ที่ FPCAMT2565-001
วันที่ 5 มกราคม 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เอกสารแนบ

1.

สาเนารายงานสรุ ปประเด็นสาคัญจากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้ องกับรายงานผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ น
เวนเจอร์ (GVREIT) ประจ าปี 2563 สิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 แทนการจั ด ประชุ ม สามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564

2.

รายงานประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบ QR-CODE)

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจารอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

4.

สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ลงวันที่
22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ

5.

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6.

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565

7.

หนังสือมอบฉันทะ

8.

ขันตอนการใช้
้
งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9.

แบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์
(GVREIT) (“กองทรั สต์ ”) ได้ มีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา
10.00 น. ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามพระราชกาหนดว่ าด้ วยการประชุม ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิก ส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ตามที่กองทรัสต์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ใช้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2565 ล่ ว งหน้ า ในระหว่ า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 ถึ ง 1 พฤศจิ ก ายน 2564 นัน้ [ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั สต์
รายใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ] ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จึงกาหนดวาระการประชุมซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ได้

เผยแพร่ ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ http://investor.gvreit.com/invitation.html
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ตั ้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บทราบรายงานสรุ ปประเด็นสาคัญจากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สอบถามข้ อมูล
เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รายงานผลการด าเนิ น งานของทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) ประจาปี 2563 สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2564

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ มีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่และมีความรุนแรงในช่วงต้ นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลานันภาครั
้
ฐจึงได้ มีการใช้ บงั คับกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อ
ควบคุมการแพร่ ระบาด โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 มีการออกข้ อกาหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการ
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) และคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เรื่ อง พื ้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็ นพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดตามข้ อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งกาหนดให้ พื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทังหมดเป็
้
น
พื ้นที่ควบคุมสูงสุด และห้ ามจัดกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ โรคซึง่ รวมถึงห้ ามการจัดประชุมด้ วย ผู้จดั การกองทรัสต์จึงมี
การแจ้ งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 โดยใช้ วิธีการเผยแพร่ ข้อมูลรายละเอียด
วาระการประชุมเพื่อรับทราบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ สร. 27/2563 เรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึ ้นในปี พ.ศ. 2563
ทังนี
้ ้กองทรัสต์ได้ จดั ทารายงานสรุปประเด็นสาคัญจากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับ
รายงานผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) ประจาปี 2563
สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564 และได้ เปิ ดเผยรายงานสรุปประเด็น
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของกองทรัสต์ ตั ้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกองทรัสต์ได้
แนบสาเนารายงานดังกล่าวมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนี ้ เพื่ อให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานสรุ ป
ประเด็นสาคัญดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : รายงานสรุปประเด็นสาคัญจากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่
เกี่ ยวข้ องกับรายงานผลการดาเนินงานของทรั สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรั พย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ( GVREIT)
ประจาปี 2563 สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564 ได้ มีการบันทึกไว้
อย่ า งถูกต้ อ งครบถ้ วนตามกฎระเบีย บที่ เกี่ ยวข้ อง จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ป ระจาปี 2565
พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ: ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้ องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี ที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบ QR CODE) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับ
ผลการดาเนินงานโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย: บาท)

1 ตุลาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2564
1,121,970,612

1 ตุลาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2563
1,183,302,869

1,112,595,550

1,178,776,374

143,199

330,932

รายได้ อื่น

9,231,863

4,195,563

รวมค่าใช้ จา่ ย

403,794,915

461,935,577

กาไรจากการลงทุนสุทธิ

718,175,697

721,367,292

รวมรายการ (ขาดทุน) กาไร สุทธิจากเงินลงทุน

(12,960,807)

25,814,832

การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

705,214,890

747,182,124

รวมรายได้
รายได้ ค่าเช่าและบริการ
รายได้ ดอกเบี ้ย

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (“สัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ ”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ: ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ จดั ทาตามตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
สาหรับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานและทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐาน ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8420 สังกัด บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แล้ ว โดยรายละเอียดงบการเงิน ปรากฏตามรายงานประจาปี
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (เอกสารแนบ 2)
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์อื่น
รวมหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
เงินประกันค่าเช่าและค่าบริการ
หุ้นกู้
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
งบกาไรขาดทุน
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไรจากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการ (ขาดทุน) กาไร สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
กาไรต่อหน่วยทรัสต์
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

1 ตุลาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2564

1 ตุลาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2563

12,200,029,164
10,988,788,927
1,129,086,908
82,153,329
3,209,950,184
912,098,876
299,714,335
1,998,136,973
8,990,078,980
11.0334

11,348,112,373
10,197,800,000
1,060,050,695
90,261,678
2,418,578,523
132,048,597
288,688,813
1,997,841,113
8,929,533,850
10.9591

1,121,970,612
403,794,915
718,175,697
(12,960,807)
705,214,890
0.8655

1,183,302,869
461,935,577
721,367,292
25,814,832
747,182,124
0.9170

810,497,697
(792,102,744)
18,394,953

723,585,186
(739,302,252)
(15,717,066)

