เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2560
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรั สต์ ”)
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.
นายฉัตรพี ตัน ติเฉลิม ประธานกรรมการบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ (“บริษัทฯ”) ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือ หน่วยทรัสต์ที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจาปี 2560 ในวันนี เ้ ป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2559 โดยได้ ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อผู้ ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ มี สิ ท ธิ เข้ าร่ วมประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 (Record Date) ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 และกาหนดปิ ดสมุดทะเบียนหน่วย
ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 ซึง่ ตามทะเบียน
ปรากฏรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรั สต์ จานวนทัง้ สิ น้ 1,063 ราย รวมจานวนหน่วยทรั สต์ ทัง้ หมดที่ ออกจ าหน่ ายแล้ วของ
กองทรั สต์ 814,800,000 หน่วย ทัง้ นี ้ ในวันนี ม้ ีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เข้ าประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะทัง้ หมด 177
ราย ถือหน่วยทรัสต์รวม 547,215,436 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 67.16 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
กองทรั ส ต์ ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามสั ญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ซึ่ งก าหนดให้ การประชุ มผู้ ถื อหน่ วยทรั ส ต์ จ ะต้ องมี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้ องถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560
ก่อนที่ จะเข้ าสู่ระเบี ยบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ ห ารบริ ษัทฯ
ผู้แทนจากทรัสตี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และผู้แทนจากผู้บริ หารอาคาร
ที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ (เนื่องจากติดภารกิจสาคัญ)

1

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์

กรรมการผู้จดั การ

2.

นายปภพ ศรี อรุ โณทัย

หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

3.

นายศุภชัย ดารงธนานุรักษ์

หัวหน้ าฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หาร และจัดการความเสี่ยง

4.

นางสาวจันทราภรณ์ จัน

หัวหน้ าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

ผู้แทนจากทรั สตีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1.

นายวิทวัส อัจฉริ ยวนิช

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

2.

นายเขมชาติ สุวรรณกุล

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1.

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

2.

นางสาวนัยน์ปพร สกุลญาติ

ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

3.

นายพันธวิทย์ เลิศปั ญญาวุฒิกลุ

ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายวิทยา แก้ วกังสดาล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

2.

นางดวงพร วงษ์ นิมมาน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1.

นางสาวปิ ยวรา พงษ์ ทอง

บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด

ผู้แทนจากผู้บริหารอาคาร
1.

นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนิ นการประชุม
(“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ผู้ดาเนิ นการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและเป็ นการ
ปฏิ บัติต่อผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ทุกรายอย่างเท่ าเที ยมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2560 ครั ง้ นี ้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เสนอวาระการประชุมสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจาปี
2560 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่าไม่
มีท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระการประชุม
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ผู้ ด าเนิ น การประชุ มชี แ้ จงระเบี ยบการประชุ ม วิ ธี การลงคะแนนเสี ยงและการนั บ คะแนนเสี ยงให้ ท่ าน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี ้
เนื่องจากในการประชุมครัง้ นี ้มีเพียงวาระเพื่อทราบ ไม่มีวาระเพื่อขออนุมตั ิ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อหน่ วยทรั สต์ หรื อผู้ มอบฉั นทะมี ข้ อซักถาม หรื อต้ องการแสดงความเห็ นเกี่ ยวกับวาระใดๆ
สามารถสอบถามในวาระนัน้ ๆ ได้ แต่หากมีคาถามหรื อประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่น ขอให้ สอบถามหรื อ
แสดงความคิ ดเห็ นในวาระสุดท้ ายของการประชุม โดยขอให้ ใช้ ไมโครโฟนที่ บริ ษั ทฯ ได้ จัดไว้ พร้ อมทัง้ แจ้ งชื่ อและ
นามสกุล และระบุว่าเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ มาประชุมด้ วยตนเองหรื อผู้รับมอบฉันทะ เพื่ อประโยชน์ ในการบันทึกการ
ประชุม และขอให้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายอื่นได้ ใช้ สิทธิ
ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

รั บทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบวาระที่ 1 ซึง่ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของ
กองทรัส ต์ใ นรอบปี 2559 ที ่ผ ่า นมา ตามรายละเอีย ดในรายงานประจ าปี – 30 กัน ยายน 2559 ในรู ป แบบ
CD-Rom ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครั ง้ นี ้ ทั ้งนี ้ ภาพรวมทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ซึง่ ประกอบด้ วย
อาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
•

