เอกสารแนบ 2

รายละเอียดข้ อเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่ อตั้งทรัสต์
เรื่ อง/หัวข้ อ
หน้ า 11 ข้ อ 5
หัวข้ อ “เหตุในการลดทุนและ
กระบวนการลดทุน”

รายละเอียดเดิม
ข้อ 5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพ
คล่องส่ วนเกินที่เหลืออยู่
ภายหลังจากการรับชําระคืนเงิน
ต้นที่กองทรัสต์ให้กยู้ มื แก่
บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าถือหุน้
ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนจํานวน 20
ล้านบาท ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2560 และจํานวน 20
ล้านบาท ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2560 และ/หรื อการ
ได้รับเงินปันผลจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนผ่านการถือหุ ้น ซึ่ งเป็ นผล
มาจากการที่บริ ษทั ที่กองทรัสต์
เข้าลงทุนผ่านการถือหุน้ จะ
ดําเนินการส่ งสภาพคล่อง
ส่ วนเกินดังกล่าวให้แก่
กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มี
แผนที่จะทําการลดทุนชําระ
แล้ว ดังนี้
(1)
การลดทุนครั้งที่ 1
ในเดือนมีนาคม 2560 เป็ น
จํานวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท
แต่เป็ นจํานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 25
ล้านบาท
(2)
การลดทุนครั้งที่ 2
ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็ น
จํานวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท
แต่เป็ นจํานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 25
ล้านบาท

รายละเอียดทีข่ อแก้ไข
ข้อ 5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่อง
ส่ วนเกินที่เหลืออยูภ่ ายหลังจาก
การรับชําระคืนเงินต้นที่
กองทรัสต์ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่
กองทรัสต์เข้าถือหุน้ ซึ่ งมีกาํ หนด
ชําระคืนจํานวน 20 ล้านบาท
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
จํานวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2560 และ/หรื อการ
ได้รับเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผ่านการถือหุ ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การที่บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผ่านการถือหุ ้นจะดําเนินการส่ ง
สภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าว
ให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มี
แผนที่จะทําการลดทุนชําระแล้ว
ดังนี้
(1)
การลดทุนครั้งที่ 1 ใน
เดือนมีนาคม 2560 เป็ นจํานวน
อย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็ น
จํานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 25 ล้านบาท
(2)
การลดทุนครั้งที่ 2 ใน
เดือนมิถุนายน 2560 เป็ นจํานวน
อย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็ น
จํานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 25 ล้านบาท
หรื อ นอกเหนือจากกรณี ตาม (1)
และ (2) ข้างต้น กองทรัสต์มีสภาพ
คล่องส่ วนเกินที่เหลืออยูภ่ ายหลัง
จากการรับชําระคืนเงินต้นที่
กองทรัสต์ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่
กองทรัสต์เข้าถือหุน้ และ/หรื อการ
ได้รับเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผ่านการถือหุ ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การที่บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผ่านการถือหุ ้นจะดําเนินการส่ ง
สภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าว
ให้แก่กองทรัสต์

เหตุแห่ งการขอแก้ ไข
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถลดทุนในกรณี
ที่ มีสภาพคล่องส่ วนเกิ นอันเกิ ดจากการ
รั บชําระคื นเงิ นต้นที่ กองทรั ส ต์ใ ห้กู้ยืม
แก่บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าถือหุ ้น อันเป็ น
รายการที่ ไม่สามารถนํามาคํานวณกําไร
สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ จึ ง ถื อ เป็ นสภาพ
คล่ องส่ วนเกิ นที่ สามารถนํามาพิจารณา
จ่ า ยจ่ า ยในรู ปเงิ น ลดทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

เอกสารแนบ 2
เรื่ อง/หัวข้ อ

รายละเอียดเดิม
ข้อ 5.2.4 กองทรัสต์มีรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่
มีเหตุตอ้ งนําไปใช้ในการ
คํานวณกําไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ ง
แล้วของกองทรัสต์

รายละเอียดทีข่ อแก้ไข
ข้อ 5.2.4 กองทรัสต์มีสภาพคล่อง
ส่ วนเกินใดๆ จากเงินสดจากการ
ดําเนินงานซึ่งรวมถึงรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มี
เหตุตอ้ งนําไปใช้ในการคํานวณ
กําไรสุ ทธิที่ ปรับปรุ งแล้วของ
กองทรัสต์ หรื อเงินสดจาก
ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ได้รับคืน หรื อ
เหตุอื่นใด

เหตุแห่ งการขอแก้ ไข
เพื่อให้กองทรัสต์เกิ ดความชัดเจนในการ
จ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ คื น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ โดยสามารถลดทุนในกรณี
ที่ มี ส ภาพคล่ อ งส่ วนเกิ น ในกรณี ที่ มี
ภาษี มูลค่าเพิ่มได้รับคื นหรื อกรณี อื่นใด
ในทํานองเดี ยวกัน อันเป็ นรายการที่ ไม่
สามารถนํา มาคํา นวณกํา ไรสุ ท ธิ ข อง
กอ งท รั สต์ จึ งถื อ เป็ นส ภา พค ล่ อ ง
ส่ วนเกิ นที่ เกิ ดจากกา รดํ า เนิ นงาน
เช่นเดียวกับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงิ น
สด แต่สามารถนํามาพิจารณาจ่ายเป็ นเงิน
ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
โดยในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ มี กํา ไรสะสม
เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ไ ด้รั บ คื นดัง กล่ าว
สามารถนํามาจ่ า ยได้ใ นรู ป กําไรสะสม
เท่าที่มี แต่ในกรณี ที่กองทรัสต์ไม่มีกาํ ไร
สะสม เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ คื น
ดังกล่าวจะต้องนํามาจ่ายในรู ปเงินลดทุน

