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สิ%งที%สง่มาด้วย 0 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2564 

ทรัสต์เพืEอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) 
ณ วันทีE 27 เมษายน 2564 

        

การประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพื%อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล 
(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ ALLY”) จดัการประชมุผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากสํานกังานใหญ่ของบริษัท เค.อี.
รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ณ ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั \น 3 เลขที% 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั%น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

เริ%มประชมุเวลา 10.00 น. โดยเลขานกุารที%ประชมุกล่าวแนะนําคณะกรรมการการบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
(“KERM” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนทรัสตี และที%ปรึกษากฎหมายของ
กองทรัสต์ที%มาร่วมประชมุในวนันี \ โดยได้แนะนําเป็นรายบคุคลดงันี \ 

1. คณุธีระ ภูต่ระกลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของ KERM 
2. คณุกวินทร์ เอี%ยมสกลุรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการของ KERM 
3. คณุทิพาวรรณ ภทัรวิกรม Executive Director กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื \นฐาน 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสต ี
4. คณุดวงกมล อํ%าแก้ว ที%ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซี% จํากดั 
5. คณุกรองกาญจน์ นพวรรณ ที%ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี%คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี%  

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขานกุารที%ประชมุเชิญให้คณุธีระ ภูต่ระกลู ประธานที%ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 
ประธานฯ แจ้งตอ่ที%ประชมุวา่ในการประชมุครั \งนี \ มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 6 ราย นบัจํานวน

หน่วยทรัสต์ได้ 329,400 หน่วย และมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที%เข้าร่วมการประชุมโดยการมอบฉันทะจํานวน 107 ราย นับจํานวน
หน่วยทรัสต์ได้ 585,303,626 หน่วย รวมมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมทั \งหมด 113 ราย นับจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 
585,633,026 หนว่ย จากจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั \งหมด 874,100,000 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 66.9984 ครบเป็นองค์ประชมุ 

เลขานกุารชี \แจงตอ่ที%ประชมุเกี%ยวกบัสทิธิและวิธีในการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี \ 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการลงคะแนน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยทรัสต์ที%ตนถืออยู่ โดย 1 หน่วยทรัสต์ 
เทา่กบัสทิธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง (1 หนว่ย = 1 เสียง) 

2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถลงคะแนนเสียงทั \งหมดที%มีอยู่เพื%อออกความเห็นว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง อยา่งใดอยา่งหนึ%งเทา่นั \น ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์เพื%อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต ่ผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ลงทนุชาวตา่งประเทศและแตง่ตั \งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุชาว
ตา่งประเทศ จงึจะแบง่แยกจํานวนหนว่ยทรัสต์ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้  
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วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานงค์ผา่นระบบออนไลน์ โดยจะ

ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีGนิGงเฉย แสดงมตเิหน็ด้วยเตม็จํานวนเสยีง 
2. กรณีทีGพบว่าการลงคะแนนเสียงใดใช้สิทธิเกินเสียงทีGมี ให้ถือว่าการลงมตินั [นไม่ถกูต้องและไม่เป็นการลงมติ

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
3. การนับคะแนนเสียงของมติในแต่ละวาระจะนับเฉพาะคะแนนเสียงทีGไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

จากนั [นจะนํามาหกัจากคะแนนเสยีงทั [งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีGเข้าร่วมประชมุ ได้ผลลพัธ์เทา่ใดถือเป็นคะแนนเสยีงทีGเหน็ด้วย 
ในกรณีทีGผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีGต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสยัสอบถามต่อทีGประชมุ ให้พิมพ์

ข้อความผา่นชอ่งทางของระบบหรือกดเครืGองหมายยกมือ เจ้าหน้าทีGจะเปิดไมค์เพืGอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะได้แสดง
ความคิดเห็นและขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งชืGอ-นามสกลุ เพืGอประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการ
ประชมุ ทั [งนี [ ขอให้เสนอเนื [อหาอย่างกระชบัและตรงประเด็นกบัวาระการประชมุ เพืGอให้การประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามในเรืGองอืGน ขอให้เสนอในวาระสดุท้าย และ
หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีความประสงค์จะออกจากการประชมุก่อนสิ [นสดุการประชมุ สามารถลงคะแนนเสียง
ลว่งหน้าได้ผา่นทางหน้าจอ 

เลขานกุารทีGประชมุขอให้ประธานฯ เริGมการประชมุ 
ประธานฯ เริGมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี [ 
วาระทีE 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ครั]งทีE 1/2564 

ประธานฯ กลา่วต่อทีGประชมุว่ากองทรัสต์ ALLY ได้มีการจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั [งทีG 1/2564 เมืGอวนัทีG 
1 กมุภาพนัธ์ 2564 

คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการจดัทํา
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั [งทีG 1/2564 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิEงทีEส่งมาด้วย 1 ผู้จดัการกองทรัสต์จงึเห็นสมควรให้แจ้งตอ่ทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เพืGอรับทราบรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั [งทีG 1/2564 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กล่าวต่อทีGประชุมว่าผลการดําเนินงานของปี 2563 ของ

กองทรัสต์ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว ตามทีGแสดงในสว่นรายงานประจําปี งบการเงิน 2563 
หรือสิEงทีEส่งมาด้วย 2 ทีGสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ โดยสรุปรายละเอียดทีGสาํคญัได้ ดงัตอ่ไปนี [ 

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย : บาท) ณ  วันทีE 31 ธันวาคม 2563 
รวมรายได้จากการลงทนุ   1,132,523,755.00 
รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482.00 
กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 434,426,273.00 
รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (385,664,958.00) 
การเพิEมขึ ]นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 48,761,315.00 
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ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
ตามทีGปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ซึGงจดัทําขึ [นอยา่งถกูต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ กฎระเบียบ และ
กฎหมายทีGเกีGยวข้อง 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 3 พจิารณารับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปี บญัชีสิ ]นสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กล่าวต่อทีGประชมุว่างบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ [นสดุ

วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 ของกองทรัสต์มีรายละเอียดทีGสาํคญัดงัตอ่ไปนี [ 
รายการ (หน่วย : บาท) ณ  วันทีE 31 ธันวาคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
รวมสนิทรัพย์ 12,250,874,137.00 
รวมหนี [สนิ 3.873,224,959.69 
สนิทรัพย์สทุธิ 8,377,649,177.31 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 9.5843 
งบกาํไรขาดทุน  
รวมรายได้ 1,132,523,755.00 
รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482.00 
กําไรจากการลงทนุสทุธิ 434,426,273.00 
งบกระแสเงนิสด  
เงินสดสทิธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดําเนินงาน 197,609,131.00 
เงินสดสทิธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (420,609,306.00) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพิGมขึ [นสทุธิ (223,000,175.00) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ [นปี/งวด 515,349,112.00 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชมุพิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัทีG 31 

