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วาระที ่2 รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต์ประจาํปี 2559  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํรอบปีบญัชี 2559 ของกองทรัสต์ สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
ดังท่ีได้ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 โดยสรุปสาระสําคัญได้
ดงัต่อไปน้ี    

รายการ งบการเงนิรวม 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

(หน่วย : บาท) 
งบดุล 

สินทรัพยร์วม 8,106,091,910 7,827,568,545
หน้ีสินรวม 542,610,436 287,335,738
เงินกูย้มืระยะยาว 2,023,675,869 2,023,675,869
สินทรัพยสุ์ทธิ 5,539,805,605 5,516,556,938
สินทรัพยต่์อหน่วย 10.1183 10.0759
งบกําไรขาดทุน 

รวมรายได ้ 163,790,962 101,839,326
รวมค่าใชจ่้าย 99,096,828 60,282,388
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 64,694,134 41,556,938
กาํไรต่อหน่วยทรัสต ์ 0.1183 0.0759
งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม
ดาํเนินงาน 

(6,466,897,902) (7,193,873,502)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 

7,017,395,478 7,486,052,911

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน
สุทธิ 

550,497,576 292,179,409

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้งวด - -
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 550,497,576 292,179,409

 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบ    
งบการเงินของกองทรัสตป์ระจาํปี 2559 

 
การลงมติ 

วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 



 

 
 

วาระที ่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ประจาํปี 2560 โดยเสนอ
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ดงัน้ี 

 
1. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

 
โดยให้บุคคลดังกล่าวขา้งต้นคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ        

งบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีแทน
ได ้

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจาํปี 2560 คือ 1,000,000 บาท (โดยไม่
รวมค่าใชจ่้าย out of pocket) 
 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อพิจารณารับทราบการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจาํปี 2560 

 
การลงมติ 

วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 

วาระที ่4 พจิารณาข้อเสนอขอแก้ไขเพิม่เติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
โดยสามารถลดทุนในกรณีท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกิน อนัเป็นรายการท่ีไม่สามารถนาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิ
ของกองทรัสต ์จึงถือเป็นสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน เช่นเดียวกบัรายการรายได ้และ/
หรือรายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด แต่สามารถนํามาพิจารณาจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์โดยในกรณีท่ีกองทรัสตมี์กาํไรสะสม กองทรัสตส์ามารถนาํมาจ่ายคืนไดใ้นรูปกาํไรสะสม
เท่าท่ีมี แต่ในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่มีกาํไรสะสม จะตอ้งนาํมาจ่ายในรูปเงินลดทุนเท่านั้น รวมถึงประเด็น
การแกไ้ขเพิม่เติมเพือ่ความชดัเจนในการดาํเนินการ และเป็นปัจจุบนั รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 2 

 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ขอ้เสนอแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้เกิดความชดัเจน ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลปัจจุบนัของกองทรัสตม์ากยิ่งข้ึน  

 
 



 

 
 

การลงมติ 

การแกไ้ขสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อยและรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
บริษทัย่อย  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาประเด็นติดขดัในการบริหารจัดการกองทรัสต์อนัเป็นการ
ปฏิบติัหน้าท่ีทัว่ไปในรูปของบริษทัจาํกดั รวมถึงแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ข เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจน ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลปัจจุบนัของกองทรัสต ์รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 3 

 
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นควรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติขอ้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบับริษทัยอ่ยในเร่ืองสาํคญั และพิจารณารับทราบแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานตามปกติของกองทรัสต์ รวมถึงการเขา้ทาํ และ/หรือ การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรัสต ์เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลปัจจุบนัของกองทรัสตม์ากยิ่งข้ึน  

 
การลงมติ 

การแก้ไขขอ้บังคบับริษทัย่อย ตามท่ีปรากฏในส่วนท่ี 1 ของเอกสารแนบ 3 จะต้องได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หน่วยทรัสตท่ี์มาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 เร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 
 ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรัสต ์โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 2-3 ชั้ น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยสามญัประจาํปี 2560 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560   
ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรัสต ์(Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน  การเขา้ประชุม และการมอบฉันทะดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หากผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งตวัแทนเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
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