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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) 

เม่ือวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 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 ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงว่าการประชมุ
สามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 - 2561 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งตามทะเบียนปรากฏรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ 1,087 ราย 
รวมจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกจ าหน่ายแล้วของกองทรัสต์จ านวน 814,800,000 หน่วย   

ทัง้นี ้ในวันนีม้ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะทัง้หมด 190 ราย ถือหน่วยทรัสต์ 

รวม 590,088,170 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 72.4212 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ ครบ
เป็นองค์ประชุมตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งก าหนดให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วม
ประชมุรวมทัง้สิน้ ไมน้่อยกวา่ 25 ราย และต้องถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด จงึขอเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทราภรณ์ จัน รักษาการ
กรรมการผู้ จัดการ และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เป็นผู้ ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) โดยประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัทฯ และผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน า 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้แทนจากทรัสตี ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้ แทนจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผู้แทนจากผู้บริหารอาคารท่ีได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 

 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ 
3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจนัทราภรณ์ จนั รักษาการกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 
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2. นางสาวณฐัรินีย์ จิระองค์การ หวัหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 

3. นายศภุชยั ด ารงธนานรัุกษ์ หวัหน้าฝ่ายก ากบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความเสี่ยง 

 

ผู้แทนจากทรัสตีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายเขมชาติ สวุรรณกลุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 

 

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

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

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา แก้วกงัสดาล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

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

 

ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 

2. นายณฐัธนนท์ แพรวพราววงศ์ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 

 

ผู้แทนจากผู้บริหารอาคาร  
1. นายจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์    บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการ
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ครัง้นี ้
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 
2561 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ระหว่างวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 ถึง วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่า  
ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระการประชมุ 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบ ดงันี ้ 
• ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หน่วยทรัสต์ท่ีตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา (ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ข้อ 16.7) 

• ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 

เก็บบตัรเพ่ือน าไปนบัคะแนน โดยกองทรัสต์จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าประชุม ส่วนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อนและ
สง่คืนให้เจ้าหน้าท่ีหลงัเสร็จสิน้การประชุม  
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• ผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
หนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ไม่จ าต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกองทรัสต์จะนับคะแนนจากหนังสือ
มอบฉันทะดงักล่าว แต่ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 

• เพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา จึงขอด าเนินการพิจารณาใน
วาระการประชุมถดัไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถดัไปแล้วเสร็จจะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนน
ของวาระการประชุมก่อนหน้าให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ 

• ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ด าเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง
ความเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมะสม  
อย่างไรก็ดี หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่นใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบัวาระ
การประชุมท่ีพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระสุดท้ายของการประชุม โดยขอให้ใช้
ไมโครโฟนท่ีกองทรัสต์ ได้จัดไว้พร้อมทัง้แจ้งช่ือและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วย
ตนเองหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือประโยชน์ในการบนัทกึการประชมุ 

• ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาถึงภายหลังการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวยังคงมีสิทธิ 

เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้ 

ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัพุธท่ี 25 มกราคม 2560 และได้มีการจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์  โดยมีรายละเอียด
ตามส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2560 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 
2561 พิจารณาและรับทราบ 

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยมี

รายละเอียดตามรายงานประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ในรูปแบบ CD-Rom ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหน่วย 

ทรัสต์ พิจารณาแล้วตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
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ทัง้นี ้ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึง่ประกอบด้วยทรัพย์สินดงัต่อไปนี  ้

 

อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
• การลงทุนประกอบด้วยสิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในอาคารส านักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

พร้อมทัง้สว่นควบของอาคาร และงานระบบเว้นแตพื่น้ท่ีในสว่นท่ีประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกรุะ บริเวณชัน้ 
23 ถึง ชัน้ 34 บางส่วนบริเวณชัน้ 1 ถึง ชัน้ 8 (ยกเว้นชัน้ 5) บางส่วนบริเวณชัน้ดาดฟ้า และบางส่วนบริเวณ
ชัน้ใต้ดิน รวมทัง้กรรมสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

• ระยะเวลาลงทนุคงเหลือประมาณ 24 ปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2584 

• มลูคา่ยตุิธรรมตามราคาประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 3,119 ล้านบาท  
• ในไตรมาส 4/2560 มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 99 

• อตัราคา่เช่าเฉลี่ยเท่ากบั 981 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึง่เพ่ิมขึน้จากวนัจดัตัง้กองทรัสต์ 