ธนัวาคม 2563 ซึGงได้จดัทําขึ [นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีทีGรับรองโดยทัGวไป รวมทั [งผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 4   พิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย ครั]งทีE  1 ประจําปี 2564 

และการลดทนุชาํระแล้วของกองทรัสต์ 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวนิทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการจดัสรร

ผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วย ครั [งทีG 1 ประจําปี 2564 สําหรับรอบผลประกอบการในไตรมาส 4 ระหว่างวนัทีG 1 ตุลาคม 
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2563 - 31 ธนัวาคม 2563 และการลดทนุชําระแล้วเมืGอวนัทีG 19 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงินจํานวน 126,744,500 บาท หรือ 0.1450 
บาท ต่อหน่วย โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 48,075,500 บาท หรือ 0.0550 บาท ต่อหน่วย และเงินคืนทุน 78,669,000 บาท หรือ 
0.0900 บาท ตอ่หนว่ย ทําให้ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงิน 8,644,499,360 บาท  

ทั [งนี [ กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีG
ปรับปรุงแล้วของแตล่ะรอบปีบญัชีโดยจะจา่ยไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั [ง สําหรับการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2563 จากผลการดําเนินงานกําไรสะสม และเงินลดทนุรวมเป็นเงิน 0.4350 บาท ต่อหน่วย สามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดงันี [ 

ครั]งทีE รอบผลประกอบการ วันจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทน บาทต่อหน่วย 
1 1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 11 มิถนุายน 2563 0.1600 (1) 
2 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 - -(2) 
3 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 9 ธนัวาคม 2563 0.1300 (1) 
4 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 10 มีนาคม 2564 0.1450 (3) 

รวม 0.4350 
หมายเหตุ (1)  จ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินลดทนุ 

(2)  งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนเนื:องจากกองทรสัต์มีขาดทนุสะสมซึ:งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนกองทรสัต์ 

(3)  สําหรบัรอบผลประกอบการไตรมาส 4/2563 จํานวน 0.0550 บาทต่อหน่วย และเงินลดทนุจํานวน 0.0900 บาทต่อหน่วย 
ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วย ครั [งทีG 1 

ประจําปี 2564 และการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ เนืGองจากการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมีความถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนทีGปรากฎอยูใ่นหนงัสือชี [ชวนเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 5   พจิารณารับทราบการแต่งตั ]งบริษัท เคพีเอม็จ ีภมูิไชย สอบบัญชีจาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญั ชีประจาํปี 2564 ในวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้ จดัการกองทรัสต์ แจ้งต่อทีGประชุมว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ทําการแต่งตั [ง

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี [ 
1)  คณุสจิุตรา  มะเสนา   ผู้สอบบญัชีเลขทีG 8645 
2)  คณุนารีวรรณ  ชยับรรทดั  ผู้สอบบญัชีเลขทีG 9219 
3)  คณุมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัดิÑ  ผู้สอบบญัชีเลขทีG 6112 
ทั [งนี [ ให้คนใดคนหนึGงเป็นผู้ สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 2564 ในนามบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั และในกรณีทีGผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึGงดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีGได้ให้บริษัท 
เคพีเอ็มจีภมูิไชย สอบบญัชีจํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่านอืGนของบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าทีG
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น  

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าผู้สอบญัชีข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีทีGได้รับความเห็นชอบและมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และได้ปฏิบตัิหน้าทีGอย่างเหมาะสม มีความรู้ และความเชีGยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์และไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบักองทรัสต์สง่ผลให้มีความเป็นอิสระตอ่การทําหน้าทีG โดยกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืGน ๆ) สําหรับกรณีทีGกองทรัสต์เข้า
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ลงทนุเพิGมเตมิสาํเร็จครบถ้วน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะเพิGมขึ [นตามจํานวนประเภทและอตัราคา่สอบบญัชีของทรัพย์สนินั [น ๆ 
ผู้จดัการกองทรัสต์เหน็สมควรให้ทีGประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณารับทราบการแตง่ตั [งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท  
ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม  
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 6  พิจารณารับทราบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีEกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิEมเติมสําหรับ

โครงการกาดฝรัE ง วิลเลจ ซึEงมิใช่การเข้าทาํรายการทีEเกีEยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีEเกีEยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพืEอลงทุนในทรัพย์สินทีEจะลงทุนเพิEม ชําระค่าใช้จ่ายทีEเกีEยวข้อง และ/
หรือเพืEอการอืEนใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันทีEเกีEยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าว 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตัวแทนของผู้ จัดการกองทรัสต์ กล่าวต่อทีGประชุมว่าตามทีGกองทรัสต์ได้รับมติอนุมัติ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเพืGอให้ลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม กู้ ยืมเงิน และดําเนินการอืGนใดทีGเกีGยวข้อง
เพืGอลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ เมืGอวนัทีG 2 เมษายน 2564 ทีGผา่นมา โดยมีวตัถปุระสงค์เพืGอเพิGมจํานวนแหลง่ทีGมาของรายได้ 
สร้างผลตอบแทน และเพิGมการเติบโตอยา่งตอ่เนืGองของกองทรัสต์เพืGอประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึGงการลงทนุเพิGมเติมดงักลา่ว
เป็นรายการได้มาซึGงทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีGมีมลูค่าไม่ถึงร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ และมิใช่การเข้าทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีGเกีGยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้มีการนําเสนอต่อทีGประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพืGอพิจารณาอนมุตัแิตอ่ยา่งใด  

คุณกวินทร์ ได้ให้รายละเอียดเกีGยวกับโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ต่อทีGประชุมเพิGมเติมว่าโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ เป็น
โครงการ ประเภทคอมมนิูตี [มอลล์ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเจ้าของโครงการเดิม คือ บริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ จํากัด ซึGงจะ
กลบัมาเป็นผู้บริหารโครงการร่วมกบับริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี [ แมเนจเมนท์ จํากดั ตอ่ไป การลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ เป็น
การลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ และกรรมสิทธิÑในอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ
สงัหาริมทรัพย์ ระยะเวลาการลงทนุ 30 ปี นบัตั [งแต่วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยแหล่งเงินทนุจะมาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) จากวงเงินกู้ เดิมคือประมาณ 1,261 ล้านบาท โดยมีหลกัประกนั คือ การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนั
ทางธรุกิจในสทิธิการเชา่ โครงการสมัมากรเพลส รามคําแหง และโครงการกาดฝรัGง วลิเลจ  

โครงการกาดฝรัE ง วลิเลจ 
ประเภทโครงการ ประเภทคอมมนิูตี [มอลล์ 
ทีEตั ]ง หมู่ทีG  13 ถนนเชียงใหม่ -ฮอด ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม ่
เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ จํากดั และ 

บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี [ แมเนจเมนท์ จํากดั 
พื ]นทีEให้เช่า ประมาณ 7,005 ตารางเมตร 
ลักษณะการลงทุน 1. สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. สทิธิการเชา่งานระบบ 
3. กรรมสทิธิÑในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ 