-

ข้อ 5.2.6 กองทรัสต์มีสภาพคล่อง
ส่ วนเกินใดๆ จากส่ วนต่างระหว่าง
เกณฑ์การรับรู ้ทางบัญชีกบั เกณฑ์
ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริ ง

เพื่อให้กองทรัสต์เกิ ดความชัดเจนในการ
จ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ คื น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ โดยสามารถลดทุนในกรณี
ที่มีสภาพคล่องส่ วนเกิน อันเป็ นรายการ
ที่ไม่สามารถนํามาคํานวณกําไรสุ ทธิ ของ
กอ งท รั สต์ จึ งถื อ เป็ นส ภา พค ล่ อ ง
ส่ ว นเกิ นที่ เ กิ ด จากการรั บ รู ้ ท างบัญ ชี ที่
กําหนดให้ใ ช้เกณฑ์เ ส้นตรงทั้งในส่ ว น
ของรายได้แ ละค่ า ใช้จ่ าย ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ส่ ว นต่ า งระหว่ า งรายได้ -ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
บันทึกบัญชีตามเกณฑ์เส้นตรงกับเกณฑ์
ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง
เช่ น เดี ย วกับ รายการที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สด แต่
สามารถนํ า มาพิ จ ารณาจ่ า ยเป็ นเงิ น
ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
โดยในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ มี กํา ไรสะสม
เงิ น ส่ วนต่างดังกล่าวสามารถนํามาจ่าย
ได้ในรู ปกําไรสะสมเท่าที่มี แต่ในกรณี
ที่ ก องทรั ส ต์ไ ม่ มี กํา ไรสะสม เงิ นส่ ว น
ต่ างดังกล่ าวจะต้อ งนํามาจ่ า ยในรู ป เงิ น
ลดทุนแทน

เอกสารแนบ 2
เรื่ อง/หัวข้ อ
หน้ า 32 ข้ อ 15
หัวข้ อย่อย 15.2
หัวข้ อ “การจ่ ายประโยชน์ ตอบ
แทนแก่
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ”

เอกสารแนบ 2 หน้ า 85

รายละเอียดเดิม
15.2 สําหรับการลงทุนทางอ้อม
ของกองทรัสต์ผา่ นการถือหุ น้
นั้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้บริ ษทั ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่กองทรัสต์เป็ นจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บ (90)
ของกําไรสุ ทธิของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุน โดยไม่ขดั แย้งกับ
บทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณา
ให้บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถ
ดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อกรรมการ
1. นายสุ ชาติ เจียรานุสสติ
2. นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
3. นายปฏิมา จีระแพทย์
โครงสร้ างองค์ กรของผู้จดั การ
กองทรัสต์
กรรมการบริ หาร
นายกฤษณ ฉันทวรกิจ

รายละเอียดทีข่ อแก้ไข
15.2 สําหรับการลงทุนทางอ้อม
ของกองทรัสต์ผา่ นการถือหุ น้ นั้น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนิ นการ
ให้บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
จ่ายเงินปั นผลให้แก่กองทรัสต์เป็ น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บ
(90) ของกําไรสุ ทธิของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุน ทั้งนี้ในกรณี ที่กองทรัสต์
เข้าลงทุนในบริ ษทั ไม่เต็มรอบปี
บัญชีให้ใช้กาํ ไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ในบริ ษทั ดังกล่าว โดยไม่ขดั แย้ง
กับบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อให้
กองทรัสต์สามารถดําเนิ นการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนได้ตามความ
เหมาะสม
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุ ชาติ เจียรานุสสติ
2. นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
นางสาวพรรณราย ปิ ยะชินวรรณ
3. นายปฏิมา จีระแพทย์
โครงสร้ างองค์กรของผู้จดั การ
กองทรัสต์
กรรมการบริ หาร
นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
นางสาวพรรณราย ปิ ยะชินวรรณ

เหตุแห่ งการขอแก้ ไข
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ
ให้บริ ษ ทั ที่ กองทรัส ต์เข้า ลงทุ นจ่ ายปั น
ผลจากผลการดํา เนิ นงานตามสิ ทธิ ข อง
กองทรั ส ต์ สํ า หรั บ ช่ ว งระยะเวลาที่
กองทรั ส ต์ ล งทุ น โดยไม่ ก ระทบต่ อ
ผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้รับ

เพื่อเป็ นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ข้อ มู ล รายชื่ อ กรรมการของบริ ษ ัท ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ปัจจุบนั

เพื่อเป็ นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ข้อ มู ล รายชื่ อ กรรมการของบริ ษ ัท ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ปัจจุบนั

