รายงานประจำำ�ปีี 2564
ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564

INVEST IN
PREMIUM QUALITY ASSETS
IN PRIME LOCATIONS

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์โกลเด้้นเวนเจอร์์ (GOLDEN VENTURES REIT) เป็็นทรััสต์์เพื่่�อ
การลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เข้้าลงทุุนในประเภทอาคารสำำ�นัักงานเกรดเอ มีีความสวยงามโดดเด่่น
ทางด้้านสถาปััตยกรรม มีีนวััตกรรมการออกแบบและการก่่อสร้้างอาคารที่่�ลำำ�้ สมััย
กองทรััสต์์จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิทรััสต์์เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน พ.ศ. 2550 เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม 2559 โดย
มีีบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำำ�กััด เป็็นทรััสตีี และบริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� คอมเมอร์์เชีียล
แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน 2559
ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ที่่�เข้้าลงทุุน ได้้แก่่
• สิิทธิิการเช่่าอาคารสำำ�นัักงานโครงการปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ (ไม่่รวมพื้้�นที่่�ประกอบกิิจการโรงแรม
ดิิโอกุุระ เพรสทีีจ) ตั้้�งอยู่่�หััวมุุมถนนวิิทยุุ - เพลิินจิิต (เชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับสถานีีรถไฟฟ้้า (BTS) เพลิินจิิต)
• สิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิินและอาคารสำำ�นัักงานโครงการสาทร สแควร์์ ตั้้�งอยู่่�หััวมุุมถนนสาทร-นราธิิวาสราช
นคริินทร์์ (เชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับสถานีีรถไฟฟ้้า (BTS) ช่่องนนทรีี)

เหตุการณ์สำ�คัญของกองทรัสต์
17 มิถุนายน 2564

GVREIT เข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน GRESB 2021

26 มกราคม 2564

เปลี่ยนชื่อบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

30 ตุลาคม 2563

GVREIT ได้รับการทบทวนอันดับเครดิต ในระดับ A- (Outlook-Stable)

30 กรกฎาคม 2563

GVREIT ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

31 กรกฎาคม 2562

GVREIT ติดอันดับหลักทรัพย์ ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

30 เมษายน 2561

GVREIT ออกหุ้นกู้ ด้วยอันดับเครดิต A- (Outlook-Stable)

15 ธันวาคม 2560

GVREIT ได้รับการจัดอันดับเครดิต ในระดับ A- (Outlook-Stable)

4 เมษายน 2559

GVREIT เริ่มซื้อขายหน่วยทรัสต์เป็นวันแรก

29 มีนาคม 2559

เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) และโครงการสาทร สแควร์

22 มีนาคม 2559

จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ

1

สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญของกองทรััสต์์

3

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

8

ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์และข้้อมููลการวิิเคราะห์์
     และคำำ�อธิิบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์

11

ข้้อมููลทั่่�วไปกองทรััสต์์

16

ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์ที่่�กองทรััสต์์เป็็นผู้้�ออก

17

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ และการจััดหาผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์

21

โครงสร้้างการจััดการ

32

ปััจจััยความเสี่่�ยง

51

การกำำ�กัับดููแลกองทรััสต์์

52

การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง

61

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

61

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

68

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

68

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

68

ภาพรวมของภาวะอุุตสาหกรรมของธุุรกิิจและการจััดหาผลประโยชน์์
     จากอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ลงทุุน

73

ความเห็็นของทรััสตีีเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์

76

รายงานงบการเงิิน

77

สารจากประธาน
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในฐานะประธานกรรมการ บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (FPCAMT)
(เดิมชื่อบริษัทยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ขอเป็นตัวแทนในการนำ�เสนอรายงานผลการ
ดำ�เนินงานของกองทรัสต์ประจำ�ปี 2564 รอบผลการดำ�เนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
GVREIT เป็นกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคาร
สำ�นักงานเกรดเอ มีสัดส่วนการลงทุนเป็นสิทธิการเช่า 100% ได้แก่สิทธิ
การเช่าพื้นที่บางส่วนอาคารสำ�นักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารโครงการสาทร สแควร์ โดยมีอายุสิทธิ
การเช่าคงเหลือโดยประมาณ 19 ปี 340 วัน และ 19 ปี 6 วัน นับจากวันที่
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามลำ�ดับ มีพื้นที่รวม 100,169 ตารางเมตร มูลค่า
การประเมินทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ 30 กันยายน 2564 มูลค่ารวม
10,199 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.2%)
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปี 2564 มีการขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 2.0 ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การใช้จ่าย
และการลงทุนของภาคเอกชนรวมทั้งมาตรการของภาครัฐ แต่ถึงอย่างไร
เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและข้อจำ�กัดในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและความไม่แน่นอนสูง เห็นได้จากจำ�นวนผู้ติด
เชื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังมีการควบคุม
การแพร่ระบาดในช่วงก่อนหน้า รวมถึงความไม่แน่นอนเรื่องความล่าช้าใน
การกระจายวัคซีน ข้อจำ�กัดด้านฐานะทางการเงินภาคครัวเรือนและธุรกิจ
ท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง อีกทั้งความเสี่ยงจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจและการเงินโลก ที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆกลุ่มธุรกิจ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในช่วงที่
ผ่านมาส่งผลต่อภาพรวมของอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคาร
สำ�นักงานมีการชะลอตัวลง สืบเนื่องจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายของ
บริษัทต่างๆ
ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่สำ�นักงานไม่สามารถเติบโตได้
เทียบเท่ากับในอดีต รวมถึงพื้นที่สำ�นักงานใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นใน
อีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยภาพรวมตลาดอาคารสำ�นักงาน ปี 2564 ณ ไตรมาส
2   มีพื้นที่อาคารสำ�นักงานที่สามารถปล่อยเช่าได้ 8.31 ล้านตารางเมตร  
อัตราการเช่าอาคารสำ�นักงานเกรดเอ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD Grade A)
อยู่ที่ร้อยละ 88 โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำ�นักงานเกรดเอในย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ พื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ประมาณ 1,102 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน  