• พืน้ท่ีรวมเท่ากบั 53,304 ตารางเมตร ซึง่ไมร่วมพืน้ท่ีโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ 

• พืน้ท่ีใช้สอยสทุธิเท่ากบั 27,476 ตารางเมตร โดยพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีเช่าส านกังาน คิดเป็น
ร้อยละ 92.96 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ พืน้ท่ีเช่าพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ พืน้ท่ี
เช่าห้องประชุม คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของพืน้ท่ีใช้สอยสุทธิ และพืน้ท่ีเช่าท่ีเหลือเป็นพืน้ท่ีเช่าเก็บของและ
พืน้ท่ีเช่าตู้  ATM 
 

อาคารโครงการสาทร สแควร์ 
• การลงทนุประกอบด้วยสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน อาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้างและงานระบบของอาคารส านกั 

งานโครงการสาทร สแควร์ รวมทัง้กรรมสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

• ระยะเวลาลงทนุคงเหลือประมาณ 23 ปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2583 

• มลูคา่ยตุิธรรมตามราคาประเมิน ณ 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 6,637 ล้านบาท  
• ในไตรมาส 4/2560 มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 96 

• อตัราคา่เช่าเฉลี่ยเท่ากบั 786 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึง่เพ่ิมขึน้จากวนัจดัตัง้กองทรัสต์ 

• พืน้ท่ีรวมเท่ากบั 114,567 ตารางเมตร  
• พืน้ท่ีใช้สอยสทุธิเท่ากบั 73,124 ตารางเมตร โดยพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีเช่าส านกังาน คิดเป็น

ร้อยละ 96.41 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ พืน้ท่ีเช่าพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ และ
พืน้ท่ีเช่าท่ีเหลือเป็นพืน้ท่ีเช่าเก็บของ 

 

ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
มีรายละเอียดดงันี ้
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ผลการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) 
1 ตุลาคม 2559 –  
30 กันยายน 2560 

22 มีนาคม 2559 –  
30 กนัยายน 2559* 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

   รายได้จากการลงทุนรวม  1,093 539 102.55 

• รายได้คา่เช่าและบริการ  1,082 533 102.67 

• รายได้ดอกเบีย้  1 4 (65.43) 

• รายได้อื่น  10 2 418.00 

   รวมค่าใช้จ่าย  394 203 93.68 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  699 336 107.91 

   รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ  (52) (92) (43.84) 

ก าไรสุทธิ 647 244 165.00 

* กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 

กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมเท่ากบัจ านวน 1,093 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า
และบริการคิดเป็นร้อยละ 98.99 และมีรายได้ดอกเบีย้และรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 1.01 ของรายได้จากการลงทุน
รวมทัง้หมด โดยรายได้จากการลงทุนรวมเพ่ิมขึน้จ านวน 554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.55 เมื่อเทียบกับผล
การด าเนินงานในปีก่อน เน่ืองจาก ปีท่ีผ่านมา กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ท าให้การด าเนินงานรวมจ านวน 193 วนั รวมทัง้ ภาพรวมทรัพย์สินของ
กองทรัสต์สามารถเพ่ิมอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยและอตัราค่าเช่าเฉลี่ยได้อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ได้เข้า
ลงทนุในทรัพย์สิน 

โดยกองทรัสต์มีคา่ใช้จ่ายรวมเท่ากบั 394 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทนุสทุธิเท่ากบั 699 ล้าน
บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 63.96 ตอ่รายได้จากการลงทนุรวม และเพ่ิมขึน้จากผลการด าเนินงานในปีก่อนจ านวน 363 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.91 

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุนจ านวน 52 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากรายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้จากการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินและบนัทกึมลูคา่ยตุิธรรมตามมาตรฐานการบญัชี   

รายการข้างต้นท าให้กองทรัสต์มีก าไรสทุธิจ านวน 647 ล้านบาท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 3  พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผู้ด าเนินการประชมุรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของกองทรัสต์ ส าหรับรอบ
ระยะเวลา ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560  โดย
สรุปรายการที่ส าคญัดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ณ 30 กนัยายน 2560 ณ 30 กนัยายน 2559 เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

สนิทรัพย์รวม 10,562 10,538 0.23 

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,000 2,000 - 

หนีส้นิอื่นรวม 346 314 10.29 

สนิทรัพย์สทุธิ 8,216 8,224 (0.10) 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 10.0830 10.0933  

