รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน
ประจาปี 2561
ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธิ นี คริ ส ตัล ฮอลล์ (ชัน้ 3 ฝั่ ง แอทธิ นี ทาวเวอร์ )
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชรู ี่ คอลเลคชัน่ โฮเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การแนะนาก่ อนประชุม
พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนาตัวแทนจากบริ ษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์
จากัด (“บริ ษั ท ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์ ” หรื อ “กองทรัสต์ TREIT”) และตัวแทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

2.

ผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
คุณสรร วิเทศพงษ์

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ

คุณอุเทน โลหชิตพิทกั ษ์

กรรมการ

คุณมิชิโอะ มาเอดะ (Mr. Michio Maeda)

กรรมการ

คุณโสภณ ราชรักษา

กรรมการ

คุณพีระพัฒน์ ศรี สคุ นธ์

กรรมการผู้จดั การ

ทรัสตี
คุณธวัชชัย เหลืองสุรรังษี

ผู้อานวยการอาวุโส

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
3.

ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณชริ นทร์ สัจจญาณ

หุ้นส่วนผู้จดั การ

คุณปั ญณรี ย์ แสงวงค์วาณิชย์

ทนายความที่ปรึกษา

บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

หน้ า 1

ก่อนเริ่ ม พิ จารณาวาระการประชุม พิ ธีกรแถลงต่อที่ ประชุมว่ามีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เข้ าร่ วมประชุม ด้ วยตนเองและ
โดยการรั บ มอบฉั น ทะ ณ เวลาเริ่ ม ประชุ ม ทั ง้ หมด 376 คน ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร วมทัง้ สิ น้ 1,583,343,824 หน่ ว ย คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 60.842 ของหน่วยทรัสต์ ที่ จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด คื อ 2,602,387,048 หน่วย ครบเป็ นองค์ ประชุม และพิ ธีกรได้ ชีแ้ จง
ขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(ก)

สาหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ ตามจานวน
หน่วยทรัสต์ที่มี หรื อตามจานวนหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง

(ข)

ขอให้ ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ และท่านผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จัดให้ และ
ขอความกรุ ณาลงนามรับรองในแต่ละวาระด้ วย กรณี ท่านผู้ถือหน่ วยทรัสต์ที่ทาหนังสือมอบฉันทะและออกเสียง
ลงคะแนนมาแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทาการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะ
ณ ตอนลงทะเบียนแล้ ว โดยผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนอีก

(ค)

เนื่องจากมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมเป็ นจานวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระโปรดยกมือ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในวาระ
นัน้ ๆ สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทา่ นนันลงมติ
้
เห็นชอบในวาระนัน้ ๆ

(ง)

ในการนับคะแนนเสียง ผู้จดั การกองทรัสต์จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หั กออกจาก
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เข้ าร่ วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ

(จ)

ทังนี
้ ้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้ วยและเป็ นไปตามเงื่อนไขในการมีมติ ให้ ถือว่าที่ประชุมให้ ความเห็นชอบ หรื อ
อนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ

(ฉ)

สาหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 เป็ นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

(ช)

ผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะถูก ประกาศในระหว่างการรอเก็ บบัตรลงคะแนนของ
วาระถัดไป

(ซ)

ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ ทังนี
้ ้ รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผู้มีสว่ น
ได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

(ฌ)

ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็ บบัตรลงคะแนนเพื่ อทาการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ า ร่ วมประชุมสามารถสอบถาม
คาถามต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ได้ ตามความเหมาะสม โดยเขียนคาถามลงในกระดาษ พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ
นามสกุล พร้ อมทังแจ้
้ งด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
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(ญ)

ในการนับคะแนนจะมีตวั แทนของทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT มาเป็ นพยานในการนับคะแนนร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

(ฎ)

ขอให้ ทา่ นผู้เข้ าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้ วยปากกาทุกครัง้

ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คดั ค้ านหรื อไม่เห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้ น จึงถือว่า
ที่ประชุมเห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
ในลาดับต่อไป พิธีกรได้ เชิญ คุณสรร วิเทศพงษ์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
คุ ณ สรร วิ เทศพงษ์ ประธานฯ ได้ กล่ า วสวัส ดี แ ละต้ อนรั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และกล่ า วขอบคุ ณ คุ ณ วี ร พั น ธ์
พูลเกษ อดีตกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ พร้ อมกล่าวต้ อนรับ คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรม การเข้ าใหม่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์
ลาดับต่อไป ประธานฯ จึงชี ้แจงวาระการประชุมทังหมด
้
8 วาระ ว่ามีดงั นี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2560

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ TREIT สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของกองทรัสต์ TREIT สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปี และรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทรัสต์ จากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ น สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

วาระที่ 5

พิ จ ารณารั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลงผู้ สอบบั ญ ชี ข องกองทรั ส ต์ จาก บริ ษั ท ส านั ก งาน
อีวาย จากัด เป็ น บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงิน
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่
ภายใต้ สิทธิ ในการลงทุนที่มีมูลค่าในการลงทุนรวมทัง้ หมดไม่น้อยกว่ า 3,500 ล้ านบาท ตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560

วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกู้ยื ม เงิ น ของกองทรั สต์ TREIT จ านวนรวมไม่เกิ น 10,000 ล้ า นบาท และ
อาจให้ หลักประกันที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม และ/หรื อ ชาระหนี ้เงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณี ที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่
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ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมูลค่าในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อย 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

โดยการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการในแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะเริ่ มจากการนาเสนอข้ อมูล และให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์สอบถามหลังจากจบการนาเสนอดังกล่าว
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2560

