
 

              

ที่ FPCAMT2565-001  

 วนัท่ี 5 มกราคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เรียน  ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานสรุปประเด็นส าคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
           เก่ียวข้องกบัรายงานผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้น    
           เวนเจอร์ (GVREIT) ประจ าปี 2563 สิน้สุด วันที่  30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญ 
           ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 

 2. รายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (แบบ QR-CODE) 

 3.  ข้อมลูเก่ียวกับประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ ารอบปีบญัชี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 4.  สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2559 ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ 

 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 6.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 

 7.  หนงัสือมอบฉนัทะ  

 8. ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
(GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 
10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 ทัง้นี ้ตามที่กองทรัสต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2565 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 1 พฤศจิกายน 2564 นัน้ [ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม] ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงก าหนดวาระการประชุมซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์ได้



 

              

เผยแพร่ข้อมลูและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ http://investor.gvreit.com/invitation.html 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานสรุปประเด็นส าคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ประจ าปี 2563 สิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่และมีความรุนแรงในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลานัน้ภาครัฐจึงได้มีการใช้บงัคบักฎหมายเพิ่มเติมเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาด โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 มีการออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 16) และค าสัง่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เร่ือง พืน้ท่ีสถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้พืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมดเป็น
พืน้ที่ควบคุมสงูสดุ และห้ามจดักิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่โรคซึง่รวมถึงห้ามการจดัประชุมด้วย ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมี
การแจ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 โดยใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมลูรายละเอียด
วาระการประชมุเพื่อรับทราบแทน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ สร. 27/2563 เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัการ
จดัประชมุสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 
 
ทัง้นีก้องทรัสต์ได้จดัท ารายงานสรุปประเด็นส าคญัจากการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับ
รายงานผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ประจ าปี 2563 
สิน้สดุ วนัที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 และได้เปิดเผยรายงานสรุปประเด็น
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของกองทรัสต์ ตัง้แต่วนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกองทรัสต์ได้
แนบส าเนารายงานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานสรุป
ประเด็นส าคญัดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  รายงานสรุปประเด็นส าคญัจากการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่
เก่ียวข้องกับรายงานผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 
ประจ าปี 2563 สิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ได้มีการบันทึกไว้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 
พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 



 

              

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบ QR CODE) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับ 
ผลการด าเนินงานโดยรวมสรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563 

ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2563 ถึง  
30 กนัยายน 2564 

1 ตุลาคม 2562 ถึง  
30 กนัยายน 2563 

รวมรายได้  1,121,970,612 1,183,302,869 

      รายได้ค่าเชา่และบริการ  1,112,595,550 1,178,776,374 

      รายได้ดอกเบีย้  143,199 330,932 

      รายได้อื่น  9,231,863 4,195,563 

รวมคา่ใช้จา่ย  403,794,915 461,935,577 

ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 718,175,697 721,367,292 

รวมรายการ (ขาดทนุ) ก าไร สทุธิจากเงินลงทนุ  (12,960,807) 25,814,832 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  705,214,890 747,182,124 
 
 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีสิน้สุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จดัท าขึน้อย่างถกูต้อง และเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (“สัญญาก่อตัง้ทรัสต์”)  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพเิศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

 

 



 

              

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ได้จดัท าตามตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 8420 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจ าปี
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (เอกสารแนบ 2)  
 

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดงักล่าว สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กนัยายน 2564 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กนัยายน 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
รวมสินทรัพย์ 12,200,029,164 11,348,112,373 
       เงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 10,988,788,927 10,197,800,000 
       เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ที่แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 1,129,086,908 1,060,050,695 
       สินทรัพย์อื่น 82,153,329 90,261,678 
รวมหนีสิ้น 3,209,950,184 2,418,578,523 
       หนีสิ้นอื่น 912,098,876 132,048,597 
       เงินประกนัค่าเชา่และคา่บริการ 299,714,335 288,688,813 
       หุ้นกู้  1,998,136,973 1,997,841,113 
สินทรัพย์สทุธิ 8,990,078,980 8,929,533,850 
สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย 11.0334 10.9591 
งบก าไรขาดทนุ 
รวมรายได้ 1,121,970,612 1,183,302,869 
รวมคา่ใช้จา่ย 403,794,915 461,935,577 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 718,175,697 721,367,292 
รวมรายการ (ขาดทนุ) ก าไร สทุธิจากเงินลงทนุ (12,960,807) 25,814,832 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 705,214,890 747,182,124 
ก าไรต่อหน่วยทรัสต์  0.8655 0.9170 
งบกระแสเงนิสด 
เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 810,497,697 723,585,186 
เงินสดสทุธิใช้ไปในจากกิจกรรมจดัหาเงิน (792,102,744) (739,302,252) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 18,394,953 (15,717,066) 



