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ข้อมูลของผู้ช าระบัญช ี

ในการช าระบัญชีของกองทรสัต ์SHREIT ในครัง้นี ้บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
(“ทรัสตี” หรือ “KTAM”) ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์SHREIT เห็นชอบใหบ้ริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด (“ดีไอเอ”) เป็น 
ผูช้  าระบญัชี และเสนอค่าบริการการช าระบญัชีในอตัราไม่เกิน 1,800,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และค่าบรกิาร
อื่นๆ ที่เกิดจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น และ/หรือติดตามการรบัช าระเงินจากลกูหนี ้คิดในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของจ านวนเงินท่ี
รบัจากลกูหนี/้จ าหน่ายทรพัยสิ์น (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยขอ้มลูผูช้  าระบญัชีมีรายละเอียดดงันี ้

ดีไอเอ เป็นบริษัทจ ากัด ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญัจ านวน 20,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และมีผูถื้อหุน้ทัง้หมด 10 ราย 

สรุปข้อมูลส าคัญของดีไอเอ มีดังต่อไปนี ้

ผู้ช าระบัญช ี บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 
เลขทะเบียนบริษทั 0105533119956 
โทรศัพท ์ +66 (0) 2259 5300 
โทรสาร +66 (0) 2259 8956 
เว็บไซต ์ http://www.diaaudit.com 
อีเมล dia@diaaudit.com 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 20,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไวต้่อหุ้น 100 บาท 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดสว่นการถือหุ้น) 1. นาง วิไลรตัน ์โรจนน์ครนิทร ์(รอ้ยละ 25.5550) 

2. นาย เฉลิมพล กฤตยาเกียรณ ์(รอ้ยละ 24.6950) 
3. นาย ฐกรู เวชพาณิชย ์(รอ้ยละ 14.1950) 

รายชื่อกรรมการ 1. นาง วิไลรตัน ์โรจนน์ครนิทร ์
2. นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์
3. นาย ศิวชยั โคมทองสถิตย ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท  
ยกเวน้นิติกรรมเก่ียวกบัการจา่ยเงินจากธนาคาร ใหก้รรมการสองคน 
ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ผู้ถือหุ้นของดีไอเอ 

รายชื่อ จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 
นาง วิไลรตัน ์โรจนน์ครนิทร ์ 5,111 25.5550 
นาย เฉลิมพล กฤตยาเกียรณ ์ 4,939 24.6950 
นาย ฐกรู เวชพาณิชย ์ 2,839 14.1950 
นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ 1,550 7.7500 
นาย กานต ์โคมทองสถิตย ์ 1,385 6.9250 
นาย ดนยั สวสัดิบตุร 1,385 6.9250 
นาย บญุเลี่ยม เหลืองนาคทองดี 1,385 6.9250 
นาง พนูสขุ เอี่ยมนิรตัน ์ 1,273 6.3650 
นาย สพุฒัน ์อปุนิกขิต 83 0.4150 
นาย ศิวชยั โคมทองสถิตย ์ 50 0.2500 

รวม 20,000 100.0000 

ที่มา: BOL ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 