สิทธิการเช่าพื ้นที่บางส่วนในอาคารสานักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้ อมทังส่
้ วน
ควบของอาคาร และงานระบบ เว้ นแต่พืน้ ที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ บริ เวณ
ชัน้ 23-34 บางส่วนบริ เวณชัน้ 1-8 (ยกเว้ น ชัน้ 5) บางส่วนบริ เวณชัน้ ดาดฟ้ า และบางส่ วน
บริ เวณชันใต้
้ ดิน รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์

•

ระยะเวลาลงทุนคงเหลือ: ประมาณ 25 ปี (สิ ้นสุดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584)

•

มูลค่ายุติธรรม (ราคาประเมิน ณ วันที่ 12 กันยายน 2559): 2,935 ล้ านบาท

•

มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย: ร้ อยละ 100 ณ ไตรมาส 4/2559

•

อัตราค่าเช่ าเฉลี่ย : 961 บาท/ตารางเมตร/เดือน ณ ไตรมาส 4/2559 ซึ่งเพิ่ มขึน้ จากวัน จัดตัง้
กองทรัสต์

•

พื ้นที่รวมเท่ากับ 53,304 ตารางเมตร (ไม่รวมพื ้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ)

•

พื น้ ที่ ใช้ ส อยสุท ธิ เท่ ากับ 26,311 ตารางเมตร โดยพื น้ ที่ ใช้ ส อยสุท ธิ ส่ วนใหญ่ เป็ น พื น้ ที่ เช่ า
สานักงาน คิดเป็ น ร้ อยละ 95.08 ของพืน้ ที่ ใช้ สอยสุทธิ พื น้ ที่ เช่าพาณิ ชยกรรม คิดเป็ น ร้ อยละ
3.86 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ และพื ้นที่เช่าที่เหลือเป็ นพื ้นที่เช่าเก็บของและพื ้นที่เช่าตู้ ATM
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อาคารโครงการสาทร สแควร์
•

สิ ท ธิ ก ารเช่ าช่ วงที่ ดิ น อาคารส านัก งาน สิ่ งปลูก สร้ างและงานระบบของอาคารส านัก งาน
โครงการสาทร สแควร์ รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์

•

ระยะเวลาลงทุนคงเหลือ: ประมาณ 24 ปี (สิ ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583)

•

มูลค่ายุติธรรม (ราคาประเมิน ณ 12 กันยายน 2559): 6,879 ล้ านบาท

•

โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย: ร้ อยละ 95 ไตรมาส 4/2559

•

อัตราค่าเช่ าเฉลี่ย : 765 บาท/ตารางเมตร/เดือน ณ ไตรมาส 4/2559 ซึ่งเพิ่ มขึน้ จากวัน จัดตัง้
กองทรัสต์

•

พื ้นที่รวมเท่ากับ 114,567 ตารางเมตร

•

พื น้ ที่ ใช้ ส อยสุท ธิ เท่ ากั บ 73,253 ตารางเมตรโดยพื น้ ที่ ใ ช้ ส อยสุท ธิ ส่ วนใหญ่ เป็ น พื น้ ที่ เช่ า
สานักงาน คิดเป็ น ร้ อยละ 96.45 ของพื น้ ที่ ใช้ สอยสุทธิ พื น้ ที่เช่าพาณิ ชยกรรม คิดเป็ น ร้ อยละ
2.85 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ และพื ้นที่เช่าที่เหลือเป็ นพื ้นที่เช่าเก็บของ

ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ นับตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่
30 กันยายน 2559 คิดเป็ นจานวนวันรวมทังสิ
้ ้น 193 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
สาหรั บรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จานวน 193 วัน)*
จานวน (ล้ านบาท)

ร้ อยละ (%)

539

100

533

98.91

• รายได้ ดอกเบี ้ย

4

0.74

• รายได้ อื่น

2

0.35

รวมค่ าใช้ จ่าย

203

37.69

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

336

62.31

รวมรายการก าไร(ขาดทุ น )สุ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ เกิ ด ขึ น้ จากเงิ น
ลงทุน**

(92)

(17.03)

การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

244

45.28

รายได้ จากการลงทุนรวม
• รายได้ คา่ เช่าและบริ การ

4

กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนรวมเท่ากับจานวน 539 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่าและ
บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 98.91 รายได้ ดอกเบี ้ยคิดเป็ นร้ อยละ 0.74 และรายได้ อื่นคิดเป็ นร้ อยละ 0.35 โดยกองทรัสต์
มีค่าใช้ จ่ายรวมเท่ากับ 203 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.69 ต่อรายได้ จากการลงทุนรวม ทาให้ กองทรัสต์มีรายได้
จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 336 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.31 ต่อรายได้ จากการลงทุนรวม
อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน จานวน 92 ล้ านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบันทึกมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี
รายการข้ างต้ นทาให้ กองทรัสต์มีกาไรสุทธิจานวน 244 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 45.28 ต่อรายได้ จาก
การลงทุนรวม
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัส ต์ที่เข้ าร่ วมประชุม ซัก ถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ อื่นตามที่
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงมาจากการประกอบธุรกิจใด
นางสาวจัน ทราภรณ์ จัน หัวหน้ าฝ่ ายนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ แ ละสนับ สนุน การปฏิบ ตั ิงาน ชี ้แจงว่า
รายได้ ดงั กล่าวเกิดจากการติดตังระบบสายเคเบิ
้
ลแก่ ผ้ ใู ช้ บริ การภายในอาคาร
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า อาคารโครงการทังสองแห่
้
ง
มีรายได้ จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วหรื อไม่
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า อาคารโครงการทั ้งสองแห่งมีรายได้ จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว
เนื่องจากสัญ ญาเช่ามีอายุ 3 ปี เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี จะมีการพิจารณาต่อสัญ ญาและปรับขึ น้ อัตราค่าเช่า
ประมาณร้ อยละ 10 ถึง 20 ของค่าเช่าเดิม
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในปี ที่ผ่านมามีสญ
ั ญาเช่าที่
ครบกาหนดแล้ วจานวนเท่าใด
นางสาวปิ ย วรา พงษ์ ท อง ผู้แทนจากบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์
(“นางสาวปิ ยวราฯ”) ชี ้แจงว่า ในปี ที่ผ่านมามีสญ
ั ญาเช่าที่ครบกาหนดแล้ วคือ การเช่าพื ้นที่ในอาคารโครงการ
ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมเป็ นพื ้นที่เช่าประมาณสามพันตารางเมตรเศษ ส่วนอาคารโครงการสาทร สแควร์
มีสญ
ั ญาเช่าระหว่างผู้เช่าซึง่ ครบกาหนดแล้ วประมาณสองพันตารางเมตรเศษ ซึง่ มีการพิจารณาต่อสัญญาและ
ปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าประมาณร้ อยละ 10 ถึง 20 ของค่าเช่าเดิม
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สาหรับปี นี ้มีสญ
ั ญาเช่าที่
ครบกาหนดหรื อไม่ และจะพิจารณาปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าหรื อไม่
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นางสาวปิ ย วราฯ ชี ้แจงว่า ภาพรวมปี นี ้มีส ญ
ั ญาเช่า ที ่ค รบก าหนดมากกว่า ปี ที ่แ ล้ ว โดยการ
พิจ ารณาปรับ ขึ ้นอัตราค่าเช่าจะขึ ้นอยู่ ก บั สภาวะตลาดในขณะนั ้น ซึง่ คาดว่าอาจมีก ารปรับ ขึ ้นอัต ราค่าเช่า
ประมาณร้ อยละ 10 ถึง 20 ของค่าเช่าเดิม
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 2

รั บ ทราบงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ รอบปี สิ ้น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2559

ผู้ ดาเนิน การประชุมรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุน ของกองทรั ส ต์ รอบ
ระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) – 30 กันยายน 2559 ซึง่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดย
สรุ ปรายการที่สาคัญดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรั บรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จานวน 193 วัน)
จานวน (ล้ านบาท)

ร้ อยละ (%)

สินทรั พย์ รวม

10,538

100.00

เงินกู้ยืมระยะยาว

2,000

18.98

หนีส้ ินอื่นรวม

314

2.98

สินทรั พย์ สุทธิ

8,224

78.04

สินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย (บาท)

10.0933

กองทรัส ต์มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั ง้ สิ น้ จ านวน 10,538 ล้ า นบาท โดยมี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ จ านวน 8,224
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.04 มีเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 2,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.98 และมีหนี ้สินอื่น
รวม 314 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 2.98 ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ มีสินทรั พย์ สุทธิ คิดเป็ นมูลค่า เท่ากับ 10.0933 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์
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งบกาไรขาดทุน
สาหรั บรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จานวน 193 วัน)
จานวน (ล้ านบาท)

