 
มหาชยัเท่านั(นที�มีศูนยก์ารคา้มาตั(งในทาํเลใกลเ้คียงกนั ทั(งยงัมีการแข่งขนัจากการขายสินคา้ออนไลน์ดว้ย อยา่งไรก็ดี 
กองทุนรวมมีแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยการนาํกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการตลาดต่าง ๆ มาใชใ้นการดึงดูด
ลกูคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการที�ศูนยก์ารคา้ เพื�อรักษาอตัราเช่าให้อยูใ่นอตัราที�ดี 

การลงมต ิ วาระนี( เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที4 2   รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจาํปี 2561/2562 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณอนุชิต เกษตระกลู ในฐานะผูจ้ดัการกองทุน เป็นผูชี้(แจงต่อที�ประชุม

เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจาํปี 2561/2562  

คุณอนุชิตฯ ชี(แจงต่อที�ประชุมเกี�ยวกบังบกาํไรขาดทุนของกองทุนรวม สิ(นสุด ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 

2562 โดยมีรายละเอียดดงันี(  

 

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของกองทุนรวม สิ(นสุด ณวนัที�  28 กุมภาพนัธ์ 2562 

มีรายละเอียดดงันี(  

 

ต่อจากนั(น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยไดซ้กัถามกรณีมีขอ้สงสัย ซึ�งมีผูถื้อหน่วยลงทุนได้
มีการสอบถามดงันี(   

คุณสมชาย เจนสถิรพนัธุ ์ผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า กองทุนรวมยงัสามารถที�จะ
กูย้มืเงินเพิ�มเพื�อลงทุนในสินทรัพยใ์หม่ไดห้รือไม่  

ประธานฯ ไดชี้(แจงวา่ ตามเกณฑข์องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่เนื�องจากกองทุนรวมได้กู้ยืมเงินเพื�อลงทุนในสาขา 
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นวนครโดยใชว้งเงินกูป้ระมาณ 2,600 ลา้นบาท และในปีที�ผ่านมามีการต่อสัญญาเงินกูก้บัธนาคารที�เป็นเจา้หนี( และ 
มีชาํระหนี( คืนบางส่วนซึ�งเหลือหนี( จาํนวน 2,450 ลา้นบาท ดงันั(น ในขณะนี(กองทุนรวมจึงไม่เหลืออตัราส่วนการกูย้ืม
เงินที�จะสามารถนาํไปกูย้มืเงินเพิ�มเพื�อลงทุนในสินทรัพยเ์พิ�มเติมได ้

การลงมต ิ วาระนี( เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที4 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และบญัชีกาํไรขาดทุนสิ<นสุด ณ วนัที4 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

คุณอนุชิตฯ ได้ชี( แจงต่อที�ประชุมเกี�ยวกับงบกําไรขาดทุน สิ( นสุด ณ ว ันที�  28 กุมภาพันธ์ 2562  

โดยกองทุนรวมมีรายได้รวมประมาณ 3,071 ล้านบาท ซึ� งเพิ�มขึ(นจากปีก่อนประมาณ 66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 2.21 โดยหลกัมาจากการเพิ�มขึ(นของอตัรารายไดค่้าเช่า ในส่วนค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมอยูที่�ประมาณ 734 ลา้น

บาท ซึ� งลดลงจากปีก่อนประมาณ 16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.14 โดยค่าใชจ่้ายที�ลดลงมาจากค่าภาษีโรงเรือน  

ค่าประกนัภยั และการตั(งค่าลกูหนี(  รวมทั(งดอกเบี(ยจ่ายที�ลดลงเนื�องจากมีการทาํสัญญาวงเงินกูย้มืรอบใหม่ ทาํให้กองทุน

รวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประมาณ 2,336 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ(นจากปีก่อนประมาณ 82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.66  

ในส่วนของงบดุล สิ(นสุด ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2562 กองทุนรวมมีสินทรัพยร์วมประมาณ 32,706 ลา้น 

ซึ� งเพิ�มขึ(นจากปีก่อนประมาณ 31,698 ลา้นบาท และมีหนี( สินรวมประมาณ 3,327 ลา้นบาท โดยหนี( สินหลกั ๆ ของกองทุน

รวม ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมจาํนวน 2,450 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายและภาษีคา้งจ่ายประมาณ 328 ลา้นบาท ซึ� งเป็นค่าเช่าล่วงหนา้