นายฉัตรพี  ตันติเฉลิม
ประธานกรรมการ
การบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบปีบัญชี 2564 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้
พิจารณากำ�หนดนโยบาย แนวทางและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจของผู้เช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและพ้น
จากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน แม้ว่ากองทรัสต์จะเผชิญสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   กองทรัสต์ยังคงรักษาระดับอัตราการ
เช่าเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าเฉลี่ย
ของตลาด แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบผลการดำ�เนินงานกับปีก่อนหน้า โดย
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยตลอดปีบัญชี
2564 ของทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Park Ventures Ecoplex และ
โครงการ Sathorn Square ที่อัตราร้อยละ 97 และ ร้อยละ 94 ตามลำ�ดับ
ถึงแม้ภ าพรวมความต้องการพื้น ที่อาคารสำ�นักงานเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง
จากผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำ�งานจากที่บ้าน
(Work from Home) ที่มีการปรับใช้กันมากขึ้น ปัจจัยสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันยังมีบริษัทส่วนใหญ่ที่ยังมี
แนวคิดที่ว่าพื้นที่สำ�นักงานยังคงมีความจำ�เป็นต่อการทำ�งาน แต่อาจจะ
ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป พื้นที่เช่าที่ลดลงยังสามารถทดแทนได้จากกลุ่ม
ธุรกิจบางประเภทที่ยังมีความต้องการขยายพื้นที่ จากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ทำ�ให้ธรุกิจอาคารสำ�นักงานต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความ
Flexible Space เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าในอนาคตมากยิ่ง
ขึ้น ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าว จึงได้มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบาย

ให้้มีคี วามยืืดหยุ่่น� พร้้อมพััฒนาและรัักษามาตรฐานในการบริิหารจััดการให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� ตลอดจนการรัักษาความสััมพันั ธ์์และสร้้างประสบการณ์์อันั
ดีีกัับผู้้�เช่่า
ทางด้้านผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ในปีี 2564 กองทรััสต์์มีีรายได้้จากการลงทุุนทั้้�งสิ้้�นเท่่ากัับ 1,121.97 ล้้านบาท และมีีรายได้้จากการลงทุุน
สุุทธิิเท่่ากัับ 718.18 ล้้านบาท ทำำ�ให้้อััตราส่่วนกำำ�ไรจากการลงทุุนสุุทธิิต่่อรายได้้รวม สููงกว่่า ร้้อยละ 64 โดยในปีีนี้้�กองทรััสต์์ได้้ประกาศผลตอบแทนทั้้�งหมด 4
ครั้้ง� รวมเป็็นผลประโยชน์์ตอบแทนต่่อหน่่วยเท่่ากัับ 0.7677 บาท นอกจากนี้้�ในปีีนี้้� กองทรััสต์ไ์ ด้้เริ่่ม� เข้้าร่่วมการประเมิินด้้านประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ความ
ยั่่�งยืืน และคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของอาคารทั้้�ง 2 โครงการ จาก GRESB ซึ่่�ง GRESB เป็็นการประเมิินที่่�ได้้รัับการยอมรัับทั่่�วโลกในฐานะหนึ่่�งในมาตรฐานที่่�เข้้มงวด
และดีีที่่�สุุดในการวััดประสิิทธิิภาพความยั่่�งยืืนของกองทุุนและบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�
คำำ�นึึงถึึง สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG) ที่่�ดีี
	สุุดท้้ายนี้้� ในนามของคณะกรรมการบริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� คอมเมอร์์เชีียล แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ในฐานะผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�ให้้ความไว้้วางใจบริิษััทในการบริิหารเงิินลงทุุนของท่่าน ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� พััฒนาความรู้้�
ความสามารถในการดููแลและบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ที่่�เข้้าลงทุุนให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ภายใต้้หลักั ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี พร้้อมทั้้�งรัักษามาตรฐานในการบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างยั่่�งยืืน

(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)
ประธานกรรมการ

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
10,988.79 ล้านบาท

7.77%

64.01%

มูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

อัตราผลตอบแทน
ณ ราคาพาร์

อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ
จากรายได้รวม

THB 1,121.97MB

THB 718.18 MB

THB 12,200.03 MB

THB 0.7677

THB 11.0334

16.38%

รายได้รวม

ผลประโยชน์ ต อบแทนต่ อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2564

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

รวมสินทรัพย์

อัตราส่วนหุ้นกู้ต่อรวมสินทรัพย์

ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร
877 บาท/ตารางเมตร/เดือน

1,106 บาท/ตารางเมตร/เดือน

94%

97%

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ข้อข้อมูมูลลสำส�ำคั
คัญของกองทรั
ของกองทรัสสต์ ต์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(คาเตือนกรณีกองทรัสต์ที่ทรัพย์สินหลักมีอายุจากัด : (หากไม่มีการเพิ่มทุน) มูลค่าทรัพย์สินหลักจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ เมื่อสิ้นสุดสุญญา ณ วันที่ 5 กันยายน 2584)

