
เอกสารแนบ 2 

 

 

รายละเอยีดข้อเสนอขอแก้ไขเพิม่เติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
เร่ือง/หัวข้อ รายละเอียดเดมิ รายละเอียดทีข่อแก้ไข เหตุแห่งการขอแก้ไข 
หน้า 11 ข้อ 5 

หัวข้อ “เหตุในการลดทุนและ
กระบวนการลดทุน” 

 

ขอ้ 5.2.1 กองทรัสตมี์สภาพ
คล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่
ภายหลงัจากการรับชาํระคืนเงิน
ตน้ท่ีกองทรัสตใ์หกู้ย้มืแก่
บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ถือหุน้ 
ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนจาํนวน 20 
ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 และจาํนวน 20 
ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 และ/หรือการ
ไดรั้บเงินปันผลจากกาํไรสะสม
ของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้
ลงทุนผา่นการถือหุ้น ซ่ึงเป็นผล
มาจากการท่ีบริษทัท่ีกองทรัสต์
เขา้ลงทุนผา่นการถือหุน้จะ
ดาํเนินการส่งสภาพคล่อง
ส่วนเกินดงักล่าวให้แก่
กองทรัสต ์โดยกองทรัสตมี์
แผนท่ีจะทาํการลดทุนชาํระ
แลว้ ดงัน้ี 
(1) การลดทุนคร้ังท่ี 1 
ในเดือนมีนาคม 2560 เป็น
จาํนวนอยา่งนอ้ย 20 ลา้นบาท 
แต่เป็นจาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 25 
ลา้นบาท 
(2) การลดทุนคร้ังท่ี 2 
ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็น
จาํนวนอยา่งนอ้ย 20 ลา้นบาท 
แต่เป็นจาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 25 
ลา้นบาท 

ขอ้ 5.2.1 กองทรัสตมี์สภาพคล่อง
ส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจาก
การรับชาํระคืนเงินตน้ท่ี
กองทรัสตใ์หกู้ย้มืแก่บริษทัท่ี
กองทรัสตเ์ขา้ถือหุน้ ซ่ึงมีกาํหนด
ชาํระคืนจาํนวน 20 ลา้นบาท 
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ
จาํนวน 20 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 และ/หรือการ
ไดรั้บเงินปันผลจากกาํไรสะสม
ของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
ผา่นการถือหุ้น ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การท่ีบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
ผา่นการถือหุ้นจะดาํเนินการส่ง
สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าว
ให้แก่กองทรัสต ์โดยกองทรัสตมี์
แผนท่ีจะทาํการลดทุนชาํระแลว้ 
ดงัน้ี 
(1) การลดทุนคร้ังท่ี 1 ใน
เดือนมีนาคม 2560 เป็นจาํนวน
อยา่งนอ้ย 20 ลา้นบาท แต่เป็น
จาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 25 ลา้นบาท 
(2) การลดทุนคร้ังท่ี 2 ใน
เดือนมิถุนายน 2560 เป็นจาํนวน
อยา่งนอ้ย 20 ลา้นบาท แต่เป็น
จาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 25 ลา้นบาท 
 
หรือ นอกเหนือจากกรณีตาม (1) 
และ (2) ขา้งตน้ กองทรัสตมี์สภาพ
คล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงั
จากการรับชาํระคืนเงินตน้ท่ี
กองทรัสตใ์หกู้ย้มืแก่บริษทัท่ี
กองทรัสตเ์ขา้ถือหุน้ และ/หรือการ
ไดรั้บเงินปันผลจากกาํไรสะสม
ของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
ผา่นการถือหุ้น ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การท่ีบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
ผา่นการถือหุ้นจะดาํเนินการส่ง
สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าว
ให้แก่กองทรัสต ์
 
 
 

เพ่ือให้กองทรัสตส์ามารถลดทุนในกรณี
ท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกินอนัเกิดจากการ
รับชําระคืนเงินต้นท่ีกองทรัสต์ให้กู้ยืม
แก่บริษทัท่ีกองทรัสต์เขา้ถือหุ้น อนัเป็น
รายการท่ีไม่สามารถนาํมาคาํนวณกาํไร
สุทธิของกองทรัสต์ จึงถือเป็นสภาพ
คล่องส่วนเกินท่ีสามารถนํามาพิจารณา
จ่ายจ่ ายในรูปเ งินลดทุนให้แ ก่ผู ้ถือ
หน่วยทรัสต ์
 



เอกสารแนบ 2 

 

เร่ือง/หัวข้อ รายละเอียดเดมิ รายละเอียดทีข่อแก้ไข เหตุแห่งการขอแก้ไข 
ขอ้ 5.2.4 กองทรัสตมี์รายการ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่
มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการ
คาํนวณกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลว้ของกองทรัสต ์

ขอ้ 5.2.4 กองทรัสตมี์สภาพคล่อง
ส่วนเกินใดๆ จากเงินสดจากการ
ดาํเนินงานซ่ึงรวมถึงรายการ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่มี
เหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรสุทธิท่ี ปรับปรุงแลว้ของ
กองทรัสต ์หรือเงินสดจาก
ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีไดรั้บคืน หรือ 
เหตุอ่ืนใด 