วันเข้าลงทนุ คาดการณ์ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
ระยะเวลาการลงทนุ 30 ปี นบัตั [งแตว่นัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
มูลค่าการลงทุน ไมเ่กิน 390,000,000 บาท )สามร้อยเก้าสบิล้านบาท(  
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โครงการกาดฝรัE ง วลิเลจ 
ขนาดรายการเมืEอเทยีบกับมูลค่า
ทรัพย์สินรวม(1) 

ร้อยละ 3.18 

แหล่งเงนิทนุ การกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด )มหาชน( จํานวน  390 ล้านบาท 
จากวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท )วงเงินกู้ เดมิ(  โดยมีหลกัประกนั ดงันี [ 
1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่า 1) 

โครงการศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคําแหง และ 2) โครงการ
ศนูย์การค้า กาดฝรัGง วิลเลจ 

2. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลกูหนี [แห่ง
สทิธิของโครงการทั [งหมดข้างต้น 

3. การประกันภัยความเสีGยงภัยทุกประเภทในทรัพย์สิน )Property All 
Risks Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก )Business 
Interruption Insurance) ในอาคารโครงการทั [งหมดข้างต้น โดยระบุ
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมคือผู้ให้กู้ ยืมและผู้กู้ ยืม 

(1) มูลค่าทรพัย์สินรวม ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 12,250,874,137.24 บาท 

มลูคา่การลงทนุทั [งหมดอยูที่Gประมาณ 390 ล้านบาท ซึGงเป็นราคาทีGตํGากวา่ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ได้แก่ 
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี จํากัด และบริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยการคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทน (Internal Rate of Return - IRR) ของโครงการนี [อยูที่G ประมาณร้อยละ 9.3 โดยอตัราผลตอบแทนในปีแรก (First Year 
Yield) อยูที่Gประมาณร้อยละ 7.7 

โครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ตั [งอยู่ในทําเลทีGมีศกัยภาพทีGดี ห่างจากตวัเมืองจังหวดัเชียงใหม่ประมาณ 15 นาที บริเวณ
อําเภอหางดง อยู่ในบริเวณโครงการหมู่บ้านจดัสรรทีGมีราคาสงู ศนูย์รวมสถาบนัการศกึษากว่า 19 แห่ง และแหลง่ชมุชนทีGมีกําลงั
ซื [อ มีกลุ่มลกูค้าคนไทยและชาวต่างชาติทีGอาศยัอยู่บริเวณนั [น นอกจากนี [โครงการยงัตั [งอยู่บนเส้นทางการท่องเทีGยวของจงัหวดั
เชียงใหม่ ซึGงจะมีกลุ่มผู้ ใช้บริการทีGเป็นนักท่องเทีGยวเพิGมเติม พื [นทีGเช่ารวมของโครงการอยู่ทีGประมาณ 7,005 ตารางเมตร โดย
สดัส่วนผู้ เช่าพื [นทีGแบ่งออกเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต อยู่ทีGร้อยละ 16 หมวดร้านอาหาร และเครืGองดืGม อยู่ทีG
ร้อยละ 49 ได้แก่ แมคโดนลัด์ เคเอฟซี สตาร์บคัส์ พิซซา่ฮทั ดนักิ [นโดนทั เป็นต้น หมวดสขุภาพและความงาม และหมวดไลฟ์สไตล์ 
อยูที่Gร้อยละ 14 หมวดการศกึษา ร้อยละ 5 และหมวดสถาบนัการเงินร้อยละ 2 นอกจากนี [โครงการจะมีการจดักิจกรรมตลาดนดัทกุ
อาทิตย์ ซึGงถือเป็นหนึGงในไฮไลท์ของจงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจบุนัโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ มีอตัราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ทีG
ร้อยละ 88 มีอตัราค่าเช่าพื [นทีGเฉลีGย (Average Rental Rate - ARR) อยู่ทีG 385 บาทต่อตารางเมตร มีอตัราต่อสญัญาค่อนข้างสงู
คือร้อยละ 88 แม้วา่จะเผชิญกบัสถานการณ์โควิดในปีทีGผา่นมา โครงการมีอายเุชา่เฉลีGยทีGคงเหลอือยูท่ั [งโครงการอยูที่G 6 ปี ซึGงถือวา่
มีความแข็งแกร่งและมัGนคงในระยะยาว 

นอกจากนี [ การลงทุนในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ยงัได้รับการรับประกันผลการดําเนินงานจากผู้บริหารโครงการเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยมีการรับรองกําไรจากการดําเนินงานข้างต้น (Gross Operating Profit) จากบริษัท หมืGนแสนพร็อพเพอร์ตี [ 
จํากดั เพืGอให้ผา่นพ้นสถานการณ์โควิดได้อยา่งราบรืGน 

ทั [งนี [ การลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจของกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้เงืGอนไข ดงัตอ่ไปนี [ 
(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึGงจะต้องไม่ใช่

ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีGเกีGยวข้อง) ทีG
ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีGยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ และดําเนินการตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้อง 

(2) ณ วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการยกเลกิหลกัประกนั
อืGนใดบนทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมดงักลา่ว (ถ้ามี) 
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หากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิGมเติมเป็นทีGเรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะดําเนินการแก้ไขเพิGมเติม
สญัญาก่อตั [งทรัสต์ โดยแก้ไขเพิมเติGมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกบัทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม
เป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินพิGมเติมในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ดงักล่าวเป็นกรณีการได้มาซึGง
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึGงเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาซึGง
ทรัพย์สนิหลกัตามทีGกําหนดในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัทีGเกีGยวข้อง และไมเ่ป็นการ
กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึGงจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั [น การแก้ไขเปลีGยนแปลงเพิGมเติม
รายละเอียดทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จึงไม่ต้องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แต่จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากทรัสตีเพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ของกองทรัสต์  

ผู้จดักองทรัสต์มีความเห็นสมควรให้ทีGประชมุ พิจารณารับทราบเกีGยวกบัการเข้าลงทนุเพิGมเติมสําหรับโครงการกาดฝรัGง 
วิลเลจ ซึGงมิใช่การเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหลง่เงินทนุ
จากวงเงินกู้ เดิม เพืGอลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGม ชําระคา่ใช้จ่ายทีGเกียวข้อง และ/หรือเพืGอการอืGนใดของกองทรัสต์ และการให้
หลกัประกนัทีGเกีGยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว ซึGงเป็นรายการการได้มาซึGงทรัพย์สนิวา่มีความเหมาะสมในการเข้าลงทนุ  

คณุกวินทร์ขอให้ทรัสตีให้ความเหน็เกีGยวกบัวาระดงักลา่ว 
คุณทิพาวรรณ ภัทรวิกรม ตวัแทนจากทรัสตีได้กล่าวต่อทีGประชมุว่า การเข้าลงทนุในโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ ตามทีG

ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอเพืGอให้พิจารณารับทราบการลงทนุเพิGมเติมข้างต้น มีลกัษณะการลงทนุทีGเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ
และประเภททรัพย์สินทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์และได้ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทีGได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 รายแล้ว ทั [งนี [ การได้มาซึGงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีมลูค่า 
ร้อยละ 3.18 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ข้อมูล ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2563) โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการ
พิจารณาอนมุตัิตามทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์และกฎหมายทีGเกายวข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมลูทางการเงินและทาง
กฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัทรัพย์สนิทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ เพืGอใช้ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 7   พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีEกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิEมเติมสําหรับโครงการ

เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์และการเข้าทํารายการทีE เกีEยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีE เกีEยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพืEอลงทุนในทรัพย์สินทีEจะลงทุนเพิEมเติม ชําระค่าใช้จ่ายทีEเกีEยวข้อง 
และ/หรือเพืEอการอืEนใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันทีEเกีEยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าว 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ อธิบายข้อมลูของโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ให้ทีG

ประชุมพิจารณารับทราบ โดยโครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ เป็นโครงการประเภทคอมมนิูตี [ มอลล์ ตั [งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์ 
จังหวัดนนทบุรี ซึGงเจ้าของทรัพย์สินคนปัจจุบัน คือ บริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จํากัด ซึGงเป็นบุคคลทีGเกีGยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดยการลงทนุครั [งนี [จะเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงทีGดิน สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ และ
กรรมสิทธิÑในอปุกรณ์เฟอร์นิเจอร์และสงัหาริมทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการลงทนุประมาณ 21 ปี ซึGงจะสิ [นสดุในวนัทีG 30 มิถนุายน 
2585 แหลง่ทีGมาของเงินทนุจะมาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) จากวงเงินกู้ เดิมคือประมาณ 1,261 ล้าน
บาท โดยมีหลกัประกนั คือ การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจในสทิธิการเช่าโครงการเพลนินารีGมอลล์วชัรพล มลูคา่การ
ลงทุนไม่เกิน 280,000,000 บาท ซึGงจะตํGากว่าราคาประเมินเฉลีGยร้อยละ 4.75 ซึGงเป็นราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย 
ได้แก่ บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์เซอร์วิส จํากดั และบริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั  

การลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ คาดว่าจะให้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return - IRR) ของโครงการนี [
อยู่ทีGประมาณร้อยละ 9 และอตัราผลตอบแทนในปีแรก (First Year Yield) อยู่ทีGประมาณร้อยละ 7.7 ทีGตั [งของโครงการอยู่บนถนน
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ชยัพฤกษ์ ซึGงถือเป็นทําเลทีGมีศกัยภาพ มีโครงการบ้านอยูอ่าศยัทีGมีราคาเกิดใหมห่ลายโครงการ ซึGงเป็นโครงการทีGพฒันาโดยบริษัท
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ชั [นนําในตลาด พื [นทีGเช่าสุทธิของโครงการ คือ 9,020 ตารางเมตร โดยสดัส่วนผู้ เช่าพื [นทีGแบ่งออกเป็น 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ Tops Supermarket ร้อยละ 20 หมวดร้านอาหารและเครืGองดืGม อยู่ทีGร้อยละ 21 หมวดการศึกษา ร้อยละ 5 
หมวดสินค้าไลฟ์สไตล์ ร้อยละ 11 หมวดฟิตเนส ร้อยละ 9 โดยมีผู้ เช่าหลกัคือ The Fitness Society หมวดสขุภาพและความงาม
ร้อยละ 7 ปัจจุบนัโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ มีอตัราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ทีGร้อยละ 85 มีอตัราค่าเช่าพื [นทีGเฉลีGย 
(Average Rental Rate - ARR) อยูที่G 415 บาทตอ่ตารางเมตร มีอตัราการตอ่สญัญาเช่าคอ่นข้างสงูคือร้อยละ 100 แม้วา่จะเผชิญ
กบัสถานการณ์โควิดในปีทีGผ่านมา โครงการมีอายเุช่าเฉลีGยทีGคงเหลืออยู่ทั [งโครงการอยู่ทีG 2.38 ปี ซึGงถือว่ามีความแข็งแกร่งและ
มัGนคงในระยะยาว 

นอกจากนี [ผู้บริหารโครงการยงัรับประกนัผลการดําเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีการรับรองกําไรจากการดําเนินงาน
ข้างต้น (Gross Operating Profit)  

 โครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ 
ประเภทโครงการ ประเภทคอมมนิูตี [มอลล์ 
เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี [ แมเนจเมนท์ จํากดั 
ทีEตั ]ง เลขทีG 99/9 หมู่ทีG 5 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ 
พื ]นทีEให้เช่า ประมาณ 9,020 ตารางเมตร 
ลักษณะการลงทุน 1. สทิธิการเชา่ชว่งทีGดนิ สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. สทิธิการเชา่งานระบบ 
3. กรรมสทิธิÑในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ 

วันเข้าลงทนุ คาดการณ์ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
ระยะเวลาการลงทนุ ประมาณ 21 ปี นบัตั [งแตว่นัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
มูลค่าการลงทุน ไมเ่กิน 280,000,000 บาท )สองร้อยแปดสบิล้านบาท(  
ขนาดรายการเมืEอเทยีบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ(ิ1) 

ร้อยละ 3.34 

แหล่งเงนิทนุ มาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากดั )มหาชน( จํานวน 280 ล้าน
บาท จากวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท )วงเงินกู้ เดมิ( โดยมีหลกัประกนัดงันี [  
1. การจดทะ เบี ยนสัญญาหลักประกันทางธุ ร กิจ ในสิท ธิการ เช่ า  

1) โครงการศูนย์การค้า อมอรินีG รามอินทรา 2) โครงการศูนย์การค้า 
เพลินนารีG  มอลล์ วัชรพล 3) โครงการศูนย์การค้า สมัมากรเพลส ราช
พฤกษ์ และ 4) โครงการศนูย์การค้า สมัมากรเพลส รังสติ  

2. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลกูหนี [แห่ง
สทิธิของโครงการทั [งหมดข้างต้น 

3. การประกนัภยัความเสีGยงภยัทกุประเภทในทรัพย์สนิ )Property All Risks 
Insurance) และการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั )Business Interruption 
Insurance) ในอาคารโครงการทั [งหมดข้างต้น โดยระบผุู้ รับผลประโยชน์
ร่วมคือผู้ให้กู้ ยืมและผู้กู้ ยืม 

 (1) มูลค่าทรพัย์สินสทุธิ ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 8,377,649,177.09 บาท 

ทั [งนี [ การลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ของกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้เงืGอนไขดงัตอ่ไปนี [ 
(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึGงจะต้องไม่ใช่

ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีGเกีGยวข้อง) ทีG
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ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีGยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ และดําเนินการตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้อง 

(2) ณ วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการยกเลกิหลกัประกนั
อืGนใดบนทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(3) กองทรัสต์ได้รับอนุมัติจากทีGประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม กู้ ยืมเงินและ
ดําเนินการอืGนใดทีGเกีGยวข้องเพืGอลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมดงักลา่ว 

