เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2561
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรั สต์ ”)
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 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 ตันติเฉลิม ประธานกรรมการบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ (“บริษัทฯ”) ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือ หน่วยทรัสต์ที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 ในวันนี ้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 - 2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2561 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งตามทะเบียนปรากฏรายชื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์จานวนทัง้ สิ ้น 1,087 ราย
รวมจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกจาหน่ายแล้ วของกองทรัสต์จานวน 814,800,000 หน่วย
ทัง้ นี ้ ในวันนี ม้ ีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เข้ าประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะทัง้ หมด 190 ราย ถื อหน่วยทรั สต์
รวม 590,088,170 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 72.4212 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของกองทรัสต์ ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึ่งกาหนดให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์จะต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ เข้ าร่ วม
ประชุมรวมทังสิ
้ ้น ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้ องถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561
ก่อนที่ จะเข้ าสู่ระเบี ยบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจันทราภรณ์ จัน รั กษาการ
กรรมการผู้ จัด การ และหัว หน้ า ฝ่ ายนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ แ ละสนับ สนุน การปฏิ บัติ ง าน เป็ นผู้ดาเนิ นการประชุ ม
(“ผู้ดาเนินการประชุม”) โดยประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัทฯ และผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนา
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ผู้แทนจากทรั สตี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้แทนจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และ
ผู้แทนจากผู้บริ หารอาคารที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
2.
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
3.
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นางสาวจันทราภรณ์ จัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
รั กษาการกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้ าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
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2.
3.

นางสาวณัฐริ นีย์ จิระองค์การ
นายศุภชัย ดารงธนานุรักษ์

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารทรัพย์สิน
หัวหน้ าฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หาร และจัดการความเสี่ยง

ผู้แทนจากทรั สตีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1.
นายเขมชาติ สุวรรณกุล

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1.
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
2.
นายพันธวิทย์ เลิศปั ญญาวุฒิกลุ

ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายวิทยา แก้ วกังสดาล
2.
นางดวงพร วงษ์ นิมมาน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด

ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1.
นางสาวปิ ยวรา พงษ์ ทอง
บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด
2.
นายณัฐธนนท์ แพรวพราววงศ์
บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด
ผู้แทนจากผู้บริหารอาคาร
1.
นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด

ผู้ดาเนิ นการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นการ
ปฏิ บัติต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจาปี 2561 ครั ง้ นี ้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เสนอวาระการประชุมสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจ าปี
2561 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรั สต์ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระการประชุม
ผู้ ด าเนิ นการประชุ มชี แ้ จงระเบี ยบการประชุ ม วิ ธี การลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยงให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี ้
• ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา (ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ข้ อ 16.7)
• ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสี ยงให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและยกมื อขึน
้ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่
เก็บบัตรเพื่อนาไปนับคะแนน โดยกองทรัสต์จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียง หักออกจาก
จานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุม ส่วนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อนและ
ส่งคืนให้ เจ้ าหน้ าที่หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
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•

•

•

•

ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงใน
หนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ไม่จาต้ องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกองทรั สต์จะนับคะแนนจากหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว แต่ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงขอดาเนินการพิจารณาใน
วาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้ วเสร็ จจะย้ อนกลับมาแจ้ งผลของการลงคะแนน
ของวาระการประชุมก่อนหน้ าให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
ก่ อนลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ผู้ดาเนิ นการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซัก ถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันตามความเหมะสม
้
อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะสอบถาม หรื อ แสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระ
การประชุมที่พิจารณาอยู่ ขอให้ สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระสุดท้ ายของการประชุม โดยขอให้ ใช้
ไมโครโฟนที่กองทรั สต์ ได้ จัดไว้ พร้ อมทัง้ แจ้ งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ มาประชุมด้ วย
ตนเองหรื อผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
ส าหรั บผู้ ถื อหน่ วยทรั สต์ ที่ มาถึ งภายหลังการประชุ มเริ่ มขึ น้ แล้ ว ผู้ ถื อหน่ วยทรั สต์ ดังกล่ าวยั งคงมี สิ ทธิ
เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้ าร่ วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านัน้
ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1

พิจารณาและรั บทราบรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์
ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 และได้ มีการจัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดพร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของกองทรั สต์ โดยมีรายละเอียด
ตามสาเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั ง้ นีแ้ ล้ ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรั สต์ได้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์
ประจาปี 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
2561 พิจารณาและรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 2

รั บทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและรั บทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560 โดยมี
รายละเอียดตามรายงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในรู ปแบบ CD-Rom ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทรัสต์ พิจารณาแล้ วตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
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ทังนี
้ ้ ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึง่ ประกอบด้ วยทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
•

