ประกาศ
รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง (Affiliated Transaction)
ข้ อมูลสาหรับ เดือน พฤศจิกายน 2561
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนภัทร จากัด

บริษัทจัดการทีร่ ับผิดชอบในการดาเนินการกองทุน
บุคคลทีม่ กี ารถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่ อไปนี้
บุคคลทีถ่ ือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

บริ ษทั ทุนภัทร จากัด (มหาชน)

สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.1)(ก)1. บริ ษทั แม่

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

บุคคลทีถ่ ือหุ้นหรือเป็ นหุ้นส่ วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบุคคล
ตาม (1.1)(ก)1. เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้
แล้ วทั้งหมดหรือจานวนหุ้นส่ วนของบุคคลดังกล่ าว (ไม่ รวม
บริษัททีจ่ ดั ตั้งในต่ างประเทศ)
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.1)(ก)2. บริ ษทั ยาย

นิตบิ ุคคลทีม่ บี ุคคลทีถ่ ือหุ้นหรือเป็ นหุ้นส่ วนเกินร้ อยละ 50
ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดหรือจานวนหุ้นส่ วน
ของนิตบิ ุคคลดังกล่ าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้ อย
ละ 50 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
ด้ วย
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.1)(ค) บริ ษทั พี่นอ้ ง

ถือหุน้ ร้อยละ 99.97
ถือหุน้ ร้อยละ 100
ถือหุน้ ร้อยละ 100
นิตบิ ุคคลทีม่ ผี ้ถู อื หุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ าย
ได้ แล้ วทั้งหมดเป็ นนิตบิ ุคคล ซึ่งนิตบิ ุคคลดังกล่ าวเป็ นผู้ถอื หุ้น
โดยอ้ อมของบริษัทจัดการตาม (1.1)(ก)2. โดยกรรมการของ
นิตบิ ุคคลนั้น และ/หรือของนอตอบุคคลตาม (1.1)(ก)1. เป็ น
กรรมการของบริษัทดังกล่ าวด้ วยเกินกึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
บริษัททุนภัทร จากัด (มหาชน)

สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.1)(จ)

1

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
Phatra Asset Management (Cayman) Limited
Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund
บริ ษทั เคเคพี ทาวเวอร์ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บุคคลทีท่ าหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริษัทจัดการ
และการจัดการกองทุน
กรรมการ

1. นายอภินนั ท์ เกลียวปฏินนท์
2. นายยุทธพล ลาภละมูล
3. นางสาวยุวนา รัตนวิเชียร
4. นายพิพฒั น์ เหลืองนฤมิตชัย
5. นางกุลนันท์ ซานไทโว
นายยุทธพล ลาภละมูล

สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ก) ผูบ้ ริ หาร

กรรมการผู้จดั การ
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ก) ผูบ้ ริ หาร

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ก) ผูบ้ ริ หาร

ผู้อานวยการ
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ก) ผูบ้ ริ หาร

ผู้จดั การกองทุน
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ข)

2

นางสาวอลิสา กัมพลพันธ์
นางณัฐจุฑา คุปตารักษ์
นางสาวทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส
นางสาวจุติมาส ศิวะมาศ
นางสาวมริ สา ทัดสวน
นางสาวอัชพร ศิริธนะวัฒน์
นายสุทิน แซ่โง้ว
นายสุราช เซที
นายกษิดิศ ทองปลิว
นางสาวรสนา ศรี พงษ์
นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต
นายศรชัย เตรี ยมวรกุล
นางมาสพร บุญศิริไพบูลย์
นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
นางสนิตรา มโนมัยพันธุ์
นายยุทธพล ลาภละมูล
นางสาวอลิสา กัมพลพันธ์
นางสาวอัชพร ศิริธนะวัฒน์
นายสุราช เซที
นายสุทิน แซ่โง้ว
นายณัฐกวิน เจียมโชติพฒั นกุล
นางสาวสนิตรา มโนมัยพันธุ์
นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
นางสาวอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
นายริ สา ศิริวฒั น์
นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
12. นายศรชัย เตรี ยมวรกุล
13. นางสาวกวิสรา ทิศาดลดิลก
14. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี
บริ ษทั นพดา ซินดิเคท จากัด

นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลตาม (1.2)(ก) หรือ (1.2)(ข) ถือหุ้นหรือเป็ น
หุ้นส่ วนรวมกันเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้
แล้ วทั้งหมดหรือจานวนหุ้นส่ วนของนิตบิ ุคคลนั้น
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ค)

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ทีป่ รึกษา
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.2)(ง)

กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ทุกกองทุน ที่บริ ษทั จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการ

กองทุนทีบ่ ริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.3)(ก) (1.3)(ข) (1.3)(ค)

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องเพิม่ เติม
สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
-

นิตบิ ุคคลทีน่ ายจ้ างถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ าย

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องเพิม่ เติม
สาหรับกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กอง 1
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เออร์บานา
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กอง 1
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย

บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินกรุ งเทพบริ การภาคพื้น จากัด
3

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
บริ ษทั บริ การภาคพื้นการบินกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ไฟลท์
เซอร์วสิ จากัด
บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
บริ ษทั กูร์เมท์ พรี โม่ จากัด
บริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จากัด
บริ ษทั เอสเอ เซอร์วสิ เซส จากัด
บริ ษทั บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จากัด
บริ ษทั เออร์บานา ฮอสพิทอลลิต้ ี (2012) จากัด
บริ ษทั เออร์บานา เอสเตท จากัด
บริ ษทั สยามพันธุ์วฒั นา จากัด (มหาชน)

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เออร์บานา
ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน
กอง 1
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย

บริ ษทั ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เออร์บานา
ผู้เช่ าช่ วง
กอง 1
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย

บริ ษทั กรุ งเทพประเมินราคา จากัด

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เออร์บานา

บริ ษทั เออร์บานา เอสเตท จากัด

บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมรายชื่อบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ในกรณี ที่เป็ นการจัดการกองทุน
รวม ซึ่งฝ่ ายนายทะเบียนเป็ นผู้จดั ส่ งให้ ทราบในทุกวันทาการ สธ.14/2558 ภาคผนวก (1.4)
สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุยและ
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เออร์บานาได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นรายไตรมาสเมื่อมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
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