ในการนี [เหน็ควรให้มีการมอบอํานาจให้ทรัสตีและ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี [ 
(1) กําหนดรายละเอียดทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติมและ/หรือดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGองกับการ

ลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม โดยให้สอดคล้องกบัมติอนมุตัิของทีGประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจําปี 
2564 ตามรายละเอียดทีGได้เสนอตอ่ทีGประชมุและ/หรือเป็นไปตามคําสัGงหรือคําแนะนําของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขเพิGมเติมสญัญา ข้อผกูพนั ข้อตกลง เอกสารประกอบ และ/หรือ
เอกสารต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม รวมทั [งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐหรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(3) ดําเนินการอืGนใดอนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGองกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพืGอให้การดําเนินการดงักล่าว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั [งและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวตาม (1) และ (2) ข้างต้น 
เพืGอให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

(4) ใช้ดุลพินิจในการทีGจะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วน และ/หรือพิจารณา
กําหนด แก้ไข หรือเปลีGยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทนุ วิธีการ หรือเงืGอนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุหรือสญัญาเข้าลงทนุทีGเกีGยวข้อง 
เนืGองจากเงืGอนไขหรือผลจากการเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ หรือ
เนืGองด้วยผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินดงักล่าวไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์เกินสมควร ทั [งนี [เพืGอประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 

หากกองทรัสต์ได้รับมติอนุมตัิจากทีGประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิGมเติม ผู้ จดัการกองทรัสต์และ 
ทรัสตีจะดําเนินการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ โดยแก้ไขเพิGมเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ ทีGเกีGยวข้อง
กบัทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติมเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สนิเพิGมเติมในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์
ดงักล่าวเป็นกรณีการได้มาซึGงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึGงเป็นไปตาม นโยบายการลงทนุ ประเภททรัพย์สิน หลกัเกณฑ์และ
กระบวนการในการได้มาซึGงทรัพย์สินหลักตามทีGกําหนดในสัญญาก่อตั [งทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบัทีGเกีGยวข้อง และไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึGงจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์แต่อย่างใด ดงันั [น 
การแก้ไขเปลีGยนแปลง เพิGมเติม รายละเอียดทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จงึไมต้่องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ แตจ่ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากทรัสตีเพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ผู้ จดักองทรัสต์มีความเห็นว่าการเข้าลงทุนเพิGมเติมในโครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ นี [เป็นไปเพืGอเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์และเป็นการขยายการลงทนุสร้างความเติบโต เพิGมเติมแหล่งทีGมารายได้แก่กองทรัสต์ อีกทั [งโครงการยงัมีทําเลทีGตั [งทีGดี 
และมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ในระยะยาว อนัเป็นผลดีทีGจะทําให้รายได้ของกองทรัสต์ในระยะยาวเติบโตได้ดี และยงัเป็นการ
กระจายความเสีGยงในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จงึเห็นสมควรทีGประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณา
อนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิGมเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์และการเข้าทํารายการทีG
เกีGยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีGเกีGยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพืGอลงทุนใน
ทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ ชําระคา่ใช้ จา่ยทีGเกีGยวข้อง และ/หรือเพืGอการอืGนใดของกองทรัสต์และการให้หลกัประกนัทีGเกีGยวข้องกบั
การกู้ ยืมเงิน ตามทีGได้มีการนําเสนออยา่งไรก็ดีการเข้าลงทนุในครั [งนี [เข้าขา่ยเป็นการเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์
กบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึGงผู้จดัการกองทรัสต์จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
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เป็นสําคญั โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการแตง่ตั [งทีGปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท เบเคอร์ ทิลลีG (ประเทศไทย) จํากดั 
เข้าทําหน้าทีGเป็นทีGปรึกษาเพืGอดําเนินการศกึษาในประเด็นตา่ง ๆ และให้ความเห็นเกีGยวกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว เพืGอ
ประกอบการพิจารณา การลงมติทีGเกีGยวข้องของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทั [งนี [รายละเอียดเกีGยวกบัรายงานและความเห็นของทีGปรึกษา
ทางการเงินอิสระปรากฏตามสิEงทีEส่งมาด้วย 7 

คณุกวินทร์ขอให้ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเหน็เกีGยวกบัวาระดงักลา่ว 
คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ตวัแทนจากทีGปรึกษาทางการเงินอิสระกลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ ในฐานะทีGปรึกษาทางการเงิน

อิสระ บริษัทได้มีการวิเคราะห์เกีGยวกับข้อดี ข้อด้อย ความเสีGยง ความสมเหตุสมผลเกีGยวกับการเข้าทํารายการในครั [งนี [ โดย
ลกัษณะทัGวไปของรายการ คือ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  ALLY มีความประสงค์
ทีGจะลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ โดยเป็นการเช่าช่วงทีGดินจากบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล 
จํากดั และเชา่พื [นทีGทั [งหมดในอาคาร โดยการทํารายการดงักลา่วเป็นการทํารายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการ โดยการประเมินราคาโดยทีG
ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทนุ รายละเอียดดงันี [ 

 รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
(1) มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากการลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุ

เพิGมเตมิ (Present Value) 
311.45 

(2) คา่ใช้จา่ยในการได้มาซึGงทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) - (2) มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ 309.49 

(4) มลูคา่เงินลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ 280.00 
(5) = (3) - (4) มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิสงูกวา่มลูคา่เงิน

ลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิ (NPV) 
29.49 

หมายเหตุ /1   ประมาณการค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ:งทรพัย์สินที:จะลงทนุเพิ:มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าที:ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการ
จดัหาเงินกูยื้ม และค่าใชจ่้ายอื:น ๆ ที:เกี:ยวขอ้ง เป็นตน้ 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิสงูกวา่มลูคา่เงินลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิประมาณ 29.49 
ล้านบาท ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทํารายการมูลค่ารวมไม่เกิน 280.00 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิGม ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืGน ๆ ทีGเกีGยวข้อง) ของกองทรัสต์มีความเหมาะสม 

นอกจากนี [ทีGปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการพิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ ดงัตอ่ไปนี [ 
ข้อดขีองการได้มาซึEงสินทรัพย์ 

(1)  ทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมมีคณุภาพ โดยโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ ตั [งอยู่บริเวณย่านทีGอยู่อาศยัทีGมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณถนนชยัพฤกษ์ ดงันั [นการลงทนุเพิGมเติมในครั [งนี [ จึง
เป็นการขยายฐานทรัพย์สนิและฐานลกูค้าไปยงัย่านทีGอยูอ่าศยัในเขตปริมณฑล นอกจากนี [ อตัราการเชา่พื [นทีG ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 
2563 ประมาณร้อยละ 84.24 ซึGงมีการเตบิโตอยา่งตอ่เนืGองในชว่ง 4 ปีทีGผา่นมา 