•
•
•
•
•
•

อาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
การลงทุนประกอบด้ วยสิทธิ การเช่าพืน้ ที่บางส่วนในอาคารสานักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
พร้ อมทังส่
้ วนควบของอาคาร และงานระบบเว้ นแต่พื ้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ บริ เวณชัน้
23 ถึง ชัน้ 34 บางส่วนบริ เวณชัน้ 1 ถึง ชัน้ 8 (ยกเว้ นชัน้ 5) บางส่วนบริ เวณชันดาดฟ้
้
า และบางส่วนบริ เวณ
ชันใต้
้ ดิน รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์
ระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 24 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584
มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 3,119 ล้ านบาท
ในไตรมาส 4/2560 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 99
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 981 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากวันจัดตังกองทรั
้
สต์
พื ้นที่รวมเท่ากับ 53,304 ตารางเมตร ซึง่ ไม่รวมพื ้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
พื ้นที่ใช้ สอยสุทธิเท่ากับ 27,476 ตารางเมตร โดยพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็ นพื ้นที่เช่าสานักงาน คิดเป็ น
ร้ อยละ 92.96 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ พื ้นที่เช่าพาณิชยกรรม คิดเป็ น ร้ อยละ 3.80 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ พื ้นที่
เช่าห้ องประชุม คิดเป็ น ร้ อยละ 2.22 ของพืน้ ที่ใช้ สอยสุทธิ และพืน้ ที่เช่าที่เหลือเป็ นพืน้ ที่เช่าเก็บของและ
พื ้นที่เช่าตู้ ATM

อาคารโครงการสาทร สแควร์
•
การลงทุนประกอบด้ วยสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ างและงานระบบของอาคารสานัก
งานโครงการสาทร สแควร์ รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์
•
ระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 23 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583
•
มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 6,637 ล้ านบาท
•
ในไตรมาส 4/2560 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 96
•
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 786 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากวันจัดตังกองทรั
้
สต์
•
พื ้นที่รวมเท่ากับ 114,567 ตารางเมตร
•
พื ้นที่ใช้ สอยสุทธิเท่ากับ 73,124 ตารางเมตร โดยพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็ นพื ้นที่เช่าสานักงาน คิดเป็ น
ร้ อยละ 96.41 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ พื ้นที่เช่าพาณิชยกรรม คิดเป็ น ร้ อยละ 2.85 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ และ
พื ้นที่เช่าที่เหลือเป็ นพื ้นที่เช่าเก็บของ
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
มีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการดาเนินงาน (หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ จากการลงทุนรวม

1 ตุ ล าคม 2559 – 22 มีนาคม 2559 – เปลี่ยนแปลง
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559* (ร้ อยละ)
1,093

539

102.55

• รายได้ คา่ เช่าและบริ การ

1,082

533

102.67

• รายได้ ดอกเบี ้ย

1

4

(65.43)

10
394

2
203

418.00
93.68

699

336

107.91

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (52)
กาไรสุทธิ
647

(92)
244

(43.84)
165.00

• รายได้ อื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

* กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนรวมเท่ากับจานวน 1,093 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช่า
และบริ การคิดเป็ นร้ อยละ 98.99 และมีรายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่นคิดเป็ นร้ อยละ 1.01 ของรายได้ จากการลงทุน
รวมทัง้ หมด โดยรายได้ จากการลงทุนรวมเพิ่มขึน้ จานวน 554 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 102.55 เมื่อเทียบกับผล
การดาเนินงานในปี ก่อน เนื่องจาก ปี ที่ผ่านมา กองทรั สต์จัดตังขึ
้ น้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทาให้ การดาเนินงานรวมจานวน 193 วัน รวมทัง้ ภาพรวมทรัพย์สินของ
กองทรัสต์สามารถเพิ่มอัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยได้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่กองทรัสต์ได้ เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สิน
โดยกองทรัสต์มีคา่ ใช้ จ่ายรวมเท่ากับ 394 ล้ านบาท และมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 699 ล้ าน
บาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 63.96 ต่อรายได้ จากการลงทุนรวม และเพิ่มขึ ้นจากผลการดาเนินงานในปี ก่อนจานวน 363
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 107.91
อย่างไรก็ตาม กองทรั สต์มีรายการขาดทุนสุทธิ จากเงินลงทุนจานวน 52 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและบันทึกมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี
รายการข้ างต้ นทาให้ กองทรัสต์มีกาไรสุทธิจานวน 647 ล้ านบาท
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาและรั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บรอบปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้ดาเนินการประชุมรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ สาหรับรอบ
ระยะเวลา ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของกองทรั สต์ได้
ตรวจสอบและรั บรองแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดย
สรุ ปรายการที่สาคัญดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้ านบาท)

ณ 30 กันยายน 2560 ณ 30 กันยายน 2559

สินทรัพย์รวม

10,562

10,538

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
0.23

เงินกู้ยืมระยะยาว

2,000

2,000

-

หนี ้สินอื่นรวม

346

314

10.29

สินทรัพย์สทุ ธิ

8,216

8,224

(0.10)

สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยทรัสต์ (บาท)

10.0830

10.0933

กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทั ้งสิ ้นจานวน 10,562 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับสิ ้น
รอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั ้งนี ้ กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 8,216 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อย
ละ 77.79 ของสินทรัพย์รวมทั ้งสิ ้น และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 2,000 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 18.94 ของ
สินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 10.0830 บาทต่อหน่วยทรัสต์
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: ล้ านบาท)

1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2559 – เปลี่ยนแปลง
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559* (ร้ อยละ)

รวมรายได้

1,093

539

102.55

รวมค่าใช้ จา่ ย

394

203

93.68

699

336

107.91

(52)

(92)

(43.84)

กาไรสุทธิ

647

244

165.00

กาไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)

0.7945

0.2998

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

* กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
ตามที่ ได้ ชีแ้ จงข้ อมูลผลการดาเนินงานในวาระที่ 2 เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ กองทรั สต์ มี กาไรสุทธิ
เท่ากับจานวน 647 ล้ านบาท และมีกาไรเท่ากับ 0.7945 บาทต่อหน่วยทรัสต์
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งบกระแสเงินสด(หน่ วย: ล้ านบาท)

30 กันยายน 2560

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

743
(722)
21
114
135

กองทรั สต์มีกระแสเงิ นสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 743 ล้ านบาท โดยมีก าร
เพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 722 ล้ าน
บาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ในจานวน 554 ล้ านบาท และการ
จ่ายเงินลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในจานวน 102 ล้ านบาท ดังนัน้ กองทรั สต์มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จานวน 135 ล้ านบาท
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาและรั บทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สาหรั บรอบปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้ดาเนินการประชุมรายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบปี สิ ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2560 โดยกองทรั สต์ได้ จ่ายประโยชน์ตอบแทนจานวน 4 ครั ง้ ในปี 2560 โดยมีอตั ราประโยชน์ตอบ
แทนรวมหน่วยละ 0.7414 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับ ร้ อยละ 92.69 ของกาไรสุทธิ ที่
ปรับปรุ งแล้ ว ดังรายละเอียดดังนี ้
วันที่กรรมการมีมติ

วันจ่ ายเงินประโยชน์
ตอบแทน

10 กุมภาพันธ์ 2560
15 พฤษภาคม 2560
10 สิงหาคม 2560

9 มีนาคม 2560
14 มิถนุ ายน 2560
8 กันยายน 2560

เงินประโยชน์
ตอบแทน
(บาทต่ อหน่ วย)
0.1887
0.1997
0.1980

27 พฤศจิกายน 2560

25 ธันวาคม 2560

0.1550

รวมทัง้ สิน้

0.7414
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จานวนประโยชน์
ตอบแทน
รอบผลประกอบการ
(ล้ านบาท)
153.75
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559
162.72
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
161.33
1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2560
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
126.29
2560
604.09*

รายการ
(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
(2) การแบ่งปั นส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนต่ อหน่ วย (1) + (2) (บาท)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก (10.00 บาทต่อหน่วย) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (ร้ อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาพาร์
(9.875 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
และ 10.00 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) (ร้ อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด
(14.80 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
และ 14.70 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) (ร้ อยละ)

ณ 30 กันยายน 2560

ณ 30 กันยายน 2559

0.7414
0.7414

0.2998
0.1250
0.4248

7.41

4.25

7.51

4.25

5.01

2.89

*หมายเหตุ: 30 กันยายน 2559 เป็ นการคานวณอัตราผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานของกองทรัสต์จานวน 193 วัน
ทัง้ นี ้ อัตราประโยชน์ตอบแทนรวมหน่วยละ 0.7414 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 7.51 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ มลู ค่า 9.875 บาทต่อหน่วย และเท่ากับร้ อยละ 5.01 เมื่อเทียบกับราคา
ตลาด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 14.80 บาทต่อหน่วย
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 5

รั บทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560-2561 ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ
การแต่งตังให้
้ ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 และ/หรื อ
2) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 และ/หรื อ
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริ ฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และอยู่ในสังกัดของบริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับใน
มาตรฐานทัว่ ไป
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ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรั สต์ และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
เป็ นผู้ปฏิบัติหน้ าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีตามรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมทัง้ สิ ้นเป็ นเงิน 1,380,000
บาทซึง่ เป็ นค่าสอบบัญชีในอัตราเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา
ข้ อมูลประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซัก ถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงว่าเพื่อให้ การประชุมและการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสอดคล้ อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ กองทรั สต์มีตวั แทนจากบริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส
จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย คือ นางดวงพร วงษ์ นิมมาน เป็ นพยานในการนับคะแนน และอาสาสมัครผู้ถือหน่วยทรั สต์
จ านวน 1 ท่ าน (นายกิ ตติ ศักดิ์ ตัง้ ในไตรสรณะ ผู้รั บมอบอานาจจากผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ร่ วมเป็ นพยานในการนับ
คะแนนเสียง)

