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เอกสารแนบ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) 

เม่ือวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมประชุม เวลา 10:00 น. 

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (“บริษัทฯ”) ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแถลงวา่การประชุม
สามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 13 ธันวาคม 2559 และก าหนดปิดสมดุทะเบียนหน่วย
ในวนัพุธท่ี 14 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 ซึง่ตามทะเบียน
ปรากฏรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ 1,063 ราย รวมจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกจ าหน่ายแล้วของ
กองทรัสต์ 814,800,000 หน่วย  ทัง้นี ้ในวนันีม้ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะทัง้หมด 177 
ราย ถือหน่วยทรัสต์รวม 547,215,436 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 67.16 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ ครบเป็นองค์ประชุมตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งก าหนดให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมี  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึขอเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ 
ผู้แทนจากทรัสตี ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และผู้แทนจากผู้บริหารอาคาร
ท่ีได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ (เน่ืองจากติดภารกิจส าคญั) 
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอรุเสฏฐ นาวานเุคราะห์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายปภพ ศรีอรุโณทยั หวัหน้าฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

3. นายศภุชยั ด ารงธนานรัุกษ์ หวัหน้าฝ่ายก ากบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความเสี่ยง 

4. นางสาวจนัทราภรณ์ จนั หวัหน้าฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

ผู้แทนจากทรัสตีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิทวสั อจัฉริยวนิช บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 

2. นายเขมชาติ สวุรรณกลุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. นางสาวนยัน์ปพร สกลุญาติ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

3. นายพนัธวิทย์ เลิศปัญญาวฒิุกลุ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิทยา แก้วกงัสดาล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

2. นางดวงพร วงษ์นิมมาน ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 

ผู้แทนจากผู้บริหารอาคาร  

1. นายจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์   บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ กรรมการผู้ จัดการบริษัทฯ เป็นผู้ ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการ
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 ครัง้นี ้
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 
2560 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ระหว่างวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ถึง วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏวา่ไม่
มีท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระการประชมุ 
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ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ท่าน 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ดงันี ้ 

เน่ืองจากในการประชุมครัง้นีม้ีเพียงวาระเพ่ือทราบ ไมม่ีวาระเพ่ือขออนมุตัิ จงึไมต้่องมีการลงคะแนนเสียง 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ มอบฉันทะมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความเห็นเก่ียวกับวาระใดๆ 
สามารถสอบถามในวาระนัน้ๆ ได้ แต่หากมีค าถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่น ขอให้สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในวาระสุดท้ายของการประชุม โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนท่ีบริษัทฯ ได้จัดไว้พร้อมทัง้แจ้งช่ือและ
นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้ รับมอบฉันทะ เพ่ือประโยชน์ในการบันทึกการ
ประชมุ และขอให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกระชบั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นได้ใช้สิทธิ 

ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบวาระที่ 1 ซึง่เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ในรอบปี 2559 ที ่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี – 30 กนัยายน 2559 ในรูปแบบ  
CD-Rom ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้นี ้ทัง้นี ้ภาพรวมทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ซึง่ประกอบด้วย 

อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

• สิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในอาคารส านกังานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้อมทัง้ส่วน
ควบของอาคาร และงานระบบ เว้นแต่พืน้ท่ีในส่วนท่ีประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ บริเวณ 
ชัน้ 23-34 บางส่วนบริเวณชัน้ 1-8 (ยกเว้นชัน้ 5) บางส่วนบริเวณชัน้ดาดฟ้า และบางส่วน
บริเวณชัน้ใต้ดิน รวมทัง้กรรมสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

• ระยะเวลาลงทนุคงเหลือ: ประมาณ 25 ปี (สิน้สดุวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2584) 

• มลูคา่ยตุิธรรม (ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2559): 2,935 ล้านบาท 

• มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย: ร้อยละ 100 ณ ไตรมาส 4/2559 

• อัตราค่าเช่าเฉลี่ย: 961 บาท/ตารางเมตร/เดือน ณ ไตรมาส 4/2559 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากวันจัดตัง้
กองทรัสต์ 

• พืน้ท่ีรวมเท่ากบั 53,304 ตารางเมตร (ไมร่วมพืน้ท่ีโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ) 