(2) ทรัพย์สินทีGผู้ เช่าพื [นทีGรายย่อยทีGมีศกัยภาพและมีความหลากหลาย ผู้ เช่าพื [นทีGหลกัของโครงการเดอะ คริสตลั 
ชัยพฤกษ์ มีความหลากหลายทั [งทางด้านตัวผู้ เช่าทีGเป็นเจ้าของแบรนด์ทีGมีชืGอเสียง และประเภทธุรกิจทีGประกอบการมีความ
คล้ายคลงึกบัทรัพย์สนิปัจจบุนัของกองทรัสต์ ALLY และมีอตัราการตอ่สญัญาเชา่อยา่งตอ่เนืGอง 

(3) เพิGมความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ ALLY ภายในระยะเวลาอันสั [น 
นอกจากนี [ ยงัช่วยเพิGมความต่อเนืGองของกระแสเงินสด เนืGองจากโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมี 
ผู้ เชา่อยูแ่ล้ว (ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราการเชา่พื [นทีGประมาณร้อยละ 84.24) 
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ข้อดขีองการทาํรายการกับบุคคลทีEเกีEยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1)  บุคคลทีGเกีGยวโยงกันมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ KE Property จะเป็นผู้บริหาร
จดัการทรัพย์สิน ซึGงเป็นผู้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการ จึงทําให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) การบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ ALLY เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การบริหารงานแบบรวมศนูย์
ภายใต้การบริหารงานของ KERM จะทําให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์จากการประหยดัตอ่ขนาด 
อีกทั [งยงัเป็นการเพิGมความสามารถในการแข่งขนัทีGสงูขั [น ซึGงส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิGมขึ [น 

(3) สปอนเซอร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทีGเกีGยวข้องกบัการได้มาซึGงสินทรัพย์ การได้มาซึGงสินทรัพย์ในครั [งนี [ สปอนเซอร์
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนสทิธิการเช่า คา่ประเมินทรัพย์สนิ คา่ทีGปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมการโอน และ
คา่ธรรมเนียมอืGน ๆ ทีGเกีGยวข้อง ซึGงมีจํานวนประมาณ 1.96 ล้านบาท 

(4) ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในตวัทรัพย์สิน เนืGองจากโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ มีทีGตั [งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกบัทรัพย์สินปัจจบุนัของกองทรัสต์ ALLY (ศนูย์การค้าสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์) ดงันั [น การเข้าทํารายการกบับคุคลทีG
เกีGยวโยงจะชว่ยลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

ข้อด้อยของการได้มาซึEงสินทรัพย์ 
อตัราส่วนหนี [สินทีGมีภาระดอกเบี [ยต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมและภาระดอกเบี [ยจ่ายทีGเพิGมขึ [น การลงทุนในทรัพย์สินทีGจะ

ลงทนุเพิGมเติมของกองทรัสต์ ALLY จะใช้วงเงินกู้ ระยะยาวทีGเหลือจากการลงทนุในทรัพย์สินครั [งแรกสง่ผลให้มีความเสีGยงจากการ
กู้ ยืมเงินและมีภาระดอกเบี [ยต้องจ่ายเพิGมขึ [น อย่างไรก็ตาม ภาระดงักลา่วไม่กระทบกบัฐานะการเงินของกองทรัสต์ ALLY อย่างมี
นยัสาํคญั 

ข้อด้อยของการทาํรายการกับบุคคลทีEเกีEยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของราคาซื [อขาย ข้อกําหนด และเงืGอนไขต่าง ๆ อาจทําให้เกิดข้อสงสยัในการเข้า
ทํารายการ ซึGงจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทีGกองทรัสต์ควรจะได้รับ อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวจะต้องผ่าน
การศกึษาข้อมลูและสอบทานโดยบริษัทและคณะกรรมการลงทนุเป็นอยา่งดี นอกจากนี [ เงืGอนไขในการเข้าทํารายการจะเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบับคุคลภายนอก รวมถงึมีทรัสตีกํากบัดแูลเพืGอประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ความเสียงของการทาํรายการ 
(1) ความเสีEยงทีEเกดิจากการสัญญา 

(ก)  ความเสีGยงจากการผิดสัญญาโดยเจ้าของทรัพย์สิน อาจมีความเป็นไปได้ว่าคู่สัญญาอาจไม่ชดเชย
คา่เสยีหาย 

(ข)  ความเสีGยงจากการไม่สามารถปฏิบตัิตามเงืGอนไขบงัคบัก่อน ทําให้การเข้าลงทนุเป็นไปอย่างล่าช้ากว่า
แผนการทีGคาดไว้ อาจจะทําให้ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ ซึGงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทรัสต์ ALLY และผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ค)  ความเสีGยงจากการทีGผู้ เช่ารายยอ่ยไมชํ่าระคา่เช่าพื [นทีG หากผู้ เช่ารายยอ่ยมีปัญหาทางการเงินซึGงจะสง่ผล
กระทบตอ่ความสามารถในการชําระคา่เชา่ หรือยอมยกเลกิสญัญาเชา่ก่อนกําหนด 

(ง)  ความเสีGยงจากการทีGกองทรัสต์ ALLY ไม่สามารถชําระหนี [เงินกู้ ยืม หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามทีGคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ ALLY ไมส่ามารถชําระเงินกู้ ได้ตามระยะเวลาทีGกําหนด 

(จ)  ความเสีGยงจากของการผิดสญัญาเชา่หลกัทีGอาจสง่ผลกระทบตอ่สญัญาเชา่ชว่ง 
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(2) ความเสีEยงจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ทีEอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานของทรัพย์สินทีEกองทรัสต์ ALLY จะ
ลงทนุเพิEมเตมิ 

(ก)  ความเสีGยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
(ข)  ความเสีGยงจากการแข่งขนัทีGสงูขึ [น ผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ และการเพิGมขึ [น

ของจํานวนผู้ประกอบการ 
(ค)  ความเสีGยงจากการถูกเวนคืนทีGดิน ค่าทดแทนการเวนคืนตามสูตรทีGกําหนดไว้ในสญัญาตกลงเข้า

กระทําการ อาจไมค่รอบคลมุมลูคา่การลงทนุของทรัสต์ 
(ง)  ความเสีGยงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม อยา่งไรก็ตาม กองทรัสต์ ALLY ได้มีการ

จดัทําประกนัความเสีGยงภยัทีGครอบคลมุความเสีGยงแล้ว 

อย่างไรก็ตามผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความเสีGยงต่าง ๆ ทีGได้กล่าวมาข้างต้นนั [น และได้มีการวางแผนทีGจะลด
ความเสีGยงตา่ง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

สรุปความเหน็ของทีGปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ALLY ควรอนุมัติการเข้าทํารายการเกีGยวกบัการได้มาซึGงทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการทํารายการทีG

เกีGยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลทีGเกีGยวข้อง 

คุณทพิาวรรณ ภัทรวิกรม ตวัแทนจากทรัสตีได้กลา่วต่อทีGประชมุว่า การเข้าลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ 
ตามทีGผู้ จัดการกองทรัสต์นําเสนอให้พิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนเพิGมเติมข้างต้น มีลกัษณะทีGเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
ประเภททรัยพ์สนิทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์ และได้ผา่นการประเมินมลูคา่อยา่งเตม็รูปแบบ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทีG
ได้รับความเห็นชองจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและทางกฎหมายทีGเกีGยวข้องกับ
ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทุน เพืGอประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทั [งนี [ การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมการเข้าทํา
รายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีมลูค่าของขนาดรายการเงินกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ
ของกองทรัสต์ และมีการแต่งตั [งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึGงการดําเนินการดงักลา่วตามทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากทีGประชมุผู้ ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั [งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีGมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนั [น ในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครั [งนี [ ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีรายงานความเห็นทีGปรึกษาอิสระ
เกีGยวกบัรายการได้มาซึGงทรัพย์สินของทรัสต์และการทําธุรกรรมการเข้าทํารายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยทีGปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเหน็ประกอบไว้แล้ว ตามทีGปรากฏอยูใ่นสิEงทีEส่งมาด้วย 7 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถามแตไ่มมี่ผู้ใดมีคําถาม 
ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุว่า เนืGองจากการเข้าทําธุรกรรมในครั [งนี [มีมลูค่าประมาณ 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.34 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึGงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ และเป็นการเข้าข่ายการเข้าทํา
รายการกบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ การดําเนินการดงักลา่วตามทีGกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั [งทรัสต์จงึจะต้องได้รับ
อนมุตัิจากทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั [งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีGมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงของผู้ ทีGมีสิทธิออกเสียงทั [งหมดจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ทีGมีสว่นได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเรืGองทีGมีการขอมติ 

รายชืGอผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีGไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วนัทีG 26 มีนาคม 2564 ตามทีGสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบในหนงัสือเชิญ
ประชมุ ได้แก่ 

ลาํดบั ชืEอ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 
1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 156,672,500 17.92 
2 บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 39,000,000 4.46 
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ลาํดบั ชืEอ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 
3 นายกวีพนัธ์ เอีGยมสกลุรัตน์ 2,227,900 0.25 
4 นางศภุานวิต เอีGยมสกลุรัตน์ 305,000 0.03 
5 นายกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ 138,700 0.02 

 รวม 198,344,100 22.68 

ประธานฯ ให้เวลาผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 1 นาทีในการลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ แจ้งวา่ครบเวลา 1 นาทีทีGกําหนด และขอปิดการลงคะแนนเสยีง 
มตทิีEประชุม:  ทีGประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 325,739,683 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.1069 มีมติไม่

เหน็ชอบ 61,552,743 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 15.8931 โดยไมมี่คะแนนเสยีงดออกเสียงหรือบตัรเสีย  
ดงันั [น ทีGประชมุจงึมีมตอินมุตั ิ
1. ให้กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีGกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิGมเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ และ

การเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลทีGเกีGยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืม
เงินในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวในวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท รวมถงึการให้หลกัประกนัทีGเกีGยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว เพืGอลงทนุ
ในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเติม ชําระคา่ใช้จา่ยทีGเกีGยวข้อง และ/หรือเพืGอการอืGนใดของกองทรัสต์ โดยการเข้าลงทนุในโครงการเดอะ
คริสตลั ชยัพฤกษ์ ของกองทรัสต์ จะอยูภ่ายใต้เงืGอนไขดงัตอ่ไปนี [ 

(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึGง
จะต้องไม่ใช่ประเด็นอนัจะทําให้ทรัพย์สินทีGกองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศทีG
เกีGยวข้อง) ทีGยงัคงค้างหรือไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีGยงดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (เฉพาะในกรณีทีGกองทรัสต์ดําเนินการเพิGมทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิGมเติม) 
และดําเนินการตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้อง 

(2) ณ วนัทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการยกเลิก
หลกัประกนัอืGนใดบนทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(3) กองทรัสต์ได้รับอนมุตัิจากทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติม กู้ ยืมเงิน
และดําเนินการอืGนใดทีGเกีGยวข้องเพืGอลงทนุในทรัพย์สนิทีGจะลงทนุเพิGมเตมิดงักลา่ว 

2. ทีGประชุมมีมติเห็นสมควรมอบอํานาจให้ทรัสตีและ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี [ 

(1) กําหนดรายละเอียดทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมและ/หรือดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGอง
กับการลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม โดยให้สอดคล้องกับมติอนุมตัิของทีGประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดทีGได้เสนอต่อทีGประชุม และ/หรือเป็นไปตามคําสัGงหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขเพิGมเติมสญัญา ข้อผูกพนั ข้อตกลง เอกสารประกอบ 
และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีGจะลงทุนเพิGมเติม รวมทั [งดําเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพืGอการดงักลา่ว เป็นต้น 

(3) ดําเนินการอืGนใดอนัจําเป็นหรือเกีGยวเนืGองกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพืGอให้การดําเนินการ
ดงักล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั [งและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวตาม (1) และ (2) 
ข้างต้น เพืGอให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

(4) ใช้ดุลพินิจในการทีGจะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ
พิจารณากําหนด แก้ไข หรือเปลีGยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทนุ วิธีการ หรือเงืGอนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุหรือสญัญาเข้าลงทนุทีG
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เกีGยวข้อง เนืGองจากเงืGอนไขหรือผลจากการเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทีGกองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุ หรือเนืGองด้วยผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายแสดงให้เห็นวา่การเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินดงักลา่วไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์เกินสมควร ทั [งนี [ เพืGอ
ประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสําคญั 

ประธานฯ นําเสนอวาระถดัไปให้ทีGประชมุพิจารณา 
วาระทีE 8   พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิEมเติมสัญญาก่อตั ]งทรัสต์เพืEอให้สอดคล้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สินทีEจะลงทุนเพิEมเตมิของกองทรัสต์ตามวาระทีE 6 และวาระทีE 7 
วาระทีE 8.1 พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิEมเติมสัญญาก่อตั ]งทรัสต์เพืEอให้สอดคล้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สินทีEจะลงทนุเพิEมเตมิของกองทรัสต์ตามวาระทีE 6 

ประธานฯ ขอให้คณุกวินทร์ เอีGยมสกลุรัตน์ชี [แจงตอ่ทีGประชมุ 

คุณกวนิทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ แจ้งตอ่ทีGประชมุวา่สบืเนืGองจากวาระทีG 6 ผู้จดัการกองทรัสต์
เห็นสมควรให้ทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์เพืGอให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
โครงการกาดฝรัGง วิลเลจ โดยแก้ไขเพิGมเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ ทีGเกีGยวข้องกับทรัพย์สินทีGจะลงทุน
เพิGมเติมเป็นรายละเอียดทรัพย์สินทีGกองจะลงทุนเพิGมเติมครั [งทีG 2 เพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ โดยการแก้ไขเพิGมเติม
ดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์คู่สญัญา ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมรับทราบการ
แก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ เพืGอให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมของกองทรัสต์ เพืGอให้การลงทนุ
เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอความเหน็ชอบจากทรัสตี  