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ที่ได้ จัดส่งให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถาม ประธานฯ จึงแจ้ ง
ที่ประชุม ว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้ งเพื่ อทราบ จึงไม่มี การลงมติในวาระนี ้ และสรุ ป ว่าที่ป ระชุมได้ รับ ทราบรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2560
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ TREIT สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณพีระพัฒน์ ศรี สคุ นธ์ กรรมการผู้จดั การของผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นผู้รายงาน
ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ TREIT ต่อที่ประชุม คุณ พีระพัฒ น์ แจ้ งว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาในรอบปี 2560 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว รวมทังได้
้ ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้
ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมาถื อ ว่ า เป็ นปี ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ของกองทรั ส ต์ เนื่ อ งจากผู้ จัด การกองทรั ส ต์
ได้ ทาการแปลงสภาพ (1) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (TFUND) (2) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทีพาร์ คโลจิสติคส์
(TLOGIS) และ (3) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท (TGROWTH) (รวมเรี ยกว่า “กองทุน
รวม”) เป็ นกองทรั ส ต์ TREIT (“การแปลงสภาพ”) ซึ่ ง ท าให้ กองทรั ส ต์ มี พื น้ ที่ ใ ห้ เช่ า ประเภทโรงงานและคลัง สิ น ค้ า
รวมทังสิ
้ ้น 1,484,660 ตารางเมตร มีจานวนยูนิตทังสิ
้ ้น 490 ยูนิต และมีมลู ค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนทังสิ
้ ้น 30,451 ล้ านบาท
ทาให้ ปัจจุบนั กองทรัสต์ TREIT เป็ นกองทรัสต์ที่ลงทุนในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ มีโรงงานและคลังสินค้ า ให้ เช่า รวมทัง้ สิ ้น 490 ยูนิต โดยแบ่งเป็ น
โรงงานรวมทัง้ สิ น้ 298 ยู นิ ต และคลัง สิ น ค้ ารวมทัง้ สิ น้ 192 ยู นิ ต และมี พื น้ ที่ ให้ เช่ า รวมทัง้ สิ น้ 1,484,660 ตารางเมตร
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โดยเมื่ อจาแนกพื น้ ที่ ตามประเภทอสังหาริ ม ทรั พย์ พื น้ ที่โรงงานจะมี ทัง้ สิน้ ประมาณร้ อยละ 50 และคลังสิน ค้ าจะมี ทัง้ สิน้
ประมาณร้ อยละ 50 และเมื่อจาแนกพื ้นที่ตามรู ปแบบการลงทุน กองทรัสต์จะมีกรรมสิทธิ์ (Freehold) อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 31
หรื อ 456,012 ตารางเมตร และสิทธิการเช่า (Leasehold) อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 69 หรื อ 1,028,648 ตารางเมตร
โดยทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมหลักของประเทศทังสิ
้ ้น 7 จังหวัด 24 พื ้นที่
ยุทธศาสตร์ สามารถจาแนกทรัพย์สนิ ตามพื ้นที่ได้ เป็ น 3 พื ้นที่ อันได้ แก่ (1) พื ้นที่กรุงเทพตอนบน คือ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และจังหวัด ปทุมธานี (2) พื น้ ที่ กรุ งเทพตะวันออก คื อ จังหวัดสมุท รปราการ และจังหวัด ปราจี นบุรี และ (3) พื น้ ที่ ระเบีย ง
เศรษฐกิจตะวันออก คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
สาหรับ กลุ่ม ผู้เช่าทรั พย์ สิน จากกองทรัสต์ 10 อัน ดับ แรก สร้ างรายได้ ให้ กับกองทรัสต์ คิด เป็ นประมาณ
ร้ อยละ 21.75 ของรายได้ รวมของกองทรัสต์ มี อายุสญ
ั ญาเช่าเฉลี่ยที่เหลือค่อนข้ างมาก และมีการกระจายตัวตามประเภท
อุตสาหกรรมค่อนข้ างดี โดยเมื่อคานวณจากจานวนผู้เช่ารวมของกองทรั สต์ ผู้เช่าซึ่งประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์
อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 30 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 23 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 18
และส่วนที่ เหลือ จะเป็ น ธุรกิ จ อื่ น ๆ เช่ น การค้ าปลีก การพาณิ ชย์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ทัง้ นี ้ สัญ ชาติ ข องผู้เช่ า
ทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ เมื่อคานวณจากจานวนผู้เช่ารวมของกองทรัสต์ ผู้เช่าที่มีสญ
ั ชาติญี่ปนอยู
ุ่ ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 50 ผู้เช่าที่
มีสญ
ั ชาติยโุ รปอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 21 ผู้เช่าที่มีสญ
ั ชาติเอเชีย ยกเว้ นญี่ปนอยู
ุ่ ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 13 และผู้เช่าที่มีสญ
ั ชาติไทย
อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 12
เมื่อเปรี ยบเทียบภาพรวมของทรัพย์สินระหว่างปี 2560 และ 2559 จะเห็นว่า จานวนทรัพย์สินที่กองทรัสต์
นาออกให้ เช่าเพิ่มขึ ้นทัง้ สิ ้น 392 ยูนิต พืน้ ที่ให้ เช่าเพิ่มทังสิ
้ ้น 1,114,955 ตารางเมตร มูลค่าทรัพย์ สินของกองทรัสต์เพิ่มขึน้
23,190 ล้ านบาท และอัตราเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอตั ราที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 2
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทรั สต์ ก่อนและหลังการแปลงสภาพจะไม่มีความแตกต่างกันเท่าใดนัก
เนื่องจากผลการดาเนินงานหลังการแปลงสภาพจะคานวณจากระยะเวลาเพียง 11 วัน กล่าวคือ ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ธันวาคม 2560
ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 อัน เป็ นผลการด าเนิ น งานของกองทรั ส ต์ แ ละของกองทุ น รวม ในขณะที่ ผ ลการด าเนิ น งาน
ก่อนการแปลงสภาพ จะนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 อันเป็ นผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
เท่านัน้
สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน้ กองทรัสต์มีรายได้ ค่าเช่าและบริ การ
587.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 24.34 ล้ านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งนันเป็
้ นผลมาจากมาจากรายได้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 20
ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นรายได้ สว่ นเพิ่มจากอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ รับโอนจากการแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม
กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกันการมีผ้ เู ช่าลดลงเนื่องจากการรับประกันรายได้ ค่าเช่า โดย บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“TICON”) นันได้
้ หมดสัญญารับประกันรายได้ ในเดือนธันวาคม 2559 ทาให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับ
รายได้ จากการรั บ ประกั น ค่ า เช่ า ส าหรั บ พื น้ ที่ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ น าออกให้ เช่ า ในปี 2560 ทั ง้ นี ้ ในปี 2560 มี ก ารรั บ รู้ รายได้
จากการรั บ ประกัน ดังกล่าวสาหรับ โรงงานซึ่งไม่ได้ น าออกให้ เช่ า บางส่วนที่ ไม่ได้ ท าการบันทึก เป็ นรายได้ ภายในปี 2559
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นอกจากนัน้ รายได้ จากการริ บเงินมัดจาค่าเช่าและบริ การที่มีมลู ค่าเพียง 3.59 ล้ านบาทนัน้ เป็ นผลมาจากการที่มีผ้ เู ช่าเพียง
รายเดียวเท่านัน้ ที่ทาการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด
โดยภาพรวมค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สนิ มีขนาดที่เพิ่มขึ ้น แต่คา่ ใช้ จ่ายโดยรวมของกองทรัสต์นนลดลง
ั้
จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่ายสาหรับ
ปี 2560 ลดลงเป็ นจานวน 32.5 ล้ านบาท
สาหรับรายการกาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้ จากเงิ นลงทุน ในปี 2560 กองทรัสต์ มีรายการ
ขาดทุน สุท ธิ ที่ ยังไม่เกิ ด ขึน้ จากการวัด ค่าเงิ น ลงทุน (Unrealized Losses) จานวน 142.25 ล้ านบาท เนื่ อ งจากในปี 2560
ผู้ป ระเมิ น ราคาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ ส อบทานมูล ค่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยได้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
เฉพาะในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ TREIT ก่อนการแปลงสภาพ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 7,210 ล้ านบาท ซึ่งน้ อยกว่า
ราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 7,352 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ ในปี 2560
กองทรัสต์มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานอยูท่ ี่ 226.85 ล้ านบาท
สาหรับฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็ นดังนี ้
-

สินทรัพย์โดยรวม มีการเพิ่ม ขึ ้นทังสิ
้ ้น 24,190 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากทรัพย์สิน ที่กองทรัสต์รับ
โอนมาจากกองทุนรวม

-

เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ มีการเพิ่มขึ ้นประมาณ 3,720 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้
เพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

-

หนีอ้ ื่น ๆ มีการเพิ่มขึน้ อันเนื่องมาจากเงิ นมัดจาค่าเช่าและบริ การที่รับโอนจากผู้เช่าเดิม ของ
กองทุนรวม

โดยสรุ ป ณ สิ ้นปี 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่วยอยู่ที่ 9.7864 บาท และอัตราส่วนการกู้ยืมต่อ
สินทรัพย์รวมอยูท่ ปี่ ระมาณร้ อยละ 17.33
สาหรับปี 2560 กองทรัสต์ ได้ จ่ายประโยชน์ ตอบแทนรวมทัง้ สิ ้น 0.6328 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งสามารถ
แจกแจงรายละเอียดในแต่ละไตรมาสได้ ดงั ต่อไปนี ้
•

ไตรมาสที่ 1 เงินปั นผล 0.16 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

•

ไตรมาสที่ 2 เงินปั นผล 0.16 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

•

ไตรมาสที่ 3 และเดือนตุลาคม 2560 เงินปั นผล 0.2028 บาท ต่อหน่วยทรัสต์
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•

เดื อ นพฤศจิ ก ายน และเดื อ นธั น วาคม 2560 ประกอบไปด้ วยเงิ น ปั นผล 0.0171 บาท
ต่อหน่วยทรัสต์ และเงินลดทุน 0.0929 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมประโยชน์ตอบแทนทังสิ
้ ้น 0.11
บาทต่อหน่วยทรัสต์

สรุปโดยรวมสาหรับผลประกอบการของกองทรัสต์ประจาปี 2560 เป็ นดังนี ้
1.

2.

3.

ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
-

รายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 595 ล้ านบาท

-

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ 369 ล้ านบาท

-

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนทังสิ
้ ้น 0.6328 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

ด้ านการบริหารเงินทุนของกองทรัสต์
-

อัตราส่วนหนี ้สินทางการเงินประมาณร้ อยละ 17.33

-

ต้ นทุนการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 2.87 ต่อปี

-

สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย 9.7864 บาทต่อหน่วยทรัสต์

-

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของกองทรัสต์ อยู่ที่ A-(tha) แต่อย่างไรก็ตาม
ทางกองทรัสต์ได้ รับการปรับเลื่อนอันดับเป็ น A(tha) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง
เป็ นเรทติ ้งสูงสุดในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ในประเทศไทย

ด้ านอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ กองทรัสต์
-

มูลค่าทรัพย์สนิ ภายใต้ กองทรัสต์อยูท่ ี่ 30,451 ล้ านบาท

-

จานวนยูนิต 490 ยูนิต

-

พื ้นที่ให้ เช่าสุทธิอยูท่ ี่ 1,484,660 ตารางเมตร

-

อัตราการเช่าพื ้นที่อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 79

คุณพีระพัฒน์ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

คุ ณ สมเกี ย รติ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ม าประชุ ม [ด้ วยตนเอง/ โดยรั บ มอบฉั น ทะ] สอบถามว่ า
จากจานวนคลังสินค้ าและโรงงานที่กองทรัสต์นาออกให้ เช่าทังหมด
้
490 ยูนิต ซึ่งกองทรัสต์ลงทุน
ในรูปแบบสิทธิการเช่าคิดเป็ นอัตราประมาณร้ อยละ 69 นัน้ ในอัตราประมาณร้ อยละ 69 ดังกล่าว
สามารถจาแนกเป็ นโรงงานและคลังสินค้ า ประเภทละกี่ยูนิต และผู้ใดเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน
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คุณ พี ระพัฒ น์ ชี แ้ จงว่า ค่า ภาษี โรงเรื อ นและที่ ดิ น โดยส่ว นใหญ่ ผู้เช่ า เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ และ
บางส่วน กองทรัสต์ เป็ นผู้รับ ผิด ชอบ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ การตกลงกัน ระหว่างกองทรั สต์ ในฐานะ
ผู้ให้ เช่า กับผู้เช่า และในส่วนของการจาแนกประเภทอสังหาริ มทรัพย์จากอัตรารู ปแบบการลงทุน
ในสิท ธิ ก ารเช่ าของกองทรัสต์ จานวนประมาณร้ อยละ 69 นัน้ ขอให้ ท างทีม งานของผู้จัด การ
กองทรัสต์ตรวจสอบข้ อมูลและจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
(2)

คุณประหยัด ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า อัตราการเช่าพื ้นที่ของกองทรัสต์
ซึง่ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 79 นัน้ เป็ นอัตราที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พึงพอใจแล้ วหรื อไม่ สามารถปรับ
ขึ ้นได้ อีกหรื อมีข้อจากัดใด ๆ หรื อไม่
คุณพีระพัฒน์ ชีแ้ จงว่า จากภาพรวมของธุรกิจให้ เช่าโรงงานและคลังสินค้ า อัตราการเช่าพื ้นที่
โรงงานอยู่ ที่ ป ระมาณ ร้ อยละ 70 และอัต ราเช่ า พื น้ ที่ ค ลัง สิ น ค้ าอยู่ ที่ ป ระมาณ ร้ อยละ 80
ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บกับ อัต ราการเช่ า พื น้ ที่ ข องกองทรั ส ต์ ซึ่ ง อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อยละ 79 จะเห็ น ได้ ว่ า
อัตราการเช่าพื ้นที่โรงงานของกองทรัสต์จะดีกว่า อัตราการเช่าพื ้นที่ของตลาด ในขณะที่อตั ราการ
เช่าพื ้นที่คลังสินค้ าของกองทรัสต์จะใกล้ เคียงกับ อัตราการเช่าพื ้นที่ของตลาด ทังนี
้ ้ สาเหตุหลัก
คือ แรงกดดันจากอุปสงค์และอุปทานในตลาด (Demand and Supply) ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์
คาดหวังว่าอัตราการเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวของกองทรัสต์จะสามารถปรับขึ ้นไปถึง ประมาณร้ อยละ 90
ถึง 100

(3)

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี ้
(ก)

ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ คุณจิณพักตร์ ไม่พึงพอใจในอัตราการเช่าพื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 2 จึงต้ องการสอบถามว่า ผู้จดั กองทรัสต์ได้ วางกลยุทธ์
อย่างไรเพื่อให้ อตั ราการเช่าพืน้ ที่ของกองทรัสต์มากกว่าอัตราการเช่าพืน้ ที่ของตลาด
หรื อเพิ่ ม ขึน้ เป็ น ประมาณร้ อยละ 90 ถึ ง 100 ทัง้ นี ้ เนื่ องจากกองทรัสต์ มีพื น้ ที่ ให้ เช่ า
เพิ่มขึ ้นภายหลังการแปลงสภาพเมื่อปลายปี ที่แล้ ว
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า ภายหลังจากการการแปลงสภาพ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ หารื อกับ
TICON ในฐานะผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ น ผู้เชี่ ย วชาญในธุรกิ จ
ให้ เช่ า โรงงานและคลัง สิ น ค้ า โดยกลยุ ท ธ์ ห ลัก ซึ่ ง TICON น าเสนอ คื อ การเจาะ
กลุ่ม ลูก ค้ าซึ่งต้ อ งการเช่ าอาคารโรงงานหรื อ คลังสิน ค้ า ที่ ก่ อ สร้ างตามแบบที่ ลูก ค้ า
ต้ องการ (Built-to-Suit) แต่ต้องการประหยัดเวลา กล่าวคือ โดยทั่วไป การเช่าอาคาร
โรงงานหรื อคลังสินค้ าที่ก่อสร้ างตามแบบที่ลกู ค้ าต้ องการ (Built-to-Suit) จะต้ องใช้ เวลา
ในการเจรจาทางธุรกิจ การออกแบบ ไปจนถึงการแล้ วเสร็ จของการก่อสร้ าง รวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 1 ปี แต่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ วางแผนที่จะใช้ เวลาดาเนินการเพียง 4-6 เดือน
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โดยการดัดแปลงอาคารที่กองทรัสต์มอี ยูซ่ งึ่ เป็ นแบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ตามแบบที่
ลูกค้ าต้ องการ
คุณจิณพักตร์ เสนอความเห็นว่า เนื่องจากกองทรัสต์มีพื ้นที่ใช้ เช่ากระจายอยู่ในหลาย
จังหวัด รวมทังกองทรั
้
สต์มีคลังสินค้ าเป็ นหนึ่งในอสังหาริ มทรัพย์หลักที่นาออกให้ เช่า
และเพื่อเป็ นการตอบโจทย์ แก่กลุ่มลูกค้ า นอกเหนือจากการหารื อกับ ผู้เชี่ ยวชาญใน
ธุรกิ จ การให้ โรงงานและคลังสิน ค้ า แล้ วนัน้ กองทรั สต์ ค วรวางกลยุท ธ์ ในการจัด หา
ผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของภาครัฐในปั จจุบนั ที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ป ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (“SMEs”) โดยการหารื อกับ
กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการศึกษาการดาเนินธุรกิจกลุ่ม SMEs แต่ละกลุม่ (Cluster)
ที่ ก ระจายอยู่ ต ามพื น้ ที่ จัง หวัด ต่ า ง ๆ และน าพื น้ ที่ เ ช่ า ที่ ยัง ว่ า งอยู่ ข องกองทรั ส ต์
มาดัดแปลงเพื่อตอบสนองกับกลุม่ ลูกค้ า SMEs ดังกล่าว ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าว
จะส่งผลให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์กลายเป็ นศูนย์กลางที่พกั สินค้ าและกระจายสิ นค้ า
อีกทัง้ ยังเป็ น การเพิ่ ม ความน่าเชื่ อถื อของกองทรัสต์ เนื่อ งจากกลยุท ธ์ ในการจัด หา
ประโยชน์ของกองทรัสต์ที่สอดคล้ องกับนโยบายของภาครัฐ
คุณ พี ระพัฒ น์ ก ล่า วขอบคุณ สาหรั บ ข้ อ เสนอแนะ และกล่า วว่า จะรั บ ข้ อ เสนอแนะ
ดังกล่าวไว้ พิจารณาและหารื อกับ TICON เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในการจัดหาประโยชน์
ต่อไป
(ข)

จาก 7 จังหวัด 24 พืน้ ที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของทรัพ ย์สินของกองทรัสต์ ทาเลใด
ทารายได้ ให้ กบั กองทรัสต์มากที่สดุ และรองลงมาตามลาดับ และแต่ละลาดับเป็ นลูกค้ า
ที่ประกอบธุรกิจใด
คุณ พีระพัฒ น์ ชี แ้ จงว่า ทรัพย์สินของกองทรัสต์สามารถจาแนกตามพื น้ ที่ได้ ออกเป็ น
3 พื ้นที่ ได้ แก่ (1) กรุงเทพตะวันออก ซึง่ มีอตั ราการเช่าพื ้นที่อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 80-90
(2) พืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อยู่ที่ ประมาณร้ อยละ 80
และ (3) กรุงเทพตอนบน ซึง่ มีอตั ราการเช่าพื ้นที่อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 70

(ค)