ร้ อยละ (%)

รวมรายได้

539

100

รวมค่าใช้ จ่าย

203

37.69

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

336

62.31

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
เงินลงทุน

(92)

(17.03)

กาไรสุทธิ

244

45.28

กาไรต่ อหน่ วยทรั สต์ (บาท)

0.2998

ตามที่ ได้ ชีแ้ จงข้ อมูลผลการดาเนิ นงานในวาระที่ 1 เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ กองทรั สต์มีกาไรสุท ธิ
เท่ า กับ จ านวน 244 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 45.28 ต่ อ รายได้ ร วม ซึ่งคิ ด เป็ นก าไรเท่ า กับ 0.2998 บาทต่ อ
หน่วยทรัสต์
งบกระแสเงินสด
สาหรั บรอบระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 (จานวน 193 วัน)
จานวน (ล้ านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

(9,682)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

9,796

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

114

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

114

กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 9,682 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดจากการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ และมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
9,796 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์และเงิน สดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาว ดังนัน้ กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจานวน 114 ล้ านบาท
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ประวัตกิ ารจ่ ายประโยชน์
ตอบแทน

22 มีนาคม
– 30 มิถุนายน 2559

1 กรกฎาคม
– 30 กันยายน 2559

วั น ที่ จ่ ายประโยชน์ ตอบ
แทน

7 กันยายน 2559

27 ธันวาคม 2559

อัตราประโยชน์ ตอบแทน
ต่ อหน่ วย (บาท)

0.2065

0.0933

0.2998

รวมเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบ
แทน (ล้ านบาท)

168.26

76.02

244.28

สัดส่ วนการจ่ ายประโยชน์
ตอบแทน (%)

90.47%

83.00%

88.00%*

รวมทัง้ สิน้

กองทรั สต์ได้ จ่ายประโยชน์ ตอบแทนจานวน 2 ครัง้ ในปี 2559 โดยมีอัตราประโยชน์ ตอบแทนรวม
หน่วยละ 0.2998 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 88 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว
ทัง้ นี ้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ได้ อนุมัติการขอ
ผ่อนผันตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องซึง่ กาหนดให้ อตั ราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ต้องไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่ปรั บปรุ งแล้ ว โดยให้ ลดทุนชาระแล้ วของหน่วยทรั สต์ แทนเพื่ อประโยชน์ ต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วันจ่ ายเงินลดทุน

เงินแบ่ งปั นส่ วนทุน
(บาทต่ อหน่ วย)
0.0068

เหตุแห่ งการลดทุน
• ลดทุน ช าระแล้ วของกองทรั ส ต์ เพื่ อให้ ก าร
จ่ า ยป ระโยชน์ ตอบแทนขั น้ ต่ า แก่ ผ้ ู ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ประกาศที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งได้ กาหนดอัตราการ
จ่ายประโยชน์ ตอบแทนไม่น้ อยกว่าร้ อยละ
เก้ าสิ บ (90) ของก าไรสุ ท ธิ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว
ดังนัน้ ตามที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ก.ล.ต. จึงดาเนินการลดทุนเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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วันจ่ ายเงินลดทุน

เงินแบ่ งปั นส่ วนทุน
(บาทต่ อหน่ วย)
0.1182

27 ธันวาคม 2559

เหตุแห่ งการลดทุน
• ลดทุน ชาระแล้ วของกองทรั สต์ ซึ่งเกิ ดจาก
การประเมิ น มูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น และเป็ น การ
จ่ า ยคื น สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น จากกรณี ที่
ก อ งท รั ส ต์ มี ราย ก ารค่ าใช้ จ่ าย จั ด ตั ้ง
กองทรั ส ต์ ทั ง้ นี ้ เป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้
ทรัสต์