• พืน้ท่ีใช้สอยสุทธิเท่ากับ 26,311 ตารางเมตร โดยพืน้ท่ีใช้สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีเช่า
ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 95.08 ของพืน้ท่ีใช้สอยสุทธิ พืน้ท่ีเช่าพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 
3.86 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ และพืน้ท่ีเช่าท่ีเหลือเป็นพืน้ท่ีเช่าเก็บของและพืน้ท่ีเช่าตู้  ATM 
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อาคารโครงการสาทร สแควร์ 

• สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน อาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้างและงานระบบของอาคารส านักงาน
โครงการสาทร สแควร์ รวมทัง้กรรมสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

• ระยะเวลาลงทนุคงเหลือ: ประมาณ 24 ปี (สิน้สดุวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2583) 

• มลูคา่ยตุิธรรม (ราคาประเมิน ณ 12 กนัยายน 2559): 6,879 ล้านบาท 

• โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย: ร้อยละ 95 ไตรมาส 4/2559 

• อัตราค่าเช่าเฉลี่ย: 765 บาท/ตารางเมตร/เดือน ณ ไตรมาส 4/2559 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากวันจัดตัง้
กองทรัสต์ 

• พืน้ท่ีรวมเท่ากบั 114,567 ตารางเมตร  

• พืน้ท่ีใช้สอยสุทธิเท่ากับ 73,253 ตารางเมตรโดยพืน้ท่ีใช้สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีเช่า
ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 96.45 ของพืน้ท่ีใช้สอยสุทธิ พืน้ท่ีเช่าพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 
2.85 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ และพืน้ท่ีเช่าท่ีเหลือเป็นพืน้ท่ีเช่าเก็บของ 

ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ นบัตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2559 คิดเป็นจ านวนวนัรวมทัง้สิน้ 193 วนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จ านวน 193 วัน)* 

 
จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ (%) 

รายได้จากการลงทุนรวม  539 100 

• รายได้คา่เช่าและบริการ 533 98.91 

• รายได้ดอกเบีย้  4 0.74 

• รายได้อื่น  2 0.35 

รวมค่าใช้จ่าย 203 37.69 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 336 62.31 

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงิน
ลงทนุ**  

(92) (17.03) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  244 45.28 
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กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุรวมเท่ากบัจ านวน 539 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย รายได้คา่เช่าและ
บริการคิดเป็นร้อยละ 98.91 รายได้ดอกเบีย้คิดเป็นร้อยละ 0.74 และรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 0.35 โดยกองทรัสต์
มีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากบั 203 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.69 ต่อรายได้จากการลงทุนรวม ท าให้กองทรัสต์มีรายได้
จากการลงทนุสทุธิเท่ากบั 336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.31 ตอ่รายได้จากการลงทนุรวม  

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสทุธิท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนจ านวน 92 ล้านบาท ซึ่ง
สว่นใหญ่เกิดจากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและบนัทกึมลูคา่ยตุิธรรมตามมาตรฐานการบญัชี   

รายการข้างต้นท าให้กองทรัสต์มีก าไรสทุธิจ านวน 244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.28 ตอ่รายได้จาก
การลงทนุรวม 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้อื่นตามท่ี
ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงมาจากการประกอบธุรกิจใด 

นางสาวจนัทราภรณ์ จนั หวัหน้าฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน ชีแ้จงว่า 
รายได้ดงักล่าวเกิดจากการติดตัง้ระบบสายเคเบิลแก่ผู้ ใช้บริการภายในอาคาร 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อาคารโครงการทัง้สองแห่ง
มีรายได้จากค่าเช่าท่ีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วหรือไม่ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า อาคารโครงการทัง้สองแห่งมีรายได้จากค่าเช่าที่เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว
เนื่องจากสญัญาเช่ามีอายุ 3 ปี เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี จะมีการพิจารณาต่อสญัญาและปรับขึน้อตัราค่าเช่า
ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของค่าเช่าเดิม 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมามีสญัญาเช่าท่ี
ครบก าหนดแล้วจ านวนเท่าใด 

นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง ผู้แทนจากบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(“นางสาวปิยวราฯ”) ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมามีสญัญาเช่าที่ครบก าหนดแล้วคือ การเช่าพืน้ที่ในอาคารโครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมเป็นพืน้ท่ีเช่าประมาณสามพนัตารางเมตรเศษ ส่วนอาคารโครงการสาทร สแควร์ 
มีสญัญาเช่าระหว่างผู้ เช่าซึง่ครบก าหนดแล้วประมาณสองพนัตารางเมตรเศษ ซึง่มีการพิจารณาต่อสญัญาและ
ปรับขึน้อตัราค่าเช่าประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของค่าเช่าเดิม 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ส าหรับปีนีม้ีสญัญาเช่าท่ี
ครบก าหนดหรือไม่ และจะพิจารณาปรับขึน้อตัราค่าเช่าหรือไม่ 
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นางสาวปิยวราฯ ชีแ้จงว่า ภาพรวมปีนีม้ ีสญัญาเช่าที่ครบก าหนดมากกว่าปีที ่แล้ว โดยการ
พิจารณาปรับขึน้อตัราค่าเช่าจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ ซึง่คาดว่าอาจมีการปรับขึน้อตัราค่าเช่า
ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของค่าเช่าเดิม 

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 2  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิ ้นสุด วันที่  
30 กันยายน 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ รอบ
ระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) – 30 กนัยายน 2559 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกองทรัสต์ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  โดย
สรุปรายการที่ส าคญัดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จ านวน 193 วัน) 

 
จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ (%) 

สินทรัพย์รวม 10,538 100.00 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 2,000 18.98 

หนีส้ินอ่ืนรวม 314 2.98 

สินทรัพย์สุทธิ 8,224 78.04 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0933 
 

 

กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 10,538 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 8,224  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.04 มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.98 และมีหนีส้ินอื่น
รวม 314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 ทัง้นี ้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 10.0933 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์ 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จ านวน 193 วัน) 

 
จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ (%) 

รวมรายได้ 539 100 

รวมคา่ใช้จ่าย 203 37.69 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 336 62.31 

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก
เงินลงทนุ 

(92) (17.03) 

ก าไรสุทธิ 244 45.28 

ก าไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท) 0.2998 
 

 

ตามท่ีได้ชีแ้จงข้อมูลผลการด าเนินงานในวาระท่ี 1 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ กองทรัสต์มีก าไรสุทธิ
เท่ากับจ านวน 244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.28 ต่อรายได้รวม ซึ่งคิดเป็นก าไรเท่ากับ 0.2998 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์ 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จ านวน 193 วัน) 

 
จ านวน (ล้านบาท) 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (9,682) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,796 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 114 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 114 

 

กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน  9,682 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่
เกิดจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 
9,796 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะ
ยาว ดงันัน้ กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้จ านวน 114 ล้านบาท 
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ประวัตกิารจ่ายประโยชน์
ตอบแทน 

22 มีนาคม 
– 30 มิถุนายน 2559 

1 กรกฎาคม 
– 30 กันยายน 2559 

รวมทัง้สิน้ 

วันที่ จ่ายประโยชน์ตอบ
แทน 

7 กนัยายน 2559 27 ธนัวาคม 2559 
 

อัตราประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วย (บาท) 

0.2065 0.0933 0.2998 

รวมเงนิจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน (ล้านบาท)  

168.26 76.02 244.28 

สัดส่วนการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน (%) 

90.47% 83.00% 88.00%* 

 

กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 2 ครัง้ในปี 2559 โดยมีอัตราประโยชน์ตอบแทนรวม
หน่วยละ 0.2998 บาท คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 88 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 
ทัง้นี ้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติการขอ 
ผ่อนผนัตามท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องซึง่ก าหนดให้อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วโดยให้ลดทุนช าระแล้วของหน่วยทรัสต์แทนเพ่ือประโยชน์ต่อ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

วันจ่ายเงนิลดทุน 
เงนิแบ่งปันส่วนทุน 
(บาทต่อหน่วย) 

เหตุแห่งการลดทุน 

 0.0068 • ลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ เพ่ือให้การ
จ่ ายป ระโยช น์ตอบแทนขั น้ ต ่ าแก่ ผู้ ถื อ
หน่ วยท รัส ต์ เป็น ไปตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้ก าหนดอัตราการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ
เก้าสิบ(90) ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 
ดงันัน้ ตามท่ีได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 
ก.ล.ต. จึงด าเนินการลดทุนเพ่ือประโยชน์ต่อ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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วันจ่ายเงนิลดทุน 
เงนิแบ่งปันส่วนทุน 
(บาทต่อหน่วย) 