ตามที่ได้ มีการนาเสนอรายชื่อและอายุของสัญญาเช่าของผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
10 อันดับแรก เห็นว่า ผู้เช่าบางรายมีระยะเวลาการเช่าเหลืออยู่ไม่ถึง 1 ปี จึงต้ องการ
สอบถามว่า ผู้เช่ า จะต้ อ งแจ้ งความประสงค์ ในการต่อ อายุสัญ ญาเช่ าล่วงหน้ า เป็ น
ระยะเวลาเท่าใดก่อนการสิ ้นสุดของสัญ ญา และในปั จจุบัน มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
มากน้ อยเพียงใด สามารถปรับค่าเช่าได้ หรื อไม่
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คุณพีระพัฒน์ กล่าวว่า ผู้จัดการกองทรัสต์เล็งเห็นความสาคัญของอัตราการต่ออายุ
สัญ ญาเช่า (Renewal Rate) ซึ่งเป็ นตัวสะท้ อนอัตราการเช่าพืน้ ที่ของกองทรัสต์ และ
ชี แ้ จงต่อ ไปว่า โดยทั่ว ไป ผู้เช่า จะต้ อ งแจ้ งความประสงค์ ในการต่อ อายุสัญ ญาเช่ า
ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการสิ ้นสุดของสัญญา โดยในปั จจุบนั สัญญาเช่า
ของผู้เช่าบางรายยังคงเหลือระยะเวลาการเช่ามากกว่า 6 เดือน และสาหรับกรณีผ้ เู ช่า
ซึ่งประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ความต้ องการใช้ พื ้นที่เช่าจะขึ ้นอยู่กับสัญญา
เช่าพื ้นที่กบั ลูกค้ ารายย่อยของผู้เช่าดังกล่าวอีกทอดหนึง่ ดังนัน้ หากธุรกิจของผู้เช่าไปได้
ดี คาดว่าผู้เช่าจะดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับกองทรัสต์เช่นกัน
ทัง้ นี ้ ที่ ผ่ า นมา อัต ราการต่ อ อายุ สัญ ญาเช่ า (Renewal Rate) ของกองทรั ส ต์ อ ยู่ ที่
ประมาณร้ อยละ 90 ซึ่งค่อนข้ างสูง และเนื่องจากมีความกดดันจากอุปทานในตลาด
(Supply) ในปั จจุบนั ผู้จดั การกองทรัสต์จึงยังคงรักษาระดับค่าเช่าไม่ให้ ต่าไปกว่าเดิม
และเน้ นการเพิ่มขึ ้นของอัตราการเช่าพื ้นที่ซึ่งอาจก่อให้ เกิดประสิทธิผลมากกว่าการปรับ
ขึน้ ค่ า เช่ า ซึ่ง อาจท าให้ ผ้ ูเช่ าตัด สิน ใจไม่ เช่ า ทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ ต่ อ อย่ างไรก็ ดี
ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั คงดาเนินการเจรจากับผู้เช่าในเรื่ องดังกล่าว หากผู้เช่าไม่สามารถ
ชาระค่าเช่าที่สงู ขึ ้นได้ ก็จะมีการเจรจาให้ ผ้ เู ช่าเข้ าทาสัญญาเช่าที่มีระยะเวลานานขึ ้น
(ง)

ตามที่ได้ มีการนาเสนอสรุปสาระสาคัญข้ อมูลทางการเงิน ประจาปี 2560 ของกองทรัสต์
ซึ่งพบว่ากองทรัสต์ ไม่มีรายได้ จากการรั บประกันการมีผ้ ูเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ มี
แผนการหารายได้ สว่ นอื่นมาชดเชยส่วนที่หายไปดังกล่าวหรื อไม่
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า ผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนการดาเนินการหลักเพื่อให้ ภาพรวมผล
การดาเนิ นงาน (Performance) ของกองทรัสต์ ดีขึน้ คือ (1) การพัฒ นาและลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประโยชน์ตอบแทน (Asset Enhancement) ตามกลยุทธ์ การ
จัดหาประโยชน์ที่ได้ อธิบายก่อนหน้ านี ้ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพื ้นที่ของกองทรัสต์ และ
(2) การควบคุมค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นภายหลังจากการแปลงสภาพ
เมื่อปลายปี ที่ผ่านมา ซึ่ง คาดว่าจะสามารถทาได้ ดีขึ ้น เป็ นไปตามหลักการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of Scale)

(4)

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ทรัสตีมีอานาจหน้ าที่
อย่างไร และมีการคัดเลือกอย่างไร
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า โดยหลัก ทรั ส ตี มี อ านาจหน้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านของผู้ จัด การ
กองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) กาหนด รวมทังกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
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คุณธวัชชัย เหลืองสุรรังษี ในฐานะทรัสตีของกองทรั สต์ อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยหลักทรัสตีมีหน้ าที่
ก ากับ ดู แ ลให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง รวมถึ ง การก ากับ ดู แ ลการ
ปฏิ บัติ ง านของผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ว่ า เป็ นไปตามที่ ได้ น าเสนอต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ ไม่
การควบคุมค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ และการให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการทาธุรกรรมต่าง ๆ ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สามารถศึกษาเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ อานาจหน้ าที่ ของทรัสตี และ
การแต่งตังทรั
้ สตีได้ จากสาเนาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึง่ แนบท้ ายหนังสือชี ้ชวนของกองทรัสต์
คุณพีระพัฒน์ กล่าวเสริ มว่า การแต่งตังทรั
้ สตีของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
(5)

คุณกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมโดยรับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณผู้จดั การ
กองทรัสต์ที่บริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ มีประโยชน์ตอบแทนโดยสม่าเสมอ และสอบถามดังนี ้
(ก)

เนื่องจากกองทรัสต์มีอานาจในการกู้ยมื เงินมากขึ ้น ทาให้ ต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ยืม
ของกองทรัสต์ อยู่ที่ ประมาณร้ อยละ 2-3 ซึ่งน้ อยกว่าต้ น ทุนทางการเงิ นของการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซงึ่ อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 6 - 7 และตนไม่ประสงค์
ให้ มี การลดทุน จึงต้ องการสอบถามว่า ในอนาคต กองทรั สต์ จะมี โอกาสลดทุน เพื่ อ
นาเงินกู้ยืมดังกล่าวมาคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อไม่
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า เมื่อกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินแล้ ว จะต้ องชาระคืนเงินกู้ดงั กล่า ว
ให้ แก่ ผู้ให้ กู้ ในขณะที่ เงิ น ที่ จ ะมี ก ารจ่ า ยให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ จะอยู่ ในรู ป แบบ
ประโยชน์ตอบแทน และเงินลดทุน ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์หลักในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
คือ การเพิ่ มกาลังซือ้ ของกองทรัสต์ และการนาเงิน ที่ได้ จากการกู้ยืมเงิน ดังกล่าวไป
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อให้ กองทรัสต์มีรายได้ เพิ่มขึ ้น อย่ างไรก็ดี การกู้ยืมเงินมี
ความเสีย่ ง และกองทรัสต์จะต้ องรักษาให้ อตั ราการกู้ยืมเงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

จากการแปลงสภาพเมื่อปลายปี ที่ผ่านมาซึ่ง ทาให้ กองทรัสต์ มีพื น้ ที่ให้ เช่าเพิ่ม ขึ ้นถึง
4 เท่ า จากประมาณ 370,000 ตารางเมตร เป็ นประมาณ 1,500,000 ตารางเมตร
จึงต้ อ งการสอบถามว่า การแปลงสภาพดังกล่าวจะทาให้ กองทรั สต์ มี รายได้ เพิ่ มขึน้
4 เท่า จากเดิมซึง่ มีรายได้ อยูท่ ี่ประมาณ 500 ล้ านบาท เช่นกันหรื อไม่
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า เนื่องจากภายหลังจากการแปลงสภาพดังกล่าว ทาให้ กองทรัสต์
มีทรัพย์ สินและพืน้ ที่ให้ เช่ามากขึน้ จึงคาดว่ารายได้ ของกองทรัสต์ น่าจะเพิ่มขึน้ ด้ วย
เช่นกัน
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เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม ประธานฯ จึ ง แจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่า เนื่ อ งจากวาระนี เ้ ป็ นวาระ
แจ้ งเพื่ อ ทราบ จึ ง ไม่ มี ก ารลงมติ ใ นวาระนี ้ และสรุ ป ว่ า ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของกองทรั ส ต์ TREIT
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของกองทรั สต์ สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

ประธานฯ แจ้ งว่า งบการเงินของกองทรัสต์ TREIT ได้ จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต รายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จัด ส่งให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

คุณนารี ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี ้
(ก)

ตามตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงิน ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิ ญ ประชุมในครัง้ นี ้ เห็นว่า
รายได้ จ ากการรั บ ประกัน การมี ผ้ ูเช่ า ลดลงจากประมาณ 62 ล้ า นบาท ในปี 2559
เป็ นประมาณ 500,000 บาท ในปี 2560 จึงต้ องการทราบสาเหตุของการลดลงดังกล่าว
คุ ณ พี ร ะพั ฒ น์ ชี แ้ จงว่ า การประกั น การมี ผ้ ู เช่ า โดย TICON นั น้ สิ น้ สุด ในปี 2559
แต่เนื่องจากรายรับบางส่วนจากการดังกล่าว ไม่สามารถบันทึกทางบัญชีสาหรับปี 2559
ได้ ทนั จึงต้ องนารายรับในส่วนนันมาบั
้
นทึกทางบัญชีสาหรับปี 2560

(ข)

เนื่องจากกองทรัสต์จะไม่มีรายรับจากการประกันการมีผ้ เู ช่าอีกต่อไป ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จะมี ค วามมั่ น ใจได้ อย่ า งไรว่ า กองทรั ส ต์ จ ะมี ร ายได้ เข้ ามาอย่ า งสม่ า เสมอและ
ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์ และเสนอความเห็นให้ หาผู้เช่าที่มีศกั ยภาพสูง
ทังนี
้ ้ เข้ าใจว่า บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีความเกี่ยวข้ อง
กั บ TICON เป็ นผู้ เช่ า ที่ ท ารายได้ ส่ ว นใหญ่ ให้ กั บ กองทรั ส ต์ จึ ง มี ค วามกั ง วลว่ า
หาก บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ไม่ทาการเช่าทรัพย์สินของกองทรัส ต์ต่อ
จะทาให้ กองทรัสต์ขาดรายได้
คุณ พี ระพัฒ น์ ชี แ้ จงว่า ตามรายชื่ อผู้เช่าที่ ทารายได้ ให้ กับ กองทรัสต์ 10 อัน ดับ แรก
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) นันท
้ ารายได้ ให้ กบั กองทรัสต์ประมาณร้ อยละ
1 - 2 และผู้เช่าลาดับต่อมาไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับ TICON
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(2)

คุณวุฒิกร ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมโดยรับมอบฉันทะ สอบถามและเสนอความเห็น ดังนี ้
(ก)

ค่ า ใช้ จ่ า ยรอการตัด บัญ ชี ตัด จ่ า ย จ านวนประมาณ 15 ล้ า นบาท ตามที่ ผ้ ู จัด การ
กองทรัสต์ได้ นาเสนอนัน้ จะต้ องมีการตัดจ่ายอีกกี่ปีจึงจะหมด
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่าย จานวนประมาณ 15 ล้ านบาท
นัน้ จะต้ องมีการตัดจ่ายไปอีกประมาณ 5 ปี

(ข)

ค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตรของโรงงานและคลังสินค้ าเป็ นเท่าใด
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของโรงงานอยู่ที่ 181 บาท ต่อเดือน
และค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตรของคลังสินค้ าอยูท่ ี่ 159 บาท ต่อเดือน

(ค)

ตามที่ได้ มีก ารน าเสนอสรุ ป สาระข้ อมูลทางการเงิ น ประจาปี 2560 ในส่วนของสรุ ป
รายได้ นนั ้ เห็นว่า สาหรับรอบบัญชีถดั ไป ควรจาแนกรายได้ ค่าเช่าออกเป็ น ค่าเช่าจาก
การให้ เช่าโรงงาน และค่าเช่าจากการให้ เช่าคลังสินค้ า
คุณพีระพัฒน์ กล่าวว่า ผู้จดั การกองทรัสต์จะรับข้ อเสนอแนะดังกล่าวไว้ พิจารณาต่อไป

เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม ประธานฯ จึ ง แจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่า เนื่ อ งจากวาระนี เ้ ป็ นวาระ
แจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของกองทรัสต์สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปี และรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทรัสต์ จากสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ น สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณพีระพัฒน์ เป็ นผู้ให้ รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณพีระพัฒ น์ แจ้ งว่า เพื่อให้ งบการเงิน ของกองทรัสต์ มีประสิทธิ ภ าพมากขึ ้น และเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญ ชี รับ
อนุญาตสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จึงมีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปี และรอบระยะเวลาบัญชีข อง
กองทรัสต์ จากเดิม นับจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นนับจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน โดยมีผลใน
ปี 2561 เป็ นต้ นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงต่อไปว่า การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปี และรอบระยะเวลา
บัญ ชีของกองทรัสต์์ ดงั กล่าว จะทาให้ รอบระยะเวลาบัญ ชีของกองทรัสต์ ปี 2561 มีเพียง 9 เดือน กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ ในแง่ของงบดุล และงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบ
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ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2560 กับปี 2561 และปี 2561 กับปี 2562 ได้ ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัด เตรี ยมตาราง
เปรี ย บเที ย บข้ อมู ล งบดุ ล และงบก าไรขาดทุ น (1) ระหว่ า ง ปี 2560 ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี 9 เดื อ น กั บ ปี 2561 ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน และ (2) ระหว่าง ปี 2561 ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน กับ ปี 2562 ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
12 เดือน และเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ตอ่ ไป
อย่างไรก็ดี ในส่วนของการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ผู้จดั การกองทรัสต์
จะพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกาไรสุทธิที่ได้ มีการปรับปรุงแล้ วตามรายไตรมาสเช่นเดิม
ทังนี
้ ้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณพีระพัฒน์ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ กล่าวสรุปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นควรให้ กองทรัสต์ TREIT เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ประจาปี และรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ งบการเงินของกองทรัสต์
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธภาพมากขึ ้น
ทัง้ นี ้ เพื่อประกอบการพิ จารณาอนุมัติก ารทารายการในวาระนี ้ คุณ พีระพัฒ น์ ได้ เรี ย นเชิ ญ คุณ ธวัชชัย
เหลืองสุรรังษี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณธวัชชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ทรัสตีเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปี และ
รอบระยะเวลาบัญ ชี จากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม เป็ นสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนัน้ ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
โดยทัว่ ไปของกองทรัสต์ ซึ่งสามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ TREIT หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ความเห็นของทรัสตีมีรายละเอียด ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกลุ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า การเปลีย่ นแปลงรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ข องกองทรั ส ต์ จากสิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม เป็ นสิ น้ สุด วัน ที่ 30 กั น ยายน
มีประโยชน์ต่อกองทรัสต์อย่างไร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ น การอานวยประโยชน์ให้ แก่ผ้ สู อบ
บัญชีหรื อไม่ และผู้สอบบัญชีกาหนดอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดน้ อยลงหรื อไม่
คุณ พีระพัฒ น์ ชีแ้ จงว่า การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญ ชีของกองทรัสต์ จากเดิมกาหนดให้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี นนั ้ เป็ นการอานวย
ความสะดวกแก่ผ้ สู อบบัญชีให้ มีระยะเวลาสาหรับการดาเนินการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์
มากขึ ้น ช่วยให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ ละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิม ทังนี
้ ้ อัตราค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวมีอตั ราที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่าง การสอบบัญชีของกองทรัสต์ภายหลังการแปลง
สภาพของปี ที่ผ่านมาที่มีค่าใช้ จ่ายประมาณ 3 ล้ านบาทต่อปี กับ การสอบบัญชีของกองทรัสต์
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สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่จะมีการเปลีย่ นแปลงของปี นี ้จานวน 9 เดือน (1 มกราคม 2561 – 30
กันยายน 2561) ที่ มีค่าใช้ จ่ายประมาณ 1.3 ล้ านบาท และเมื่อ คานวณเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรั บ
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี ) จะเห็นได้ ว่ามี ค่าสอบบัญชี จานวนไม่
เกิน 2 ล้ านบาท ดังนัน้ ผลของการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวจะยังมาซึ่งประโยชน์แก่
กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ คน
วาระนี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสีย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงรอบระยะเวลาการด าเนิ น งานประจ าปี และ
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทรัสต์ จากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ น สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย

-

ไม่เห็นด้ วย

-

งดออกเสียง

-

บัตรเสีย

1,777,519,881 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.1238

15,431,590 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.8605

60,231 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0033

220,033 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0122

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทรั สต์ จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณพีระพัฒน์ เป็ นผู้ให้ รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทาการแต่งตังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ TREIT สาหรับงบการเงินประจาปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตัง้ ดังต่อไปนี ้
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รายนาม

เลขทะเบียน

1.

นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล

3892

2.

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส

4439

3.

นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง

4409

4.

นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช

10512

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุม [ด้ วยตนเอง/ โดยรับมอบฉันทะ] สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงต้ อง
เปลีย่ นแปลงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า ผู้จดั การกองทรัสต์เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตรายต่าง ๆ เสนอ
อัตราค่าบริ การการสอบบัญชีของกองทรัสต์ทกุ ปี และปี 2561 นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับใบเสนอ
ราคาจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“EY”) และบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(“KPMG”) ซึ่งปรากฏอัตราค่าสอบบัญ ชี ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ค่าสอบบัญ ชี ที่ KPMG เสนอ
มีราคาต่ากว่าค่าสอบบัญ ชีของ EY ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรแต่งตังให้
้ KPMG
เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ ในปี 2561

เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม ประธานฯ จึ ง แจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่า เนื่ อ งจากวาระนี เ้ ป็ นวาระ
แจ้ งเพื่ อ ทราบ จึ ง ไม่มี ก ารลงมติ ในวาระนี ้ และสรุ ป ว่าที่ ป ระชุม ได้ รั บ ทราบการเปลี่ย นแปลงผู้ส อบบัญ ชี ข องกองทรั ส ต์
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ก่ อ นเริ่ ม วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุ ณ พี ร ะพัฒ น์ ชี แ้ จงเบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวาระที่ 6 และการกู้ยืมเงินในวาระที่ 7
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาและเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ
1.

เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ซึง่ ปั จจุบนั กองทรัสต์ TREIT ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารเกี ยรตินาคิน จากัด (มหาชน) โดยมี วงเงิ นกู้ระยะสันรวมทั
้
ง้ สิน้
3,740 ล้ านบาท ซึง่ มีกาหนดไม่เกิน 180 วันนับแต่วนั เบิกเงินกู้ และ/หรื อ

2.

เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ
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3.

เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สิน
ของ TICON ที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ที่ผา่ นมา

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อจ่ ายเงิน
คืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ในกรณีท่ ีกองทรั สต์ TREIT ไม่ สามารถดาเนิ นการลงทุนในทรั พย์ สินที่
อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมูลค่ าในการลงทุนรวมทัง้ หมดไม่ น้อยกว่ า 3,500 ล้ านบาท ตามที่
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณพีระพัฒน์ เป็ นผู้ให้ รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณพีระพัฒน์ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาและเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558
เรื่ อ งการขออนุญ าตและการอนุญ าตให้ เสนอขายหุ้น กู้ที่ อ อกใหม่ข องกองทรั สต์ ภายในวงเงิ น ไม่ เกิ น 10,000 ล้ า นบาท
(1) เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ซึ่งปั จจุบนั กองทรัสต์ TREIT ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ ก้ ู”) โดยมีวงเงินกู้ระยะสันรวมทั
้
งสิ
้ ้น 3,740 ล้ านบาท ซึ่งมีกาหนด
ไม่เกิน 180 วันนับแต่วนั เบิกเงินกู้ และ/หรื อ (2) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ (3) เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าใน
การลงทุนรวมทัง้ หมดไม่น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์

เพื่ อ ช าระคื น เงิ น กู้ ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว น และ/หรื อ เพื่ อ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม
และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการ
ลงทุนในทรั พ ย์ สินที่ อยู่ภายใต้ สิทธิ ในการลงทุนที่มี มูลค่าในการลงทุน รวมทัง้ หมดไม่น้อยกว่า
3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัส ต์ TREIT
ครัง้ ที่ 1/2560

การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณีจากัด และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ
ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้ ประกาศ
กาหนด ไม่วา่ ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้

ประเภท

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้ น
หรื อ คื น เงิ น ต้ นครั ง้ เดี ย วเมื่ อ ครบก าหนดไถ่ ถ อน มี ห รื อ ไม่ มี ผ้ ู แทนผู้ถื อ หุ้ นกู้ ทัง้ นี ้ ขึ น้ อยู่ กั บ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ ในแต่ละคราว
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วงเงิน

ไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท (โดยไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 1,800 ล้ านบาทตามที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2559)
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ TREIT สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจานวนเงินต้ นคงค้ าง
ทังหมดของหุ
้
้ นกู้ที่กองทรัสต์ TREIT ออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมีจานวนเงิ น
ไม่เกินวงเงินดังกล่าว และจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้ที่กองทรัสต์ TREIT ออกจาหน่าย
ตามที่จะได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิ เมื่อรวมกับจานวนเงินกู้คงค้ างตามที่จะได้
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิ ในขณะใดขณะหนึง่ จะไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท

สกุลเงิน

บาท

อัตราดอกเบี ้ย

ตามที่จะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ
ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ อยู่ภายใต้ บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่
มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุ

ไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และกองทรัสต์มีหรื อไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอน
หุ้นกู้คืนก่อนกาหนด หรื อกองทรัสต์อาจกาหนดให้ มีหรื อไม่มีการไถ่ถอนก่อนกาหนดในกรณีพิเศษ
(special event redemption) ใด ๆ หรื อไม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออก
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
โดยให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มอี านาจในการดังต่อไปนี ้
(1)

การพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ เช่น ชนิด ประเภท อัตราดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน
การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย รายละเอียดที่ เกี่ ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น
การเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบต่าง ๆ กันหรื อเป็ นคราว ๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จานวนใดจานวนหนึ่งครบ
ก าหนด ก็ สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึ ง แต่ไม่ จ ากัด เพี ย ง ราคา วิ ธี ก าร และ
ระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

(2)

การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดในกรณี ที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องหรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็น
ควร
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(3)

การติดต่อ เจรจา เข้ าทา และลงนามในสัญญารับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรื อ สัญญาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนมีอานาจ
ทาการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้ างต้ น

(4)

การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการรับรองการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นัน้ ๆ ให้ สาเร็ จลุล่วงและเป็ น ไปตามที่ กฎหมายกาหนด ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่ กองทรัส ต์ ได้ รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ผู้จัดการกองทรัสต์ จะทาการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วน
สาหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป

ทังนี
้ ้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณพีระพัฒน์ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ กล่าวสรุปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อชาระคืน
เงินกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน และ/หรื อ เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าในการลงทุนรวมทัง้
หมดไม่น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
ตามที่เสนอ โดยมีความเห็นว่าการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว จะเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินและผลตอบแทน
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการดาเนินการดังกล่าวได้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกองทรัสต์ที่มงุ่ มัน่ ให้ กองทรัสต์มีการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน พร้ อมทังสร้
้ างผลประโยชน์ตอบแทนที่มนั่ คงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทัง้ นี ้ เพื่อประกอบการพิ จารณาอนุมัติก ารทารายการในวาระนี ้ คุณ พีระพัฒ น์ ได้ เรี ย นเชิ ญ คุณ ธวัชชัย
เหลืองสุรรังษี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณธวัชชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 82/2558 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (1) เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้
และ หรื อ/(2) เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ (3) เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์
TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิ ในการลงทุนที่มีมูลค่าในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า
3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิส ามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ดังกล่าวนัน้
สามารถกระท าได้ มิได้ เป็ น การขัดต่อสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั สต์ ของกองทรัสต์ TREIT หรื อกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อง ทัง้ นี ้ ความเห็ น
ของทรัสตีมีรายละเอียด ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย์กบั อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้มีอตั ราส่วนต่างกันเท่าไร และกองทรัสต์ ออกหุ้นกู้
เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลใด ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการซื ้อหุ้นกู้ที่กองทรัสต์ออกและเสนอขาย
หรื อไม่
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีต้นทุน ทางการเงินต่ากว่าการกู้ยืม
เงิ น จากธนาคาร ดัง นัน้ อัต ราดอกเบี ย้ ของหุ้ นกู้ จึ ง ต่ า กว่า อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ของธนาคาร
ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป (Public
Offering: PO) แต่อย่างไรก็ ตาม ผู้จัดการกองทรั สต์ จะพิ จารณาถึงความต้ องการซื ้อหุ้นกู้ของ
นักลงทุนอีกครัง้ หนึง่

(2)

ผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ม าประชุม [ด้ วยตนเอง/ โดยรั บ มอบฉัน ทะ] สอบถามว่า การออกหุ้น กู้ข อง
กองทรัสต์ครัง้ นี ้เป็ นการกู้เงินเพื่อ นาเงินมาใช้ ซื ้อทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ หรื อ เป็ นการกู้
เงินเพื่อซื ้อพื ้นที่ของ TICON ที่กองทรัสต์ให้ บริ การเช่าช่วงอยู่ และหากเปรี ยบเทียบระหว่าง การกู้
เงินเพื่อใช้ ซื ้อทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ กับ การเพิ่มอัตราการเช่าพื ้นที่ของทรัพย์สินที่มีอยู่
แล้ วนัน้ การลงทุนรูปแบบใดดีกว่า
คุ ณ พี ร ะพั ฒ น์ ชี แ้ จงว่ า สื บ เนื่ อ งจากแผนในการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ
ตามที่ ได้ รับอนุมัติ จากที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
กาหนดให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จะต้ องลงทุนในทรัพ ย์ สินของ TICON และ/หรื อ บริ ษัท ย่อยของ
TICON ไม่น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท (“แผนในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ”)
เพื่ อ ให้ สิน ทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์ มี มูล ค่ า เพิ่ ม มากขึ น้ ดัง นัน้ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ ของ
กองทรัสต์ครัง้ นี ้ จึงเป็ นการระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามแผนในการลงทุน
เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพดังกล่าว นอกจากนี ้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ถือเป็ นการกู้ยืม
เงินที่มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้ รับเพิ่ มขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทุนอยู่ เกิดเป็ นรายได้ ที่เพิ่มมากขึ ้น และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับผลตอบแทนเพิ่มขึ ้น

(3)

คุณภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า วงเงินกู้ที่ใช้ แล้ ว
และชาระคืน (วงเงินกู้ที่จะใช้ คืน) ประหยัดอัต ราดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคารเปรี ยบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้เท่าไร และกองทรัสต์มีแผนการลงทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่ากองทรัสต์ จะได้ รับ
สาหรับเงินที่เหลือภายหลังจากชาระคืนเงินกู้ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างไร
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คุณ พี ระพัฒ น์ ชี แ้ จงว่า เงิ น กู้ของกองทรัสต์ มี ก าหนดระยะเวลาช าระคื น คื อ เดื อนมิ ถุน ายน
ปี 2561 ทัง้ นี ้ ในส่วนอัตราดอกเบีย้ ของหุ้นกู้เป็ นเท่าใด และแตกต่างจากอัตราดอกเบี ย้ เงิน กู้
อย่างไร ผู้จดั การกองทรัสต์ ขอพิจารณาภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
โดยจะพิจารณาจากข้ อเสนอจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) และเลือกข้ อเสนอที่ดี
ที่สุด และหากต้ นทุนทางการเงินที่ได้ รับการเสนอมิใช่ข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์
จะไม่ตอบรับข้ อเสนอนัน้ นอกจากนี ้ เงินประมาณ 2,000 ล้ านบาทที่จะเหลือภายหลังจากการ
ชาระคืนเงินกู้ เป็ นเงื่อนไขผูกพันของ TICON ที่ TICON จะเสนอขายทรัพย์สนิ ไม่น้อยกว่า 3,500
ล้ า นบาท และหากมี เงิ น ส่ว นที่ เหลื อ ภายหลังจากการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ของ TICON เท่ าใด
ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ มี น โยบายลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ม อื่ น ได้ ด้ วย ทัง้ นี ้ เนื่ อ งด้ วยอัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวสูงกว่าต้ นทุนทางการเงิ น และผู้จัดการกองทรั สต์ เล็งเห็ น
โอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ยงั ไม่ได้ รับ
ข้ อมูลของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนนอกกลุม่
(4)

คุณกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุม โดยรับมอบฉันทะ สอบถามว่า ทรัพย์สิน
จานวน 3,500 ล้ านบาท มีผ้ เู ช่าหรื อไม่ และถ้ ามี คิดเป็ นอัตราการเช่าพื ้นที่ร้อยละเท่าใด
คุณ พี ร ะพัฒ น์ ชี แ้ จงว่ า ตามแผนในการลงทุน เพิ่ ม เติ ม ภายหลัง การแปลงสภาพ ผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ จะต้ องด าเนิ น การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ให้ แล้ วเสร็ จ ภายในปี 2561
โดยความคืบหน้ าของการดาเนินการดังกล่าว ณ ขณะนี ้ คือ ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั ไม่ได้ รับรายการ
ทรัพย์สนิ จาก TICON อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณารายการทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ท่าน
นอกจากนี ้ คุ ณ พี ร ะพัฒ น์ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ค าดการณ์ ว่ า
จะจัด ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่ อพิ จารณาอนุมัติการลงทุนในทรั พย์ สิน ของ TICON
ไม่เกินไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

วาระนี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสีย
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ใ นวงเงิ น ไม่ เกิ น 10,000 ล้ า นบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณี ที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิ ในการลงทุนที่ มีมูลค่า
ในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย

-

ไม่เห็นด้ วย

-

งดออกเสียง

-

บัตรเสีย

1,773,204,235 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

98.8514

20,056,374 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1.1180

546,547 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0304

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ TREIT จานวนรวมไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท และอาจ
ให้ ห ลั ก ประกั น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกู้ ยืม เงิน ของกองทรั ส ต์ เพื่ อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติม และ/หรื อ ชาระหนี เ้ งินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทรั สต์ TREIT และ/หรื อ เพื่อจ่ ายเงิน
คืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ในกรณีท่ ีกองทรั สต์ TREIT ไม่ สามารถดาเนินการลงทุนในทรั พย์ สินที่
อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมูลค่ าในการลงทุนรวมทัง้ หมดไม่ น้อยกว่ า 3,500 ล้ านบาท ตามที่
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณพีระพัฒน์ เป็ นผู้ให้ รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณ พี ระพัฒ น์ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ว่า เพื่อความคล่องตัวในการดาเนิน งานของกองทรัสต์ TREIT และ
เพื่อให้ กองทรัสต์ TREIT บริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สดุ ในกรณี ที่สภาพตลาด
ไม่เอื ้อต่อการออกหุ้นกู้ทัง้ หมดหรื อแต่บางส่วนตามที่ได้ เสนอในวาระข้ างต้ น หรื อ ในกรณีที่การกู้ยืมเงินจะเป็ นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์ TREIT มากกว่าการออกหุ้นกู้ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์
TREIT ดาเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อ
ผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัท
ประกันวิน าศภัย โดยผู้ให้ ก้ ูอาจเป็ น บุคคลที่เกี่ ย วโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT เพื่อ ลงทุน ในทรัพ ย์ สินที่ จะลงทุน
เพิ่ม เติม และ/หรื อ ชาระหนีเ้ งิ นกู้ตามสัญ ญากู้เดิมของกองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ เพื่ อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าในการลงทุนรวมทัง้
หมดไม่น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
โดยจานวนเงินกู้คงค้ างตามที่ได้ รับอนุมัติในวาระนี ้ เมื่อรวมกับจานวนเงินต้ นคงค้ างทัง้ หมดของหุ้นกู้ที่กองทรัสต์ TREIT
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ออกจ าหน่ า ยตามที่ ได้ รั บ อนุม ติ ใ นวาระที่ 6 ในขณะใดขณะหนึ่ ง จะไม่ เกิ น 10,000 ล้ า นบาท และอนุมัติ ใ ห้ ก องทรั ส ต์
อาจนาทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน
ซึง่ เมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมและหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ TREIT ระดับหนี ้สิน
ของกองทรัสต์ TREIT จะยังคงเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งระบุไว้ ว่ากองทรั สต์ สามารถกู้ยืม เงิ นได้ ไม่เกิ น ร้ อยละ 35
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม สาหรับกองทรัสต์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน (ซึง่ กองทรัสต์ TREIT ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560)
การกู้ยืมเงินและให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT จะเป็ นไปตามที่ผ้ กู ้ ูและ
ผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกันกาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน ส่วนหลักประกันในการกู้ยืมเงินครัง้ นี ้อาจรวมถึง (1) การจานองทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อ การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การของผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อ กรมธรรม์
ประกันภัย เป็ นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และ (5) หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่
ผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ ูอาจตกลงร่ วมกันกาหนดเพิ่มเติมในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ TREIT และผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน
การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ไทคอน กับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อง (บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรัสตี ) มี รายละเอีย ดปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 3
ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ ว
ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT
และอาจให้ หลักประกันที่ เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืม เงิน ของกองทรั สต์ เพื่อการลงทุน ในทรัพ ย์ สินที่จะลงทุน เพิ่ มเติ ม และ/หรื อ
ชาระหนีเ้ งินกู้ตามสัญ ญากู้เดิมของกองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ในกรณี ที่กองทรัสต์
TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิ ในการลงทุนที่มีมูลค่าในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า
3,500 ล้ า นบาท ตามที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ TREIT ครั ง้ ที่ 1/2560 รวมถึ ง
มอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(1)

พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงินกู้
อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของ
กองทรัสต์ TREIT ตามที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามคาสัง่
หรื อ ค าแนะน าของสานัก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้
หลักประกันดังกล่าว

(3)

การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินระหว่าง
กองทรัสต์ TREIT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)

(4)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการ
ดังกล่า วตาม (1) และ/หรื อ (2) และ/หรื อ (3) ข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดังกล่าวประสบ
ผลสาเร็ จ

ทังนี
้ ้ การมอบอานาจให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เข้ าทาและลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อ
สัญญา หรื อข้ อผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดข้ างต้ นนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ TREIT
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ กระทาได้ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณพีระพัฒน์ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ กล่าวสรุปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ค วรพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกู้ยื ม เงิ น ของกองทรั ส ต์ TREIT และการที่ ก องทรั ส ต์ อ าจให้
หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ ชาระหนี ้เงินกู้ตาม
สัญ ญากู้เดิมของกองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณี ที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่อยูภ่ ายใต้ สทิ ธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ตามรายละเอียดข้ างต้ น รวมถึงอนุมตั ิให้
ผู้จดั การกองทรัสต์กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และเจรจา จัดทา
ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อให้ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ โดยโครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมและ/หรื อ ชาระหนี ้เงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของกองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ การจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าในการลงทุนรวมทัง้
หมดไม่น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560
นันจะพิ
้
จารณาจากความเหมาะสมและสภาวะของตลาดหนี ้ในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ เพื่อประกอบการพิ จารณาอนุมัติก ารทารายการในวาระนี ้ คุณ พีระพัฒ น์ ได้ เรี ย นเชิ ญ คุณ ธวัชชัย
เหลืองสุรรังษี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ให้ ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณ ธวัชชัย แถลงต่อที่ ประชุมว่า ทรัสตีขอเรี ยนให้ ทราบว่าเรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ ลงมติในวาระนี ้
เป็ นรายการที่อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ TREIT กับ ทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การ
กองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรั สต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู ึ่งอาจเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ในการนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ TREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์เสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้ เป็ นการดาเนินการตามกระบวนการปกติของการทาธุรกรรม
ดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ดังนัน้ การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ TREIT
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีจึงมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ TREIT หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ ชาระหนี ้เงินกู้ตามสัญญากู้เดิมของ
กองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถดาเนินการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการลงทุนที่มีมลู ค่าในการลงทุนรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 และการที่กองทรัสต์อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับ
การกู้ยืมเงินดังกล่าวนัน้ สามารถกระทาได้ ทังนี
้ ้ เมื่อ รวมการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับการกู้ยืม
เงิ น ของกองทรั สต์ TREIT ในปั จจุบัน ยัง คงเป็ น ผลให้ ห นี ส้ ิน ของกองทรั สต์ TREIT มี จานวนไม่เกิ น ร้ อยละ 60 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ TREIT ภายหลังการกู้ยืมเงิน (ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องที่กองทรัสต์ สามารถกู้ยืมเงินได้
ไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดั บความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิ น 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน) และการให้ หลักประกันดังกล่าวมิได้ เป็ นการขัดต่อ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ TREIT หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ความเห็นของทรัสตีมีรายละเอียด ปรากฏตามหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

คุณ วัลลภ จรั สฉิ ม พลีกุล ผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ม าประชุม ด้ วยตนเอง สอบถามว่า มติที่ ป ระชุมในวาระที่ 7
ควรมี ก าหนดระยะเวลาการใช้ บังคับ เช่ น มี ผลใช้ บังคับ 1 ปี หรื อ 2 ปี หรื อ ไม่ เพราะหากไม่มี ก าหนด
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ระยะเวลาการมีผลใช้ บงั คับของมติที่ประชุม มตินนจะมี
ั้
ผลใช้ บงั คับตลอดไป และกองทรัสต์อาจขอให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการกู้ยืมเงินไว้ ก่อนแล้ วดาเนินการกู้ยืมเงินเมื่อใดก็ได้ ในภายหลัง
คุณ ธวัชชัย ชี แ้ จงว่า เมื่อขอมติจากที่ประชุมแล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้ องนาเสนอเรื่ องระยะเวลาต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งโดยปกติผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จะจัดประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์เพื่อเสนอ
แผนการกู้ยืมเงินและขออนุมตั ิจากที่ประชุมเป็ นรายปี
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ คือ เพื่อชาระหนี ้เงินกู้ระยะสัน้
ให้ แก่ธนาคาร ซึง่ จะครบกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 ดังนัน้ การดาเนินการตามที่
ขอมติ จากที่ป ระชุม ในครั ง้ นี ้ เพื่ อ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ข) กู้ยืมเงิ น และ (ค) ลงทุน ในทรัพ ย์ สิน
เพิม่ เติมซึง่ ทรัพย์สนิ ของ TICON นันต้
้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2561 ทังนี
้ ้ หากกองทรัสต์ไม่ใช้ เงิน
ลงทุนตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว กองทรัสต์จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นอีกกรณีหนึง่
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเ สียงข้ างมากซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของหน่วยทรัสต์ ทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณี ที่กองทรัสต์
TREIT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ TREIT กับ ทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็ น
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 (Record Date)) ปรากฏ
ตามจอแสดงภาพและสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การกู้ ยื ม เงิ น ในครั ง้ นี อ้ าจกู้ ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น ซึ่ง เป็ น บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี ผู้จัด การ
กองทรั สต์ จึงได้ แนบสารสนเทศการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี) ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT จานวนรวมไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท และ
อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ ชาระหนี ้เงินกู้
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ตามสัญญากู้เดิมของกองทรัสต์ TREIT และ/หรื อ เพื่อจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนในทรัพย์ สินที่ อยู่ภายใต้ สิทธิ ในการลงทุนที่มีมูลค่าในการลงทุนรวมทัง้ หมดไม่น้อยกว่า 3,500 ล้ านบาท
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ ที่ 1/2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย

-

ไม่เห็นด้ วย

-

งดออกเสียง

-

บัตรเสีย

1,508,387,406 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

98.6459

20,157,592 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1.3182

546,547 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0357

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และ
ไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)

คุณสมเกียรติ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุม [ด้ วยตนเอง/ โดยรับมอบฉันทะ] สอบถามว่า จากที่ได้
สอบถามไปในช่วงแรก กองทรัสต์มีทรัพย์สินที่ให้ เช่าจานวนเท่าใด และแบ่งเป็ นการเช่าโรงงาน
และคลังสินค้ าจานวนเท่าใดบ้ าง
คุณ พีระพัฒ น์ ชี แ้ จงว่า กองทรั สต์ มีทรัพย์ สินให้ เช่าจานวนทัง้ สิ ้น 125 ยูนิต แบ่งเป็ น โรงงาน
จานวน 42 ยูนิต และคลังสินค้ าจานวน 83 ยูนิต

(2)

คุณวุฒิศกั ดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ [ด้ วยตนเอง/ โดยรับมอบฉันทะ] สอบถามว่า อัตราการ
เช่าพื ้นที่โรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ า ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีอตั ราเท่าใด
คุณพีระพัฒน์ ชี ้แจงว่า อัตราการเช่าพื ้นที่โรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ า ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561 อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 78.6

(3)

คุณ ธนา ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ม าประชุม โดยรั บ มอบฉัน ทะ สอบถามว่า สัญ ญาเช่ า โรงงานและ
คลังสินค้ าที่จะครบกาหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาในปี 2561 และปี 2562 มีจานวนเท่าใด และ
มีอตั ราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเท่าใด
คุณ พี ระพัฒ น์ ชี แ้ จงว่า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ที่ ให้ เช่ า ได้ แ ก่ โรงงาน และคลังสิน ค้ า แบบ
สาเร็ จรู ป (Ready-Built) โดยส่วนใหญ่มีกาหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าประมาณ 2 ปี และ
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มีอตั ราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่มากกว่าร้ อยละ 90 ในปี 2560 และเมื่อเปรี ยบเทียบสัญญาเช่า
ของผู้เช่าที่จะสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าในปี 2561 กับปี 2562 แล้ ว ปรากฏว่ามีอตั ราการต่ออายุ
สัญญาเช่าที่ใกล้ เคียงกัน
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องและ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.19 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรร วิเทศพงษ์ )
ประธานที่ประชุม
บริ ษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน
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