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทรัสตี
ผู้สอบบัญชี
วันจัดตั้งกองทรัสต์
อายุกองทรัสต์
ระยะเวลาการเช่า
ประเภทกองทรัสต์
Market Cap (ล้านบาท)
จานวนหน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
Par (บาทต่อหน่วย)
Price/NAV
สัดส่วนการลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
GVREIT
บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
22 มีนาคม 2559
ไม่กาหนดอายุกองทรัสต์
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สิทธิการเช่าอาคารมีกาหนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2584
อาคารสาทร สแควร์ สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารมีกาหนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2583
ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

Leasehold

กาไร/(ขาดทุนสะสม)
สัดส่วนการกู้ยืม
เครดิต เรตติ้ง

12,200.03 ล้านบาท
3,209.95 ล้านบาท
8,990.08 ล้านบาท

(ตามมูลค่าประเมิน)

80%
60%

100%
อาคาร
สานักงาน

67.6%
32.4%

40%
20%
0%
2583

โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

32%

SSQ

รายละเอียดการครบกาหนดชาระของเงินกู้ยืม

(Weighted Average Land Lease Expiry)

ประเภททรัพย์สิน

PKV

943.93 ล้านบาท
16.38% ของ Total Asset
“A-” (Outlook – Stable)

หมายเหตุ : ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

อายุสัญญาเช่าที่ดินคงเหลือเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

68%

10.30 บาท/หน่วย
8,046.15 ล้านบาท
11.0334
22 มีนาคม 2559
19.31 ปี

โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนทุน

100%

ราคาปิด ณ วันทาการสุดท้ายของปี
ทุนจดทะเบียน
NAV (ต่อหน่วย)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการทรัสต์
อายุสัญญาเช่าที่ดินเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน้าหนัก

8,392.44 ล้านบาท
814,800,000
8,990.08 ล้านบาท
9.875
0.9335 เท่า

ราคาประเมินทรัพย์สิน

(ล้านบาท)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2,000

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

2584

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน

ราคาประเมินตามวิธีหลัก
(ล้านบาท)

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

3,308.00

โครงการสาทร สแควร์

6,891.00

ผู้ประเมิน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล รายงานการประเมินได้ที่

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่
รายชื่อ

จานวนหน่วย

สัดส่วน %

191,312,500
57,585,700
55,700,000
47,111,400
45,320,600

23.48
7.07
6.84
5.78
5.56

1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
3. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
4. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible
5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

Foreign Limit
Current Foreign Holding

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

49.00%
0.14%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ต อบ
แทนให้แ ก่ผ ู้ ถ ือ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องก าไรสุท ธิท ี่
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีนั้น

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

รายการ
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
ไม่รวมการประกันรายได้
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
จากส่วนของประกันรายได้
เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)

2560
0.7414

2561
0.8206

2562
0.8568

2563
0.7987

2564
0.7677

ตั้งแต่จัดตั้ง
4.2850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1250

รายละเอียดของคู่สัญญาที่ทาสัญญาเช่า/แบ่งรายได้
3.0%

8.5%

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา

สัดส่วนรายได้จากผู้เช่าหลัก 10 รายแรก

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ

60%

5.1%

19.5%

24.8%

14.0%

40%

35%

38%

2565

2566

2567

86%

83%

2562

2563

27%

20%
0%

22.0%

33.5%

19.5%

10.2%

33.0%
100%
90%
80%
70%
60%

6.8%
Agro & Food Industry
Financials
Property & Construction
Technology

Consumer Products
Industrials
Services
Others

<2,000

2,000-3,000

3,000-5,000

อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า

>5,000

78%

หมายเหตุ: คานวณตามปีบัญชีสิ้นสุด กันยายน

2564

ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย อาคารปาร์ค เวนเชอร์

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย อาคารสาทร สแควร์
CAGR = 2.3%

บาทต่อตร.ม.
900
870
840
810

849

867

877

1,100
1,034

1,074

1,093

1,106

1,000

780
2561

1,150

1,050

819

CAGR = 2.3%

บาทต่อตร.ม.