เหตุแห่งการลดทุน 

 0.1182 • ลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ ซึ่งเกิดจาก
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นการ
จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณี ท่ี
ก อ งท รัส ต์ มี ร ายก ารค่ า ใ ช้ จ่ าย จัด ตั ้ง
กองทรัสต์ ทัง้นี  ้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ 

27 ธันวาคม 2559 0.1250*  

 

กองทรัสต์ได้ลดทุนช าระแล้วจ านวน 1 ครัง้ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยละ 0.1250 
บาท ซึง่ประกอบด้วยเหตแุห่งการลดทนุดงันี ้

1. การลดมลูค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยละ 0.0068 บาท เพ่ือให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ขัน้ต ่าแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้การลดทนุในกรณีนี ้
เป็นไปตามท่ีได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

2. และการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยละ 0.1182 บาท ซึ่งเกิดจากการขาดทุนจาก
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีท่ีกองทรัสต์มี
รายการคา่ใช้จ่ายจดัตัง้กองทรัสต์ ทัง้นี ้การลดทนุในกรณีนีเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แจ้งการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ ครัง้ท่ี 1 ต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีมลูค่าท่ี
ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือหน่วยละ 9.8750 บาทตอ่หน่วยทรัสต์ ซึง่มีผลวนัท่ี 12 มกราคม 2560 

จากการรายงานข้างต้น กองทรัสต์มีการจ่ายผลตอบแทนรวมทัง้สิน้ 0.4248 บาทตอ่หน่วย นบัตัง้แต่
วนัจัดตัง้กองทรัสต์ (วันท่ี 22 มีนาคม 2559) ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถท าอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.25  
เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกท่ีราคา 10 บาทต่อหน่วย โดยการค านวณอัตราผลตอบแทน
ดงักลา่วเกิดจากผลการด าเนินงานของกองทรัสต์จ านวน 193 วนั 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการเปรียบเทียบข้อเสนอการให้บริการทางวิชาชีพจาก
ผู้ สอบบัญชีหลายรายและด าเนินการตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 มีมติ
เห็นสมควรอนุมัติแต่งตัง้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต์ในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมา เป็นผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 –  
30 กันยายน 2560 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสามารถรับรองรายงานทางการเงินของกองทรัสต์ ดงัรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้

1) นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ 

2) นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3920 และ/หรือ 

3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7494 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และอยู่ในสงักดัของ
บริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป  

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด เป็นผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบัญชีตามรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 
1,380,000 บาท 

ข้อมูลประวตัิ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร
แนบหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 4  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าเช่าต่อตาราง
เมตรของอาคารโครงการสาทร สแควร์อยู่ท่ีประมาณ 700 บาท และ ค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารโครงการ 
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์อยู่ท่ีประมาณ 900 บาทใช่หรือไม ่
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ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารโครงการสาทร สแควร์อยู่ท่ีประมาณ 
700 บาท และ คา่เช่าตอ่ตารางเมตรของอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์อยู่ท่ีประมาณ 900 บาท 

 นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าเช่าของ
อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์จงึสงูกวา่คา่เช่าของอาคารโครงการสาทร สแควร์ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า การคิดอตัราค่าเช่ามีหลายปัจจัยในการพิจารณา เช่น ท าเลของสถาน
ท่ีตัง้ เน่ืองจากอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ตัง้อยู่ท่ีเพลินจิต จงึท าให้มีอตัราคา่เช่าท่ีสงูกวา่ นอกจากนี ้
อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ได้รับมาตรฐาน LEED ระดบัแพลตตินัม่ ซึง่สงูกว่าอาคารโครงการสาทร 
สแควร์ซึ่งได้รับมาตรฐาน LEED ระดบัโกลด์ และผู้ เช่าโครงการสาทร สแควร์โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีขนาด
ใหญ่กวา่อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ซึง่มีอ านาจตอ่รองคา่เช่าได้ดีกวา่ จึงท าให้อาคารโครงการสาทร 
สแควร์มีอตัราคา่เช่าท่ีต ่ากวา่ 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามท่ีผู้ด าเนินการ
ประชุม ชีแ้จงในวาระท่ี 1 ว่าอาคารโครงการสาทร สแควร์ มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Occupancy Rate) ร้อยละ 
95 นัน้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถท าให้อตัราข้างต้นสงูขึน้ได้หรือไม่ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ทางบริษัทฯ และ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการอย่างเต็มท่ีโดย
มีการจดัเตรียมแผนงานในการท าให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Occupancy Rate) มีสดัสว่นท่ีสงูขึน้ไว้แล้ว 

นางสาวปิยวราฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ในย่าน
รถไฟฟ้าสายสขุุมวิทซึง่เป็นท่ีนิยมมากกวา่ จงึท าให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Occupancy Rate) มีสดัสว่นท่ีสงูกว่า
อาคารโครงการสาทร สแควร์ นอกจากนี ้เน่ืองจากผู้ เช่าส่วนใหญ่ของอาคารโครงการสาทร สแควร์เป็นผู้ เช่าพืน้ท่ี
ขนาดใหญ่ จงึสง่ผลให้การปรับขึน้ของอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Occupancy Rate) ด าเนินการได้ยากขึน้ด้วย ทัง้นี ้
บริษัทฯ และ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รับทราบข้อคิดเห็นดงักล่าวและมีความพยายามในการด าเนินการให้อตัรา
การเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Occupancy Rate) มีสดัสว่นท่ีสงูขึน้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัมีความผนัผวน สภาวะตลาดโดยรวมของอาคารส านกังานเป็นอย่างไร  

ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า การลงทุนในอาคารส านกังานในพืน้ท่ีกลางเมืองมีคูแ่ข่งจ ากดั เน่ืองจาก
ท่ีดินมีราคาสูง และผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมสร้างคอนโดมิเนียมในท่ีดินดังกล่าวมากกว่าการสร้างอาคาร
ส านกังาน ทัง้นี ้อาคารส านกังานท่ีเกิดขึน้ใหม่มกัจะอยู่บริเวณรอบนอกตวัเมือง เช่น ย่านรัชดา หรือ บางนา เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี หากสภาพเศรษฐกิจตกต ่าอย่างมาก จนท าให้ผู้ เช่าไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าได้ ผู้ เช่า
อาจพิจารณาย้ายท่ีตัง้อาคารส านกังานไปยงัพืน้ท่ีนอกตวัเมืองซึง่มีอตัราคา่เช่าท่ีต ่ากวา่ได้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กองทรัสต์สามารถซือ้หรือ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
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ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะพิจารณา
การลงทุนจากราคาที่เหมาะสม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นหลกั ทัง้นี ้หากกองทรัสต์
ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพ่ิมเติมจะต้องด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขอมติอนุมตัิให้เพ่ิมทุน
ต่อไป 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบนักองทรัสต์มีแผนการ
ในการซือ้หรือลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่  

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีความชดัเจนว่ากองทรัสต์จะซือ้หรือลงทุนในทรัพย์สิน
อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีความชดัเจนจะชีแ้จงและด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตัิให้เพิ่ม
ทุนต่อไป 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงว่าสญัญาเช่ามีอายุสญัญา 3 ปีนัน้ ส าหรับการต่ออายุสญัญาคราวถดัไปสามารถก าหนดให้อายุสญัญาเช่า
ดงักล่าวเป็น 5 ปีได้หรือไม่ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า การก าหนดอายุสญัญาเช่าไว้ที่ 3 ปีเป็นประโยชน์กบัทางผู้ ให้เช่า
มากกว่า เนื่องจากผู้ ให้เช่าสามารถปรับอตัราค่าเช่าได้ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปี ตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ 
นอกจากนี ้สญัญาเช่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะก าหนดอายุสญัญาไว้ท่ี 3 ปี 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อาคารโครงการมหานคร
เป็นคู่แข่งของอาคารโครงการสาทร สแควร์หรือไม่ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่าอาคารโครงการมหานครไม่ใช่คู่แข่งของอาคารโครงการสาทร สแควร์
เน่ืองจากอาคารโครงการมหานครเป็นอาคาร Mix-Used มีส่วนคอนโดมิเนียมพกัอาศยั โรงแรม และศนูย์การค้า 
นอกจากนี ้การที่อาคารโครงการมหานครตัง้ขึน้ในย่านสาทรเป็นการส่งเสริมอาคารโครงการสาทร สแควร์ 
เน่ืองจากเป็นการท าให้ย่านสาทรมีอาคารท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 10.35 น. 
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