0.1250*

กองทรัสต์ได้ ลดทุนชาระแล้ วจานวน 1 ครัง้ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.1250
บาท ซึง่ ประกอบด้ วยเหตุแห่งการลดทุนดังนี ้
1. การลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.0068 บาท เพื่อให้ การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ขันต
้ ่าแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การลดทุนในกรณีนี ้
เป็ นไปตามที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. และการลดมูลค่าของหน่วยทรั สต์ในอัตราหน่วยละ 0.1182 บาท ซึ่งเกิด จากการขาดทุนจาก
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน และเป็ นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณี ที่กองทรั สต์ มี
รายการค่าใช้ จ่ายจัดตังกองทรั
้
สต์ ทังนี
้ ้ การลดทุนในกรณีนี ้เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีมลู ค่าที่
ตราไว้ ของหน่วยทรัสต์คงเหลือหน่วยละ 9.8750 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึง่ มีผลวันที่ 12 มกราคม 2560
จากการรายงานข้ างต้ น กองทรัสต์มีการจ่ายผลตอบแทนรวมทังสิ
้ ้น 0.4248 บาทต่อหน่วย นับตังแต่
้
วันจัดตัง้ กองทรั สต์ (วันที่ 22 มีนาคม 2559) ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ สามารถทาอัตราผลตอบแทนเท่ากับ ร้ อยละ 4.25
เมื่อเที ยบกับ ราคาเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ แรกที่ ราคา 10 บาทต่อหน่ วย โดยการคานวณอัตราผลตอบแทน
ดังกล่าวเกิดจากผลการดาเนินงานของกองทรัสต์จานวน 193 วัน
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัส ต์ที่เข้ าร่ วมประชุ มซัก ถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3

รั บทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงว่าบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปรี ยบเทียบข้ อเสนอการให้ บริ การทางวิชาชีพจาก
ผู้สอบบัญ ชี หลายรายและดาเนิ นการตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรั ส ต์ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 5/2559 มีมติ
เห็นสมควรอนุมัติแต่งตัง้ ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีจากบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของ
กองทรั สต์ ในรอบระยะเวลาที่ ผ่านมา เป็ นผู้สอบบัญ ชีของกองทรั สต์ สาหรั บรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560 โดยมีผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสามารถรั บรองรายงานทางการเงินของกองทรัสต์ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี ้
1) นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรื อ

2) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 และ/หรื อ

3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และอยู่ในสังกัดของ
บริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จากัด เป็ น ผู้มีอานาจแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตคนอื่นของบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี
จ ากัด เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทนได้ โดยก าหนดค่ าสอบบั ญ ชี ต ามรอบระยะเวลาดังกล่า ว รวมทัง้ สิ น้ เป็ น เงิ น
1,380,000 บาท
ข้ อมูลประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญ ชีทัง้ 3 ราย ที่ ปรากฏอยู่ในเอกสาร
แนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัส ต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซัก ถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจิ ณ พักตร์ พรพิ บูลย์ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ค่าเช่าต่อ ตาราง
เมตรของอาคารโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ ประมาณ 700 บาท และ ค่าเช่าต่อ ตารางเมตรของอาคารโครงการ
ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ที่ประมาณ 900 บาทใช่หรื อไม่
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ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า ค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ประมาณ
700 บาท และ ค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ที่ประมาณ 900 บาท
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าเช่าของ
อาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์จงึ สูงกว่าค่าเช่าของอาคารโครงการสาทร สแควร์
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า การคิดอัตราค่าเช่ามีหลายปั จจัยในการพิจารณา เช่น ทาเลของสถาน
ที่ตงั ้ เนื่องจากอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ตงอยู
ั ้ ่ที่เพลินจิต จึงทาให้ มีอตั ราค่าเช่าที่สงู กว่า นอกจากนี ้
อาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ได้ รับมาตรฐาน LEED ระดับแพลตตินมั่ ซึง่ สูงกว่าอาคารโครงการสาทร
สแควร์ ซึ่งได้ รับมาตรฐาน LEED ระดับโกลด์ และผู้เช่าโครงการสาทร สแควร์ โดยส่วนใหญ่ เป็ นผู้เช่าพื น้ ที่ขนาด
ใหญ่กว่าอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ซงึ่ มีอานาจต่อรองค่าเช่าได้ ดีกว่า จึงทาให้ อาคารโครงการสาทร
สแควร์ มีอตั ราค่าเช่าที่ต่ากว่า
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผ้ ดู าเนินการ
ประชุม ชี ้แจงในวาระที่ 1 ว่าอาคารโครงการสาทร สแควร์ มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ร้ อยละ
95 นัน้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถทาให้ อตั ราข้ างต้ นสูงขึ ้นได้ หรื อไม่
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า ทางบริ ษัทฯ และ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะดาเนินการอย่างเต็มที่โดย
มีการจัดเตรี ยมแผนงานในการทาให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) มีสดั ส่วนที่สงู ขึ ้นไว้ แล้ ว
นางสาวปิ ยวราฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ในย่าน
รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทซึง่ เป็ นที่นิยมมากกว่า จึงทาให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) มีสดั ส่วนที่สงู กว่า
อาคารโครงการสาทร สแควร์ นอกจากนี ้ เนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่ของอาคารโครงการสาทร สแควร์ เป็ นผู้เช่าพื ้นที่
ขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้ การปรับขึ ้นของอัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ดาเนินการได้ ยากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ และ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รับทราบข้ อคิดเห็นดังกล่าวและมีความพยายามในการดาเนินการให้ อตั รา
การเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) มีสดั ส่วนที่สงู ขึ ้น
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั มีความผันผวน สภาวะตลาดโดยรวมของอาคารสานักงานเป็ นอย่างไร
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า การลงทุนในอาคารสานักงานในพื ้นที่กลางเมืองมีคแู่ ข่งจากัด เนื่องจาก
ที่ ดินมีราคาสูง และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ นิยมสร้ างคอนโดมิเนี ยมในที่ ดินดังกล่าวมากกว่าการสร้ างอาคาร
สานักงาน ทังนี
้ ้ อาคารสานักงานที่เกิดขึ ้นใหม่มกั จะอยู่บริ เวณรอบนอกตัวเมือง เช่น ย่านรัชดา หรื อ บางนา เป็ น
ต้ น อย่างไรก็ดี หากสภาพเศรษฐกิจตกต่าอย่างมาก จนทาให้ ผ้ ูเช่าไม่มีความสามารถในการชาระค่าเช่าได้ ผู้เช่า
อาจพิจารณาย้ ายที่ตงอาคารส
ั้
านักงานไปยังพื ้นที่นอกตัวเมืองซึง่ มีอตั ราค่าเช่าที่ต่ากว่าได้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า กองทรัสต์สามารถซื ้อหรื อ
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
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ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะพิจารณา
การลงทุนจากราคาที่เหมาะสม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นหลัก ทั ้งนี ้ หากกองทรัสต์
ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมจะต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อขอมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน
ต่อไป
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์มีแผนการ
ในการซื ้อหรื อลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมหรื อไม่
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั ยังไม่มีความชัดเจนว่ากองทรัสต์จะซื ้อหรื อลงทุนในทรัพย์สิน
อื่นเพิ่มเติมหรื อไม่ หากมีความชัดเจนจะชี ้แจงและดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตั ิให้ เพิ่ม
ทุนต่อไป
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผ้ ูดาเนินการประชุม
ชี ้แจงว่าสัญญาเช่ามีอายุสญ
ั ญา 3 ปี นนั ้ สาหรั บการต่ออายุสญ
ั ญาคราวถัดไปสามารถกาหนดให้ อายุสญ
ั ญาเช่า
ดังกล่าวเป็ น 5 ปี ได้ หรื อไม่
ผู้ดาเนิน การประชุม ชี ้แจงว่า การกาหนดอายุส ญ
ั ญาเช่าไว้ ที่ 3 ปี เป็ น ประโยชน์กบั ทางผู้ให้ เช่า
มากกว่า เนื่องจากผู้ให้ เช่าสามารถปรับ อัตราค่าเช่าได้ ท ุก ๆ ระยะเวลา 3 ปี ตามสภาพเศรษฐกิจ ในขณะนั ้น
นอกจากนี ้ สัญญาเช่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะกาหนดอายุสญ
ั ญาไว้ ที่ 3 ปี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า อาคารโครงการมหานคร
เป็ นคู่แข่งของอาคารโครงการสาทร สแควร์ หรื อไม่
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่าอาคารโครงการมหานครไม่ใช่คู่แข่ งของอาคารโครงการสาทร สแควร์
เนื่องจากอาคารโครงการมหานครเป็ นอาคาร Mix-Used มีส่วนคอนโดมิเนียมพักอาศัย โรงแรม และศูนย์การค้ า
นอกจากนี ้ การที ่อาคารโครงการมหานครตั ้งขึ ้นในย่านสาทรเป็ น การส่งเสริ ม อาคารโครงการสาทร สแควร์
เนื่องจากเป็ นการทาให้ ย่านสาทรมีอาคารที่ได้ ม าตรฐานเพิ่มขึ ้น
ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ สละเวลา
มาร่ วมประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.35 น.

ลงชื อ่

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)

ประธานกรรมการ/
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