ที�ยงัไม่ไดจ่้ายจริง นอกจากนี(  กองทุนรวมมีกาํไรสะสมประมาณ 3,385 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ(นจากปีก่อนที�มีมีกาํไรสะสม

อยู่ที�ประมาณ 2,906 ลา้นบาท ทาํให้สินทรัพยสุ์ทธิเพิ�มขึ(นประมาณ 29,379 ลา้นบาท ซึ� งส่งผลให้สินทรัพยสุ์ทธิต่อ

หน่วยเพิ�มขึ(นจากเดิม 12.1509 บาท/หน่วย เป็น 12.5697 บาท/หน่วย 

ต่อจากนั(น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยไดซ้กัถามกรณีมีขอ้สงสัย ซึ�งมีผูถื้อหน่วยลงทุนได้
มีการสอบถามดงันี(   

คุณสุรัสวดี คาํเถียร ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียม
พิเศษเพื�อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (incentive fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของกาํไรสุทธิ เป็นค่าธรรมเนียมที�
จ่ายใหบุ้คคลใด และมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายอยา่งไร 

ประธานฯ ไดชี้(แจงวา่ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อสร้างแรงจูงใจในการบริหารเป็นค่าธรรมเนียมที�กองทุน
รวมจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยอตัราของค่าธรรมเนียมดงักล่าวคิดจากรายได ้ซึ� งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรัพยสร้างรายไดแ้ละบริหารทรัพยสิ์นของกองทุนรวมใหดี้ยิ�งขึ(น 

การลงมต ิ วาระนี( เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที4 4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561/2562 

คุณอนุชิตฯ ไดชี้(แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัจดัการไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
สําหรับปี 2561/2562 จาํนวน 4 ครั( ง รวมเป็นเงินจ่ายปันผล 0.90 บาทต่อหน่วย และอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั
กาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้อยู่ที� ร้อยละ 90.02 ซึ� งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.  
ที�กาํหนดให้บริษทัจดัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้ของ
รอบปีบญัชี ซึ� งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี(  

 

นอกจากนี(  จากประวติัการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน ตั(งแต่เริ�มตั(งกองทุนในวนัที� 13 มีนาคม 2555 
จนถึงปัจจุบนั กองทุนรวมไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนรวม 5.5574 บาท/หน่วย และมีเงินคืนทุนรวม 0.2052 
บาท/หน่วย รวมทั(งสิ(น คิดเป็นจาํนวนรวม 5.7626 บาท/หน่วย 

ต่อจากนั(น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยไดซ้กัถามกรณีมีขอ้สงสัย ซึ�งไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
คนใดซกัถาม 

การลงมต ิ วาระนี( เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที4 5     รับทราบการแต่งตั<งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562/2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
กองทุนรวม ประจาํปี 2562/2563 เพื�อทาํหนา้ที�ในการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เนื�องจากมี
ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการทาํงานที�ดี และมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีดงันี(   

1. นางสาวสินสิริ ทงัสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7352 
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2. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4906 
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  5339 

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทุนรวมได ้และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
เพื�อทําหน้าที�แทนได้ ทั( งนี(  บริษทัจัดการได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจําปี 2562 จํานวน 
1,700,000 บาท ซึ� งไม่รวมค่าบริการอื�น ๆ (Out of Pocket Expenses) โดยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าวเพิ�มขึ(น
จากปีที�ผา่นมาร้อยละ 2.72 

ต่อจากนั(น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยไดซ้กัถามกรณีมีขอ้สงสัย ซึ�งไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
คนใดซกัถาม 

การลงมติ วาระนี( เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระที4 6     เรื4องอื4น ๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานฯ ได้ชี( แจงต่อที�ประชุมว่า วาระนี( กําหนดขึ( นมาเพื�อให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนซักถามหรือ 

ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัการกองทุน รวมทั( งให้ผูจ้ดัการกองทุนชี( แจงและตอบข้อซักถามของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัและลงมติใด ๆ ในวาระนี(  จึงเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเรื�องต่าง ๆ 

 เมื�อไม่มีผู ้ถือหน่วยลงทุนคนใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�เขา้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื�อเวลา 15.13 น. 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

                   

     (นายไพรัช มิคะเสน) 

ประธานที�ประชุม 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
   