เพ่ือให้กองทรัสตเ์กิดความชดัเจนในการ
จ่าย เ งินผลประโยชน์ คืนให้แ ก่ผู ้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยสามารถลดทุนในกรณี
ท่ี มีสภาพคล่องส่วนเ กินในกรณีท่ี มี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้รับคืนหรือกรณีอ่ืนใด
ในทาํนองเดียวกนั อนัเป็นรายการท่ีไม่
สามารถนํามาคํานวณกําไรสุทธิของ
กองท รัสต์  จึ ง ถื อ เ ป็นสภาพค ล่อ ง
ส่วน เ กิน ท่ี เ กิ ดจ ากกา รดํา เ นินงาน 
เช่นเดียวกบัรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงิน
สด แต่สามารถนาํมาพิจารณาจ่ายเป็นเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต ์ 
โดยในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกําไรสะสม 
เงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีได้รับคืนดังกล่าว
สามารถนํามาจ่ายได้ในรูปกําไรสะสม
เท่าท่ีมี  แต่ในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่มีกาํไร
สะสม  เ งินภาษีมูลค่าเ พ่ิมท่ีได้รับคืน
ดงักล่าวจะตอ้งนาํมาจ่ายในรูปเงินลดทุน 
  

- ขอ้ 5.2.6 กองทรัสตมี์สภาพคล่อง
ส่วนเกินใดๆ จากส่วนต่างระหว่าง
เกณฑก์ารรับรู้ทางบญัชีกบัเกณฑ์
ของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจริง 

เพ่ือให้กองทรัสตเ์กิดความชดัเจนในการ
จ่าย เ งินผลประโยชน์ คืนให้แ ก่ผู ้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยสามารถลดทุนในกรณี
ท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกิน อนัเป็นรายการ
ท่ีไม่สามารถนาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิของ
กองท รัสต์  จึ ง ถื อ เ ป็นสภาพค ล่อ ง
ส่วนเกินท่ีเกิดจากการรับรู้ทางบัญชีท่ี
กาํหนดให้ใช้เกณฑ์เส้นตรงทั้ งในส่วน
ของรายได้และค่าใช้จ่าย ซ่ึงก่อให้เกิด
ส่วนต่างระหว่างรายได้-ค่าใช้จ่ายท่ี
บนัทึกบญัชีตามเกณฑเ์ส้นตรงกบัเกณฑ์
ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง  
เช่นเดียวกับรายการท่ีไม่ใช่เงินสด แต่
สามารถนํามาพิจารณาจ่าย เ ป็นเ งิน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต ์ 
โดยในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกําไรสะสม 
เงิน ส่วนต่างดงักล่าวสามารถนาํมาจ่าย
ไดใ้นรูปกาํไรสะสมเท่าท่ีมี  แต่ในกรณี
ท่ีกองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสม เงินส่วน
ต่างดังกล่าวจะต้องนํามาจ่ายในรูปเงิน
ลดทุนแทน  
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เร่ือง/หัวข้อ รายละเอียดเดมิ รายละเอียดทีข่อแก้ไข เหตุแห่งการขอแก้ไข 
หน้า 32 ข้อ 15 
หัวข้อย่อย 15.2  

หัวข้อ “การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์”  

15.2 สาํหรับการลงทุนทางออ้ม
ของกองทรัสตผ์า่นการถือหุน้
นั้น ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะ
ดาํเนินการให้บริษทัท่ี
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่กองทรัสตเ์ป็นจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบ (90) 
ของกาํไรสุทธิของรอบปีบญัชี
ของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้
ลงทุน โดยไม่ขดัแยง้กบั
บทบญัญติัแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดย
ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจพิจารณา
ให้บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
เพ่ือให้กองทรัสตส์ามารถ
ดาํเนินการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนไดต้ามความเหมาะสม  

15.2 สาํหรับการลงทุนทางออ้ม
ของกองทรัสตผ์า่นการถือหุน้นั้น 
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการ
ให้บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่กองทรัสตเ์ป็น
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบ 
(90) ของกาํไรสุทธิของรอบปี
บญัชีของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้
ลงทุน ทั้งน้ีในกรณีท่ีกองทรัสต์
เขา้ลงทุนในบริษทัไม่เตม็รอบปี
บญัชีใหใ้ชก้าํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น
ในบริษทัดงักล่าว โดยไม่ขดัแยง้
กบับทบญัญติัแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดย
ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจพจิารณาให้
บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเพ่ือให้
กองทรัสตส์ามารถดาํเนินการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนไดต้ามความ
เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดาํเนินการ
ให้บริษทัท่ีกองทรัสต์เขา้ลงทุนจ่ายปัน
ผลจากผลการดาํเนินงานตามสิทธิของ
กองทรัสต์สําห รับ ช่วงระยะ เวลา ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน  โดยไม่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสตค์วรจะไดรั้บ  

เอกสารแนบ 2 หน้า 85 รายช่ือกรรมการ 
1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ 
2. นายกฤษณ ฉนัทวรกิจ 
3. นายปฏิมา จีระแพทย ์

รายช่ือกรรมการ 
1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ 
2. นายกฤษณ ฉนัทวรกิจ  
นางสาวพรรณราย ปิยะชินวรรณ 
3.  นายปฏิมา จีระแพทย ์

เพ่ือเป็นการปรับแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบั
ข้อมูลรายช่ือกรรมการของบริษัทของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตปั์จจุบนั  
 

โครงสร้างองค์กรของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 
กรรมการบริหาร 
นายกฤษณ ฉนัทวรกิจ 

โครงสร้างองค์กรของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 
กรรมการบริหาร 
นายกฤษณ ฉนัทวรกิจ  
นางสาวพรรณราย ปิยะชินวรรณ 

เพ่ือเป็นการปรับแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบั
ข้อมูลรายช่ือกรรมการของบริษัทของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตปั์จจุบนั  
 

 
 