ผู้ดาเนิ น การประชุมชี แ้ จงว่ า คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 1/2560-2561 ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ
เห็นสมควร ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
ของกองทรั สต์ เพื่ อนาไปชาระคืนเงิ นกู้ทัง้ หมดหรื อบางส่วน ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 2,000 ล้ านบาท ซึ่งปั จจุบัน
กองทรัสต์ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน (“ผู้ให้ ก้ ู”) โดยมี
วงเงินกู้ระยะยาวรวมทัง้ สิ ้น 2,000 ล้ านบาท และมีระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งปั จจุบันมีระยะเวลา
คงเหลือประมาณ 3 ปี
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีดงั ต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อชาระคืนเงินกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน
การเสนอขาย
เสนอขายภายในประเทศให้ แก่ผ้ ูลงทุนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณี จากัด และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น อื่ น ใดที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้ ประกาศกาหนด ไม่ว่าทัง้ จานวนหรื อแต่บางส่วน
โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้
ประเภท
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอย
คืนเงินต้ นหรื อคืนเงินต้ นครั ง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ใน
แต่ละคราว
วงเงิน
ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ กองทรั สต์สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจานวน
เงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้ที่บริ ษัทออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมี
จานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
สกุลเงิน
บาท
อัตราดอกเบี ้ย
ตามที่จะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ บัง คับ ของประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
(“ส านั กงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อประกาศหรื อกฎระเบี ยบอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ
ไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อน
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และกองทรั สต์มีหรื อไม่มี
กาหนด
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด หรื อกองทรัสต์อาจกาหนดให้ มีหรื อไม่มีการไถ่ถอน
ก่ อ นก าหนดในกรณี พิ เ ศษ (special event redemption) ใดๆ หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ทัง้ นี ้ ให้
เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอานาจใน
การดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(1) การพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ เช่น ชนิด ประเภท อัตราดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย รายละเอียด เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นกู้ เช่ น การเสนอขายหุ้นกู้
ในรู ปแบบต่างๆ กันหรื อเป็ นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จานวนใดจานวนหนึง่ ครบกาหนด ก็สามารถออกและ
เสนอขายใหม่ได้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
(2) การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหุ้นกู้แ ละนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ บุคคล
อื่นใดในกรณีที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องหรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
(3) การติดต่อ เจรจา เข้ าทา และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนมีอานาจทาการ
เจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้ างต้ น
(4) การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคล
อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการรับรองการดาเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
และการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สาเร็ จลุล่วง
และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่กองทรั สต์ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ และได้ รั บ อนุ ญ าตจากส านัก งาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ผู้ จัด การ
กองทรัสต์จะทาการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วนสาหรั บการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพื่อขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ไป
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์พิ จารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ตามที่เสนอ โดยมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวได้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ของกองทรัสต์ที่ม่งุ มัน่ ให้ กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน พร้ อมทังสร้
้ างผลประโยชน์ตอบแทนที่มนั่ คงให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์
นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้แทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัดในฐานะทรัสตี
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ทรั ส ตี ไ ด้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ ตามที่ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เสนอในวาระนี ้ มิได้ เป็ นการขัดต่อ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมซัก ถาม และแสดงความ
คิดเห็นในวาระนีก้ ่อนการลงมติและนับคะแนนเสียง
ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ า นใดซัก ถาม และ/หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ไม่ มี ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่านใดยกมือแสดงความประสงค์ที่จะส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงต่อมติที่นาเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000
ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 215 ราย

ร้ อยละของผู้ถอื

จานวนเสียง
(1 หน่ วยทรั สต์ = 1 เสียง)
560,336,874
0
0
0
560,336,874

หน่ วยทรัสต์ ท่ มี าประชุม
และมีออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

100
0
0
0
100

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึง่ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ทังนี
้ ้ ธนาคารออมสินในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นจานวน 35,000,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น ร้ อยละ 4.3 ของจ านวนหน่ วยทรั ส ต์ ทัง้ หมดที่ ออกจ าหน่ายแล้ วของกองทรั ส ต์ มีฐ านะเป็ น ผู้ใ ห้ ก้ ูของ
กองทรัสต์ซงึ่ จะได้ รับชาระหนี ้จากเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวาระนี ้ จึงถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนัน้ คะแนนเสียงตามมติอนุมตั ิในวาระนี ้ดังที่สรุ ปข้ างต้ นจึง
ไม่นบั ฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว
วาระที่ 7

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

ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ สละเวลา
มาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื อ่

นายฉัตรพี ตันติ เฉลิ ม
(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)
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