2562

หมายเหตุ: คานวณตามปีบัญชีสิ้นสุด กันยายน

2563

2564

950

2561

2562

2563

2564
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รวมรายได้
(Total Revenue)

ล้านบาท

1,250.00

1,212.75
1,183.30

1,200.00
1,150.00

CAGR = -0.7%

1,144.29

880

CAGR = 1.0%

869

855

860

1,121.97

1,100.00

840

833

829

820

1,050.00
2561
2562
หมายเหตุ: คานวณตามปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ล้านบาท

กำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA)

2563

2564

ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญ (ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้อื่นๆ
กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และตัดจาหน่าย (EBITDA)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรต่อหน่วย (EPU)
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (DPU)
ส่วนของลดทุน (บาท)
หนี้สิน / สินทรัพย์รวม (เท่า)
ดอกเบี้ย (%)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ราคา/สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (เท่า)
ประโยชน์ตอบแทน (%) ราคาปิด ณ สิ้นปีบัญชี
มูลค่าตลาด
ราคาปิด ณ สิ้นปีบัญชี

800
2561

2562

2563

2564

2564
1,112.60
9.38
854.97

2563
1,178.78
4.53
833.29

2562
1,208.15
4.60
869.20

705.21
0.8655
0.7677
0.16
3.63%
810.50
792.10
18.39
8,990.08
0.93
7.45%
8,392.44
10.30

747.18
0.9170
0.7987
0.18
3.63%
723.59
739.30
(15.72)
8,929.53
1.09
6.66%
9,777.60
12.00

888.30
1.0902
0.8568
0.18
3.63%
722.10
760.22
(38.12)
8,848.86
1.55
5.10%
13,688.64
16.80

การวิเคราะห์และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์/กองทุนถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
ในปี 2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น
1,121.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจานวน 61.33 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.18 เนื่องจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาด COVID-19 ผู้เช่าของกองทรัสต์ การลดลงของอัตราการเช่า
ของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บที ่ 16 (TFRS16) โดยมีร ายได้ ค่ าเช่า และ
ค่าบริการเป็นรายได้หลัก คิดเป็นมูลค่า 1,112.60 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 99.16 ของรายได้จากการลงทุน และกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้น 403.79 ล้านบาท (โดยมีค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และต้น ทุ นการเช่า และบริ การ เป็น ค่ าใช้ จ่ ายหลัก คิด เป็น ร้ อยละ
11.53 และ 10.32 ของรายได้จากการลงทุน) ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ
12.59 จากผลการดาเนินงานในปีก่อนหน้า เนื่องจากความสามารถใน

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด - ไม่มีเงื่อนไข -

การประหยัดต้นทุนการเช่าและบริการบางส่วน และผลของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) ซึ่งกองทรัสต์เริ่มบั งคับ
ใช้ในปีบัญชี 64 เป็นปีแรก สุทธิแล้ว กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุน
สุทธิจานวน 718.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจานวน 3.19 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 และมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุ ทธิจาก
การดาเนินงาน เท่ากับ 705.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 41.97
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.62 เนื่องจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยัง
ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จ ากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) และการลดลงของมูลค่า
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาปี 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

สรุปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจาปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้กองทรัสต์ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures)
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชาระคืนภาระเงินกู้ ของกองทรัสต์
บางส่วน โดย ณ สิ้นรอบผลการดาเนินงานประจาปี 2564 กองทรัสต์มีรายละเอียดสถานะการกู้ยืมและสถานะหนี้สินคงเหลือภายหลังการ
ชาระคืนด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ชื่อผู้ออกหุ้นกู้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (ซึ่งกระทาการแทนโดยทรัสตี)
เครดิต เรทติ้ง
A-/TRIS (Outlook – “Stable”) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหู้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จานวนหน่วยที่เสนอขาย
2,000,000 (สองล้าน) หน่วย
มูลค่าการเสนอขาย
2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุตราสาร
9 (เก้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570
อัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 (สามจุดหกสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
งวดการจ่ายดอกเบี้ย
จะชาระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม ของแต่ล ะปี
ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และชาระดอกเบี้ยงวด
สุดท้ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการดาเนินงานของกองทรัสต์
• ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
การบริหาร หรือการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของ
กองทรัสต์ให้ประสบความสาเร็จได้
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีที่กองทรัสต์ต้องพึ่งพาผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความชานาญในการ
ดาเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์
• ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการของกองทรัสต์
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนในกองทรัสต์
• กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิ ทธิการเช่า
อาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ต้องเสียผู้เช่าพื้นที่รายที่มีความสาคัญอาจส่งผล
กระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าในการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์
ได้แก่ ความเสี่ยงของอุปทานของพื้นที่เช่าสานักงานในอนาคตเพิ่มมาก
ขึ้น
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ล งทุนตาม
การประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูล
ค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าราคา
ขายของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปั จจุบัน
หรือในอนาคต
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาของหน่วยทรัสต์ที่อาจลดลงจากราคาที่ผันผวน
ตามสภาวะตลาดที่ผันผวน
• ความเสี ่ ย งเกี ่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ใ นประเทศไทยอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัย ส าคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่ อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
• ความเสี่ย งเกี่ย วกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จ ะลงทุนอยู่ ภายใต้
ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้ จ่าย
และภาระความรับผิดหลายด้าน
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ความเสี ่ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูม ิอากาศ เนื่องมาจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

• ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการของเสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัง คม
หรือชุมชนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

• ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความต้องการเช่าพื้นที่สานักงานในอนาคต

5. ปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• ความเสี่ยงที่ผู้เช่าในบางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก
สถานการณ์โรคระบาด และอาจผิดนัดชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ
ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนด หรืออาจจะไม่ต่อสัญญา

ตลอดจนรูปแบบการทางานในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป (Work from
Home) เนื่องมาจากการดาเนินการตามมาตรการของรัฐในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจของ
กองทรัสต์