คุณทิพาวรรณ ภัทรวิกรม ตัวแทนจากทรัสตีได้กล่าวต่อทีGประชุมว่า การแก้ไขเพิGมเติมสัญญาก่อตั [งทรัสต์ของ
กองทรัสต์ดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพืGอให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานจริง โดยการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ไม่ได้เป็นการขดั
ต่อสญัญาก่อตั [งทรัสต์และกฎหมายทีGเกีGยวข้อง อีกทั [งยงัเพิGมความชดัเจนในส่วนของรายละเอียดทรัพย์สินทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุ
เพิGมเตมิ 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 8.2 พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิEมเติมสัญญาก่อตั ]งทรัสต์เพืEอให้สอดคล้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สินทีEจะลงทนุเพิEมเตมิของกองทรัสต์ตามวาระทีE 7 

คุณกวนิทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ แจ้งตอ่ทีGประชมุวา่สบืเนืGองจากวาระทีG 7 ผู้จดัการกองทรัสต์
เห็นสมควรให้ทีGประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์เพืGอให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
โครงการเดะคริสตลั ชยัพฤกษ์ โดยแก้ไขเพิGมเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ ทีGเกีGยวข้องกบัทรัพย์สนิทีGจะลงทนุ
เพิGมเติมเป็นรายละเอียดทรัพย์สินทีGกองจะลงทุนเพิGมเติมครั [งทีG 2 เพืGอให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ โดยการแก้ไขเพิGมเติม
ดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์คู่สญัญา ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ทีGประชุมรับทราบการ
แก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ เพืGอให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีGจะลงทนุเพิGมเติมของกองทรัสต์ เพืGอให้การลงทนุ
เป็นไปตามสญัญาก่อตั [งทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอความเหน็ชอบจากทรัสตี  

คุณทพิาวรรณ ภทัรวกิรม ตวัแทนจากทรัสตีได้กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่ในวาระทีG 8.2 นี [ 
การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ของกองทรัสต์ดงักล่าว เป็นการแก้ไขเพืGอให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานจริง โดย

การแก้ไขเพิGมเติมสญัญาก่อตั [งทรัสต์ไม่ได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตั [งทรัสต์และกฎหมายทีGเกีGยวข้อง อีกทั [งยงัเพิGมความชดัเจนใน
สว่นของรายละเอียดทรัพย์สนิทีGกองทรัสต์เข้าลงทนุเพิGมเตมิ 

ประธานฯ กลา่วตอ่ทีGประชมุวา่เนืGองจากวาระนี [เป็นวาระแจ้งเพืGอทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสยีง 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 
เนืGองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีGประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 
วาระทีE 9   เรืEองอืEน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถามคําถาม 

ประธานฯ อา่นคําถามจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงันี [ 
คาํถามทีE 1  สอบถามเกีGยวกบันโยบายการชว่ยเหลอืผู้ เชา่รายยอ่ยในชว่งสถานการณ์ COVID-19 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานตอ่ทีGประชมุวา่กองทรัสต์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ เช่าทั [งในเรืGองคา่เช่าและเรืGองอืGน ๆ 

เช่น การตลาด การออกสืGอ การโปรโมทเรืGองเดลิเวอรีG จากการประเมินในอนาคต 1-2 เดือนข้างหน้า คา่เฉลีGยของสว่นลดทีGจะให้ผู้
เช่าของทรัพย์สินทั [งหมดของกองทรัสต์จะอยู่ประมาณร้อยละ 20-30 ซึGงน้อยลงกว่าปีทีGแล้ว เนืGองจากโครงการของกองทรัสต์เน้น
กลุ่มผู้บริโภคในชมุชนใกล้เคียง ซึGงในความเป็นจริงแล้วยงัมีผู้มาใช้บริการโครงการต่าง ๆ ของกองทรัสต์พอสมควร กองทรัสต์มี
ความตั [งใจทีGจะชว่ยเหลอืผู้ เชา่โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของแตล่ะร้านค้าด้วย  

คาํถามทีE 2  สอบถามความคืบหน้าเกีGยวกบัการลงทนุในโครงการ Mixed Use ทีGเยาวราช 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชุมว่าขณะนี [โครงการ Mixed Use ทีGเยาวราชอยู่ในขั [นตอนการจัดทํา

รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และโครงสร้างทีGเหมาะสมในการเข้าลงทนุตอ่ไป โดยคาดวา่จะลงทนุได้สําเร็จในไตรมาสทีG 
2 ของปีนี [ 

คาํถามทีE 3 ขอทราบแผนการดําเนินงานกองทรัสต์ในปีนี [และเปา้หมายในการให้สว่นลดชว่งสิ [นปี 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชุมว่า ผลการดําเนินงานในปีนี [จะดีขึ [นกว่าทีGแล้ว โดยอัตราการเช่า 

(Occupancy Rate) และค่าเช่าทีGเพิGมขึ [นเนืGองจากเศรษฐกิจทีGฟื[นตวั กองทรัสต์จะพิจารณาปัจจยัดงักล่าวในการนําเสนอส่วนลด
ให้แก่ผู้ เชา่ 

คาํถามทีE 4  ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการลงทนุในพื [นทีGเชา่ประเภทออฟฟิศหรือไม ่และจะเกิดขึ [นในชว่งเวลาใด 
คุณกวินทร์ เอีEยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชมุว่าผู้จดัการกองทรัสต์กําลงัศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในพื [นทีG

สํานกังานออฟฟิศ ซึGงขณะนี [โครงการ Mixed Use ทีGหวัลําโพง (เยาวราช) มีพื [นทีGสว่นสํานกังานออฟฟิศด้วยแตไ่มใ่ชพื่ [นทีGสว่นใหญ่ 
(ขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร) 

คาํถามทีE 5  กองทรัสต์สามารถลงทนุเพิGมเตมิได้อีกเทา่ไร โดยไมเ่พิGมทนุ 
คุณกวินทร์ เอีE ยมสกุลรัตน์ รายงานต่อทีGประชุมว่าสําหรับโครงการกาดฝรัGง วิลเลจ และโครงการเดอะคริสตัล 

ชยัพฤกษ์ นั [นมีขนาดการลงทนุรวมกนัประมาณ 600 ล้านบาท และโครงการทีGหวัลําโพง (เยาวราช) มีมลูค่าประมาณ 180 ล้าน
บาท กองทรัสต์จงึมีแหลง่เงินทนุคงเหลอืสทุธิทีGประมาณ 300 ล้านบาท สาํหรับใช้ในการลงทนุเพิGมเตมิในอนาคต 

เนืGองจากไม่มีคําถามใด ๆ เพิGมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีGมาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ
ประชมุ เวลา 10.57 น. 

 
*************************************** 