 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 10,562 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกบัสิน้
รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 ทัง้นี ้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิจ านวน 8,216 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 77.79 ของสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.94 ของ
สินทรัพย์รวมทัง้สิน้ ทัง้นี ้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิเท่ากบั 10.0830 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 1 ตุลาคม 2559 –  
30 กนัยายน 2560 

22 มีนาคม 2559 –  
30 กนัยายน 2559* 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

   รวมรายได้  1,093 539 102.55 

   รวมคา่ใช้จา่ย  394 203 93.68 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  699 336 107.91 

   รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ  (52) (92) (43.84) 

ก าไรสุทธิ 647 244 165.00 

ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์ (บาท) 0.7945 0.2998 
 

* กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
 

ตามท่ีได้ชีแ้จงข้อมูลผลการด าเนินงานในวาระท่ี 2 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ กองทรัสต์มีก าไรสุทธิ
เท่ากบัจ านวน 647 ล้านบาท และมีก าไรเท่ากบั 0.7945 บาทตอ่หน่วยทรัสต์ 
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งบกระแสเงนิสด(หน่วย: ล้านบาท) 30 กันยายน 2560 

   กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 743 

   กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (722) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 21 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 114 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 135 
 

กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 743 ล้านบาท โดยมีการ
เพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 722 ล้าน
บาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในจ านวน 554 ล้านบาท และการ
จ่ายเงินลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในจ านวน 102 ล้านบาท ดงันัน้ กองทรัสต์มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจ านวน 135 ล้านบาท  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี ้ 
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 

วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผู้ด าเนินการประชมุรายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ส าหรับรอบปีสิน้สดุ วนัท่ี 
30 กันยายน 2560 โดยกองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 4 ครัง้ในปี 2560 โดยมีอตัราประโยชน์ตอบ
แทนรวมหน่วยละ 0.7414 บาท คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 92.69 ของก าไรสทุธิท่ี
ปรับปรุงแล้ว  ดงัรายละเอียดดงันี ้

วันที่กรรมการมีมต ิ
วันจ่ายเงนิประโยชน์ 

ตอบแทน 

เงนิประโยชน์ 
ตอบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 

จ านวนประโยชน์
ตอบแทน  
(ล้านบาท) 

รอบผลประกอบการ 

10 กมุภาพนัธ์ 2560 9 มีนาคม 2560 0.1887 153.75 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559 

15 พฤษภาคม 2560 14 มิถนุายน 2560 0.1997 162.72 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 

10 สงิหาคม 2560 8 กนัยายน 2560 0.1980 161.33 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2560 

27 พฤศจิกายน 2560 25 ธนัวาคม 2560 0.1550 126.29 
1 ตลุาคม 2559 – 30 กนัยายน 

2560 

รวมทัง้สิน้  0.7414 604.09*  
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รายการ ณ 30 กนัยายน 2560 ณ 30 กนัยายน 2559 

(1) ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย (บาท) 0.7414 0.2998 

(2) การแบง่ปันสว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท) - 0.1250 

รวมเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท) 0.7414 0.4248 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ครัง้แรก (10.00 บาทตอ่หนว่ย) ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 (ร้อยละ) 

7.41 4.25 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาพาร์ 
(9.875 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  

และ 10.00 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559) (ร้อยละ) 
7.51 4.25 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาตลาด  
(14.80 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2560  
และ 14.70 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559) (ร้อยละ) 

5.01 2.89 

*หมายเหต:ุ 30 กนัยายน 2559 เป็นการค านวณอตัราผลตอบแทนจากผลการด าเนินงานของกองทรัสต์จ านวน 193 วนั 
 

ทัง้นี ้อตัราประโยชน์ตอบแทนรวมหน่วยละ 0.7414 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
เท่ากบัร้อยละ 7.51 เม่ือเทียบกบัราคาพาร์มลูค่า 9.875 บาทตอ่หน่วย และเท่ากบัร้อยละ 5.01 เม่ือเทียบกบัราคา
ตลาด ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ท่ีราคา 14.80 บาทตอ่หน่วย  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 

วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560-2561 ได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิ
การแตง่ตัง้ให้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ในรอบปี
บญัชีท่ีผ่านมา เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลา วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1) นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3920 และ/หรือ 

2) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7494 และ/หรือ 

3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8420 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับใน
มาตรฐานทัว่ไป  
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ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบัญชีตามรอบระยะเวลาดงักล่าว รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,380,000 