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์(5)
ค่าเบี้ยประกัน(5)
ภาษีที่เกี่ยวข้อง(5)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขาย(5)
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV(5)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(5)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(1)
เรียกเก็บจริง% (3)

เพดาน%(4)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ย(2)

19,177,775
9,297,424
2,463,245
129,331,995
1,854,175
115,737,062
3,865,851
14,148,469
107,918,919
ไม่มีเรียกเก็บ
ไม่มีเรียกเก็บ
ไม่มีเรียกเก็บ
ไม่มีเรียกเก็บ
ไม่มีเรียกเก็บ
ไม่มีเรียกเก็บ

0.24%
0.11%
0.03%
1.59%
0.02%
1.42%
0.05%
0.17%
1.32%
-

ไม่เกิน 1.0%
ไม่เกิน 1.0%
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 5.0%
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง

0.21%
0.10%
0.03%
1.43%
0.02%
1.28%
0.04%
0.16%
1.20%
-

ไม่มีเรียกเก็บ
ไม่มีเรียกเก็บ
403,794,915

4.95%

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

4.48%

จานวนเงิน
หน่วย: บาท

หมายเหตุ : (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก เท่ากับ 8,150,766,757.11 บาท
(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 9,017,408,884.23 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพดานเป็นอัตราทีไ่ ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) ไม่มีการเรียกเก็บตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

ข้อมูลติดต่อ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ที่อยู่
โทรศัพท์
URL

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2483-0000 ต่อ 0013
www.fpcamt.co.th

ทรัสตี
ที่อยู่
โทรศัพท์
URL

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0-2673-3999
www.kasikornasset.com
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ปีบัญชี
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ผู้สอบบัญชี
นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

หมายเหตุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

รายงานที่แสดงดังต่อไปนี้เป็นรายงานงบการเงินและผลการดำ�เนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปีบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

งบการเงินตรวจสอบ ประจำ�ปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำ�หนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินตรวจสอบ ประจำ�ปี 2563
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินตรวจสอบ ประจำ�ปี 2562
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2562)

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบดุล
(หน่วย : บาท)

2564
ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน
2563
ตรวจสอบ

2562
ตรวตสอบ

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร				
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ			
ดอกเบี้ยค้างรับ 					
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี					
สินทรัพย์อื่น					
		
รวมสินทรัพย์อื่น		

10,988,788,927
1,129,086,908
55,558,915
21,274,543
40,300
3,015,521
2,264,050

10,197,800,000
1,060,050,695
37,163,962
33,437,974
43,170
2,855,423
14,148,469
2,612,680

10,181,000,000
943,014,666
52,881,028
17,738,150
224,378
18,418,767
44,255,135
1,726,799

12,200,029,164

11,348,112,373

11,259,258,923

801,924,819
			
15,452,941
49,561,986
27,937,462
299,714,335
1,998,136,973
17,221,668

14,069,251
89,296,390
24,883,548
288,688,813
1997,841,113
3,799,408
2,418,578,523

6,886,205
74,105,545
23,321,769
302,769,689
1,997,554,986
5,762,602
2,410,400,796

หนี้สิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า				
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจำ�ค่าเช่าและบริการ
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิ้น

3,209,950,184

9
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งบดุล
(หน่วย : บาท)

2564
ตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน
2563
ตรวจสอบ

2562
ตรวตสอบ

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
				

สินทรัพย์สุทธิ
หนี้สิน

8,046,150,000
943,928,980

8,046,150,000
883,383,850

8,046,150,000
802,708,127

8,990,078,980
11.0334

8,929,533,850
10.9591

8,848,858,127
10.8601

2) งบกำ�ไรขาดทุน
งบกำ�ไรขาดทุน
(หน่วย: บาท)

2564
ตรวจสอบ

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายและตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการกำ�ไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงาน

1,112,595,550
143,199
9,231,863
1,121,970,612

1,178,776,374
330,932
4,195,563
1,183,302,869

1,208,147,620
1,185,549
3,415,339
1,212,748,508

115,737,062
19,177,775
9,297,424
2,463,245
129,331,995
1,854,175
3,865,851
14,148,469
107,918,919
403,794,915
718,175,697

190,811,869
19,168,835
9,159,958
2,270,780
129,874,033
3,119,376
4,337,849
30,106,666
73,086,211
461,935,577
721,367,292

201,130,415
19,200,897
8,977,163
2,655,057
114,354,111
1,625,031
4,208,752
30,024,407
72,561,724
454,737,557
758,010,951

14,730,918

8,734,134
-

8,601,055
-

(6,181,540)
(21,510,185)
705,214,890

280,698
16,800,000
		
747,182,124

7,188,999
114,500,000
		
888,301,005
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3) งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

2564
ตรวจสอบ

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานกิจกรรมดำ�เนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงาน
ปรับกระทบรายการ
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำ�ค่าเช่าและบริการ
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รับดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
รายการ(กำ�ไร)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการ(กำ�ไร)/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการ(กำ�ไร)/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

705,214,890

747,182,126

888,301,005

(1,742,160,000)
1,681,673,165
14,148,469
12,163,431
(160,098)
348,630
1,383,690
(10,498,722)
3,053,914
11,025,522
13,422,260
(143,199)
146,069
107,918,919
(14,730,918)
6,181,540
21,510,185