 

              

รายการ  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กนัยายน 2564 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กนัยายน 2563 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัที 1 ตลุาคม  37,163,962 52,881,028 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 55,558,915 37,163,962 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทรัสต์ได้จดัท าขึน้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้อนุมตัิงบการเงินดงักล่าวเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ :  ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564
กองทรัสต์มีก าไรสทุธิที่ปรับปรุงตามแนวปฏิบตัิใหม่ก่อนการพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจ าเป็นในการด ารงเงิน
สดของกองทรัสต์ เท่ากับ 705.21 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จาก  
ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564 ในอตัรา 0.7677 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทัง้สิน้ 625.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.70 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบตัิใหม่จาก
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ของรอบปีบญัชี 2564 ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี
ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบตัิใหม่
จากส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีการปรับปรุงรายการจ านวน 3 รายการได้แก่ ค่าเช่าที่ดินตามสญัญาเช่า (TFRS16) ดอกเบีย้หุ้นกู้ 
ทีแ่ท้จริง (EIR) และรายได้ตามสญัญาเช่า (TFRS16) ส่งผลให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 91.77 ของก าไร
สทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสต์ ทัง้นี ส้ามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ดงันี ้

วันที่กรรมการมีมต ิ
วันจ่ายเงนิ

ประโยชน์ตอบแทน 
เงนิประโยชน์ตอบ
แทน (ต่อหน่วย) 

เงนิประโยชน์ตอบ
แทน (ล้านบาท) 

รอบผลประกอบการ 

11 กมุภาพนัธ์ 2564 10 มีนาคม 2564 0.2037 165.97 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2563 



 

              

7 พฤษภาคม 2564 4 มิถนุายน 2564 0.1915 156.03 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 

9 สิงหาคม 2564 8 กนัยายน 2564 0.1960 159.70 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2564 

25 พฤศจิกายน 2564 24 ธันวาคม 2564 0.1765 143.81 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2564 
 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ :  ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 30 กันยายน 2564 เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 30 กนัยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) มีรายชื่อดงันี ้
 

1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8420 ซึง่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชี 2564 และ/หรือ 

2) นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรือ 

3) นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5371 และ/หรือ 

4) นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10512 และ/หรือ 

5) นางสาวนาฎศศิน วฒันไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10767 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี  จ ากัด จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์แทน ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้ปฏิบตัิ



 

              

หน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบักองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 30 กันยายน 2564 เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
30 กันยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 พิจารณารับทราบ 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 

(บาท) ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2564 เปลี่ยนแปลง 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี 1,440,000 1,440,000 - 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ :  ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ขอเรียนว่าเพื่อ
ความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้จดัการ
กองทรัสต์จึงได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ ห้องประชุมส าหรับ
รับรองผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) หรือการ
นบัคะแนนเสียง (ถ้ามี) จะด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด ผู้จดัการกองทรัสต์จึงขอให้ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โปรดปฏิบตัิตามค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การ
ออกเสียงลงคะแนน(ถ้ามี) และการนบัผลการลงคะแนนเสียง(ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และขัน้ตอนใน
การใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8 

 หากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี  ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ตามเอกสารแนบ 7 หรือหากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ ท่านผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6  ทัง้นีเ้พื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว 
ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้อมติดอากร



 

              

แสตมป์ 20 บาท)  และแบบฟอร์มการลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 9 ตามที่
อยู่ดงันี ้  

 กรุณาส่ง  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
(เพื่อการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565) 
 

ทัง้นี ผู้้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถแจ้งน าส่งเอกสารให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ก่อนในช่องทางอี เมล (email) 
th.gvreit.ir@frasersproperty.com ก่อนน าส่งต้นฉบับต่อผู้ จัดการกองทรัสต์ ด้วยจดหมายลงทะเบียน  ภายในวันที่ 
17 มกราคม 2565  

อนึ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีมติก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 
2565 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของ
เอกสารต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัดส่งชื่อผู้ ใช้ 
(Username) รหสัผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) ส าหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัดซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้มีการ
ประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบ
ควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ETDA) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม) 
ประธานกรรมการ 
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