บาทซึง่เป็นคา่สอบบญัชีในอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา 

 

ข้อมลูประวตัิ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ 
                หลักเพื่อช าระคืนเงนิกู้ 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงวา่เพ่ือให้การประชมุและการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์มีตวัแทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นางดวงพร วงษ์นิมมาน เป็นพยานในการนับคะแนน และอาสาสมคัรผู้ ถือหน่วยทรัสต์
จ านวน 1  ท่าน (นายกิตติศักด์ิ ตัง้ในไตรสรณะ ผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร่วมเป็นพยานในการนับ 

คะแนนเสียง) 
 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560-2561 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นสมควร ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 82/2558 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหม่
ของกองทรัสต์ เพ่ือน าไปช าระคืนเงินกู้ ทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน
กองทรัสต์ได้ท าสญัญากู้ ยืมเงินกบัธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารออมสิน (“ผู้ให้กู้”) โดยมี
วงเงินกู้ ระยะยาวรวมทัง้สิน้ 2,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันมีระยะเวลา
คงเหลือประมาณ 3 ปี 
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ทัง้นี ้รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีดงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค์ เพ่ือช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดหรือบางสว่น 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจ ากัด และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ ลงทุนอื่นใดท่ี
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้ประกาศก าหนด ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน 
โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 

ประเภท หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ มีหรือไมม่ีหลกัประกนั ชนิดทยอย
คืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ใน
แตล่ะคราว 

วงเงิน ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจ านวน
เงินต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

สกลุเงิน บาท 

อตัราดอกเบีย้ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อาย ุ ไมเ่กิน 10 ปี 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และกองทรัสต์มีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด หรือกองทรัสต์อาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอน
ก่อนก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี  ้ให้
เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

 
โดยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) การพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ เช่น ชนิด ประเภท อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่ถอน การแตง่ตัง้
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ราคาเสนอขาย รายละเอียด เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การเสนอขายหุ้นกู้
ในรูปแบบตา่งๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุ้นกู้จ านวนใดจ านวนหนึง่ครบก าหนด ก็สามารถออกและ
เสนอขายใหมไ่ด้ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร  

(2) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ บุคคล
อื่นใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามท่ีเห็นควร 

(3) การติดต่อ เจรจา เข้าท า และลงนามในสญัญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือ เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจนมีอ านาจท าการ
เจรจาตอ่รองและตกลงอตัราคา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายของสญัญาตา่งๆ ข้างต้น  

(4)    การจดัท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคล
อื่นใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จลลุ่วง
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะท าการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนงัสือชีช้วนส าหรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เพ่ือขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือช าระคืนเงินกู้ตามท่ีเสนอ โดยมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวได้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ของกองทรัสต์ท่ีมุ่งมัน่ให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างยัง่ยืน พร้อมทัง้สร้างผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์  

นายเขมชาติ สวุรรณกุล ผู้แทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดัในฐานะทรัสตี 
ท่ีเข้าร่วมประชุมได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ทรัสตีได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือช าระคืนเงินกู้  ตามท่ีบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เสนอในวาระนี ้มิได้เป็นการขดัต่อ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนีก้่อนการลงมติและนบัคะแนนเสียง 

ไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ /หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รวมถึงไม่มีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่านใดยกมือแสดงความประสงค์ท่ีจะสง่บตัรลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงตอ่มติท่ีน าเสนอ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือช าระคืนเงินกู้  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หน่วยทรัสต์ = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 560,336,874 เสียง 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง 0 

งดออกเสียง 0 เสียง 0 

บตัรเสีย 0 เสียง 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 215 ราย 560,336,874 เสียง 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึง่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 ทัง้นี ้ธนาคารออมสินในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นจ านวน 35,000,000 หน่วย หรือคิด
เป็นร้อยละ 4.3  ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกจ าหน่ายแล้วของกองทรัสต์  มีฐานะเป็นผู้ ให้กู้ ของ
กองทรัสต์ซึง่จะได้รับช าระหนีจ้ากเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวาระนี ้ จงึถือเป็นผู้มีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันัน้ คะแนนเสียงตามมติอนมุตัิในวาระนีด้งัท่ีสรุปข้างต้นจงึ
ไมน่บัฐานคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายดงักลา่ว 

 

วาระที่ 7  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.40 น. 

 
 

ลงชือ่  ประธานกรรมการ/ 
        (นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม) ประธานท่ีประชมุ 

  

นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม 