รายการ
(หน่ วย: บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที 1 ตุลาคม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน

1 ตุลาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2564
37,163,962
55,558,915

1 ตุลาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2563
52,881,028
37,163,962

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทรัสต์ได้ จดั ทาขึ ้นอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จึงได้ อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ : ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่
30 กันยายน 2564

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล : เนื่ อ งจากกองทรั สต์ มี น โยบายการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ไม่ น้ อ ยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่ เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
กองทรัสต์มีกาไรสุทธิที่ปรับปรุงตามแนวปฏิบตั ิใหม่ก่อนการพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจาเป็ นในการดารงเงิน
สดของกองทรัสต์ เท่ากับ 705.21 ล้ านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์จาก
ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตรา 0.7677 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทังสิ
้ ้น 625.52 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.70 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว ตามแนวปฏิบตั ิใหม่จาก
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ของรอบปี บญ
ั ชี 2564 ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี
ได้ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจาเป็ นในการดารงเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิใหม่
จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีการปรับปรุงรายการจานวน 3 รายการได้ แก่ ค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า (TFRS16) ดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ทีแ่ ท้ จริง (EIR) และรายได้ ตามสัญญาเช่า (TFRS16) ส่งผลให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดเป็ นร้ อยละ 91.77 ของกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามความจาเป็ นในการดารงเงินสดของกองทรัสต์ ทังนี
้ ส้ ามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ดงั นี ้

วันที่กรรมการมีมติ
11 กุมภาพันธ์ 2564

วันจ่ ายเงิน
เงินประโยชน์ ตอบ เงินประโยชน์ ตอบ
ประโยชน์ ตอบแทน แทน (ต่ อหน่ วย) แทน (ล้ านบาท)
10 มีนาคม 2564

0.2037

165.97

รอบผลประกอบการ
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

7 พฤษภาคม 2564

4 มิถนุ ายน 2564

0.1915

156.03

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

8 กันยายน 2564

0.1960

159.70

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564 24 ธันวาคม 2564

0.1765

143.81

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องของสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ : ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) มีรายชื่อดังนี ้
1)

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของกองทรัสต์ในรอบปี บญ
ั ชี 2564 และ/หรื อ

2)

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรื อ

3)

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 และ/หรื อ

4)

นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 และ/หรื อ

5)

นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
ได้ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์แทน ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารแนบ 3
ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ ปฏิบตั ิ

หน้ าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ หรื อผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่ างเป็ นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ น
ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
30 กัน ยายน 2565 โดยมี ค่ า ตอบแทนเท่ า กับ 1,440,000 บาท (ไม่ ร วม Out-of-Pocket) และเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบ
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
(บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี บัญชี 2565
1,440,000

ปี บัญชี 2564
1,440,000

เปลี่ยนแปลง
-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ : ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ในการนี ้ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ขอเรี ยนว่าเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้จดั การ
กองทรัสต์จึงได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรู ปแบบเดียวเท่านัน้ โดยไม่มีการจัดเตรี ยมสถานที่ / ห้ องประชุมสาหรับ
รับรองผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้ าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ ามี) หรื อการ
นับคะแนนเสียง (ถ้ ามี) จะดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงหมด
ั้
ผู้จดั การกองทรัสต์จึงขอให้ ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดปฏิบตั ิตามคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การ
ออกเสียงลงคะแนน(ถ้ ามี) และการนับผลการลงคะแนนเสียง(ถ้ ามี) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และขันตอนใน
้
การใช้ งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8
หากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั ้งบุคคล
อื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ตามเอกสารแนบ 7 หรื อหากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ ท่านผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สามารถแต่งตั ้งกรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6 ทังนี
้ ้เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
ผู้จดั การกองทรัสต์ใคร่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์หรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้ อมติดอากร

แสตมป์ 20 บาท) และแบบฟอร์ มการลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 9 ตามที่
อยู่ดงั นี ้
กรุ ณาส่ ง
บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565)
ทั ง้ นี ผ้ ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส ามารถแจ้ งน าส่ ง เอกสารให้ แก่ ผ้ ู จั ด การกอง ทรั ส ต์ ไ ด้ ก่ อ นในช่ อ งทางอี เ มล (email)
th.gvreit.ir@frasersproperty.com ก่ อ นน าส่ ง ต้ นฉบั บ ต่ อ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ด้ วยจดหมายลงทะเบี ย น ภายในวั น ที่
17 มกราคม 2565
อนึ่ง ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
2565 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้ องของ
เอกสารต่างๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมแล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัดส่งชื่อ ผู้ใช้
(Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) สาหรับการเข้ าใช้ โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การระบบควบคุมการประชุมที่ได้ มีการ
ประเมินความสอดคล้ องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของระบบ
ควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณี ประเมินความสอดคล้ องด้ วยตนเอง จากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ETDA) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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