(1,355,900,000)
1,247,878,803
30,106,666
(15,699,825)
15,563,344
(885,882)
7,183,047
15,186,613
1,561,779
(14,080,876)
(1,963,195)
(330,932)
512,139
73,086,211
(8,734,134)
(280,698)
(16,800,000)

(1,208,011,000)
1,054,493,005
30,024,407
(3,001,817)
430,306
14,367
(12,121,700)
14,780,113
3,897,032
10,557,005
328,746
(1,185,549)
1,322,968
72,561,724
(8,601,055)
(7,188,999)
(114,500,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

810,497,697

723,585,186

722,100,558

เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สิ้นตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(74,836,200)
(72,600,000)
(644,666,544)

(72,798,904)
(666,503,348)

(72,600,000)
(687,621,990)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

(792,102,744)
18,394,953

(739,302,252)
(15,717,066)
52,881,028
37,163,962

(760,221,990)
(38,121,432)
91,002,460
52,881,028

37,163,962
55,558,915

4) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย1 (ร้อยละ)
เงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
Funded Interest Bearing Debt to EBITDA2 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย3 (ICR)
1
2
3

2564
ตรวจสอบ
8,990,078,980
9,017,408,884
64.01
7.84
16.38
2.34
11.73

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563
ตรวจสอบ
8,929,533,850
8,876,955,124
60.96
8.37
17.61
2.40
11.40

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย = การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำ�เนินงาน/สินทรัพย์สุทธิ
Funded Interest Bearing Debt to EBITDA = หุ้นกู้/ (กำ�ไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
+ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย + ต้นทุนทางการเงิน)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย3 (ICR) = (กำ�ไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
+ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย + ต้นทุนทางการเงิน) / ดอกเบี้ยหุ้นกู้

2562
ตรวจสอบ
8,848,858,127
8,705,744,818
62.50
10.04
17.74
2.30
11.98
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
1) ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
คำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ประจำ�ปี สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เปรียบ
เทียบกับปีก่อนหน้า
(1) ภาพรวมผลการดำ�เนินงานของกองทรัสต์
• รายได้จากการลงทุน
ในปี 2564 กองทรัสต์ม ีรายได้จากการลงทุน ทั้งสิ้นจำ�นวน 1,121.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็น จำ�นวน 61.33 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.18 โดยปรับตัวลดลงเนื่องจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาด COVID-19 แก่ผู้เช่าของกองทรัสต์ การลดลงของอัตราการเช่าของ
โครงการ และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) ซึ่งรายได้ค่าเช่าและบริการปรับตัวลดลง
ร้อยละ 5.61 มาเท่ากับ 1,112.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.16 ของรายได้จากการลงทุน นอกจากนี้กองทรัสต์มีรายได้ดอกเบี้ย และรายได้
อื่นจำ�นวน 0.14 ล้านบาท และ 9.23 ล้านบาทตามลำ�ดับ

รายได้จากการลงทุน
(หน่วย : บาท)

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2563

รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น

1,112,595,550
143,199
9,231,863

1,178,776,374
330,932
4,195,563

(5.61)
(56.73)
120.04

รวมรายได้

1,121,970,612

1,183,302,869

(5.18)

ผลการดำ�เนินงานของอาคารสำ�นักงานเกรดเอ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ จำ�นวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวม
พื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) และโครงการสาทร สแควร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยตลอดปีบัญชี
2564 อยู่ที่ร้อยละ 96.40 และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2564 อยู่ที่จำ�นวน 1,106 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)

ไตรมาส 1/2564

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 3/2564

ไตรมาส 4/2564

97
1,097

97
1,100

97
1,109

96
1,117

โครงการสาทร สแควร์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 94.3 และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2564 อยู่ที่จำ�นวน 877
บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการสาทร สแควร์

ไตรมาส 1/2564

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 3/2564

ไตรมาส 4/2564

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)

96
875

94
876

94
875

93
881

• ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ในปี 2564 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมจำ�นวน 403.79 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนเป็นจำ�นวน 58.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.59 โดยค่า
ใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการเช่าและบริการจำ�นวน 115.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.66 ของค่าใช้จ่ายรวม ทั้งนี้ กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรอตัด
บัญชีจำ�นวน 14.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดตัง้ กองทรัสต์ทที่ ยอยตัดจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปีและได้บนั ทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวหมดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
อนึ่งกองทรัสต์มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่ บริษัท
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์จ่ายให้
กับบริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

ในฐานะทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจ่ายให้กับบริษัท นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จำ�กัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ในฐานะบริษัทตรวจ
สอบบัญชี และจ่ายให้กับ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์อยู่ในกรอบเพดานตามร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกอง
ทรัสต์ที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของหุ้น
กู้ที่กองทรัสต์เสนอขายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นจำ�นวน 72.90 ล้าน
บาท และดอกเบี้ยจ่ายจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
(TFRS16) จำ�นวน 35.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของค่าใช้จ่ายรวม

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64
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ค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2563

115,737,062
19,177,775
9,297,424
2,463,245
129,331,995
1,854,175
3,865,851
14,148,469
107,918,919

190,811,869
19,168,835
9,159,958
2,270,780
129,874,033
3,119,376
4,337,849
30,106,666
73,086,211

(39.34)
0.05
1.50
8.48
(0.42)
(74.46)
(53.01)
(10.88)
47.66

403,794,915

461,935,577

(12.59)

• รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ในปี 2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำ�นวน 718.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำ�นวน 3.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 และ
มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานอยู่ที่จำ�นวน 705.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำ�นวน 41.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.62 เนื่องจาก
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำ�ปี 2564 และการ
บันทึกงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16)
กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำ�นวน 10.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ 30 กันยายน 2563 ทำ�ให้ในปี 2564 กองทรัสต์มีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ
จำ�นวน 10,186.86 ล้านบาท
ราคาประเมินตามโครงสร้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
วันที่ประเมิน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
ราคาประเมินรวม

ราคาประเมินปี 2564
(ล้านบาท)

ราคาประเมินปี 2563
(ล้านบาท)

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
30 กันยายน 2564
3,300.28
6,886.59

บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำ�กัด
30 กันยายน 2563
3,307.00
6,890.80

10,186.86

10,197.80

*มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ได้พิจารณารวมถึงรายได้บางส่วนที่กองทรัสต์ได้รับรู้เข้ามาและแสดงไว้ภายใต้ลกูหนี้จากการให้เช่า
และบริการภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานตาม TFRS16 แล้ว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในงบการเงินจึงต้องมีการปรับปรุงดังกล่าว

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
(หน่วย : บาท)
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
รายการกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงาน

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564

2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1,121,970,612
403,794,915

1,183,302,869
461,935,577

(5.18)
(12.59)

718,175,697

721,367,292

(0.44)

14,730,918

8,734,134

68.66

(6,181,540)
(21,510,185)

280,698
16,800,000

2,302.20
228.04

705,214,890

747,182,124

5.62
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

2) ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
(1) สิินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 12,200.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 851.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.51 จาก ณ
30 กันยายน 2563 โดยมีรายการสำ�คัญ ดังนี้
- เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำ�นวน 10,988.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 790.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
7.76 เนื่องจากการบันทึกบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ 30 กันยายน 2564 ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ณ 30 กันยายน 2563 โดยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทำ�โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณา จากรายได้  (Income
Approach)
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำ�นวน 1,129.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 69.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน
กองทุนตราสารหนี้

สินทรัพย์
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
2564

2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
           มูลค่ายุติธรรม
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร
   ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
   ดอกเบี้ยค้างรับ
   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
   สินทรัพย์อื่น

10,988,788,927

       10,197,800,000

7.76

1,129,086,908
55,558,915
21,274,543
40,300
3,015,521
2,264,050

1,060,050,695
37,163,962
33,437,974
43,170
2,855,423
14,148,469
2,612,680

6.51
49.50
(36.38)
(6.65)
5.61
(13.34)

รวมสินทรัพย์

12,200,029,164

11,348,112,373

7.51

(2) หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีหนี้สินรวมจำ�นวน 3,209.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 791.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.72 จาก ณ
วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายการสำ�คัญดังนี้
-  หุ้นกู้จำ�นวน 1,998.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.25 ของหนี้สินรวม ซึ่งเกิดจากการเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมที่มีจำ�นวน
2,000 ล้านบาท
-  เงินมัดจำ�ค่าเช่าและบริการจำ�นวน 299.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของหนี้สินรวม ซึ่งมาจากการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและบริการ
จากผู้เช่า
-  หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) จำ�นวน 801.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.98

หนี้สิน
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
2564

2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

   เจ้าหนี้อื่น
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
   เงินมัดจำ�ค่าเช่าและบริการ
   หุ้นกู้
   หนี้สินอื่น
   หนี้สินตามสัญญาเช่า

15,452,941
49,561,986
27,937,462
299,714,335
1,998,136,973
17,221,668
801,924,819

       14,069,251
89,296,390
24,883,548
288,688,813
1,997,841,113
3,799,408
-

9.83
(44.50)
12.27
3.82
0.01
353.27
-

รวมหนี้สิน

3,209,950,184

2,418,578,523

32.72

(3) สินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจำ�นวน 8,990.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 60.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 จาก ณ
วันที่ 30 กันยายน 2563 และมีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.0334 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ
10.9591 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

3) การวิเคราะห์กระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารจำ�นวน 55.56 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
(1)  กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงานจำ�นวน 810.50 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานจำ�นวน
705.21 ล้านบาท และการลดลงจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำ�นวน 60.49 ล้านบาท เป็นสำ�คัญ
(2)  กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 792.10 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์จำ�นวน
644.67 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยจำ�นวน 106.56 ล้านบาท

กระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
2564

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน

2563

810,497,697
(792,102,744)
18,394,953
37,163,962

   723,585,186
(739,302,252)
(15,717,066)
52,881,028

55,558,915

37,163,962

(4) อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมที่สำ�คัญ
อัตราส่วนการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ 16.38 และร้อยละ 17.61 ตามลำ�ดับ
ซึ่งอยู่ในระดับที่ตำ่�กว่าอัตราตามที่ประกาศของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 35 (สำ�หรับเครดิตองค์กรต่ำ�กว่าระดับลงทุน) และร้อยละ 60 (สำ�หรับ
เครดิตองค์กรอยูท่ รี่ ะดับการลงทุน) ทัง้ นีก้ ารดำ�รงอัตราส่วนดังกล่าวตามข้างต้นเป็นไปตามข้อกำ�หนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กูส้ �ำ หรับ
การออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์
ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึ่งจัดอันดับโดย บริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด อยู่ที่ A- (Stable Outlook) (ระดับการลงทุน
Investment Grade) ซึ่งให้อันดับ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

กระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (เท่า)
เงินกูย้ มื ต่อสินทรัพย์รวม (Loan to Total Asset) (ร้อยละ)
Funded Interest-Bearing Debt to EBITDA1 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบีย้ 2 (Interest Coverage ratio : ICR)

2564

2563

0.25
16.38
2.34
11.73

0.25
17.61
2.40
11.40

1

Funded Interest Bearing Debt to EBITDA = หุ้นกู้/ (กำ�ไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
+ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย + ต้นทุนทางการเงิน)
2
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย3 (ICR) = (กำ�ไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
+ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย + ต้นทุนทางการเงิน) / ดอกเบี้ยหุ้นกู้

(5) ผลตอบแทนของกองทรัสต์
กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ ปี 2564 เท่ากับ 0.7677 บาทต่อหน่วยทรัสต์   ทั้งนี้ กองทรัสต์มีอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ ปี 2564
เท่ากับร้อยละ 7.77 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ และเท่ากับร้อยละ 7.45 เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ราคา 10.30 บาทต่อหน่วยทรัสต์)
ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564
รอบผลประกอบการ

เงินประโยชน์ตอบแทน
(ต่อหน่วยทรัสต์)

วันจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

ประเภท

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

0.2037
0.1915
0.1960
0.1765

10 มีนาคม 2564
4 มิถุนายน 2564
8 กันยายน 2564
24 ธันวาคม 2564

เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ตารางการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำ�ปี 2564

รายการ

30 กันยายน 2564

(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
(2) การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก (10.00 บาทต่อหน่วย) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (9.875 บาท
ต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 30 กันยายน 2563 (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด (10.30 บาท
ต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 12.00 บาทต่อหน่วย
วันที่ 30 กันยายน 2563) (ร้อยละ)

30 กันยายน 2563

0.7677
0.7677
7.68

0.7987
0.7987
7.99

7.77

8.09

7.45

6.66
-

2) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำ�เนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำ�คัญ
ณ เดือนกันยายน 2564 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญปัจจัยเสีย่ งในหลายๆ ด้าน โดยสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สภาพัฒน์”)
ได้ประเมินความเสี่ยงสำ�คัญๆและข้อจำ�กัดต่างๆ สำ�หรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตลอดปี 2564 ดังนี้ (1) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่มีความ
รุนแรงและความไม่แน่นอนสูง (2) ข้อจำ�กัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและได้รับผลกระทบเพิ่มเติม
จากการระบาดระลอกใหม่ (3) ภาคการส่งออกและการผลิตอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพื้นที่การผลิต รวมทั้งปัญหาข้อ
จำ�กัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกแต่อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังคงมี
แรงสนับสนุนจากปัจจัยบวกของภาคการส่งออกที่มีการขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้า โดยสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 16.3 ประกอบ
กับการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่สามารถขยายตัวร้อยละ 1.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำ�ดับ รวมถึงการลงทุนจากภาครัฐที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ
8.7 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 1.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.0 ของ GDP
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จึงได้พจิ ารณากำ�หนดนโยบายและจัดเตรียมกลยุทธ์เพือ่ รองรับกับการเปลีย่ นแปลง
รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับสถาณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยังให้ความสำ�คัญในการ
พัฒนาและรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์อันดีกับผู้เช่า อาทิ การยก
ระดับสุขอนามัยของอาคารเพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการกลับเข้าใช้อาคารสำ�นักงาน การให้บริการอย่างครบวงจรเพือ่ รองรับความต้องการของผูเ้ ช่า การจัดกิจกรรม
ภายในอาคารสำ�นักงานเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการอาคาร และยังเป็นการเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้เช่าเป้าหมายทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในปัจจุบนั เกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต แต่มไิ ด้เป็นการรับรองผลประกอบ
การในอนาคตของกองทรัสต์แต่อย่างใด ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ ดังนั้น ในการตัดสินใจ
ลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีฉบับนี้
3) ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์

จำ�นวนเงิน
หน่วย: บาท

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(1)
เรียกเก็บจริง% (3)

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

19,177,775
9,297,424
2,263,245
129,331,995
1,854,175
115,737,062
3,865,851
14,148,469
107,918,919

0.24%
0.11%
0.03%
1.59%
0.02%
1.42%
0.05%
0.17%
1.32%

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

403,794,915

4.95%

หมายเหตุ : (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก เท่ากับ 8,150,766,757.11 บาท
(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 9,017,408,884.23 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพดานเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพดาน%(4)
ไม่เกิน 1.0%
ไม่เกิน 1.0%
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 5.0%
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ย(2)
0.21%
0.10%
0.03%
1.43%
0.02%
1.28%
0.04%
0.16%
1.20%
4.48%
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ตุลาคม 63 - กันยายน 64

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) 		
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ			
ผู้จัดการกองทรัสต์			
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์		
ทรัสตี			
อายุกองทรัสต์		
ระยะเวลาการเช่า			
				
				
				
ประเภทกองทรัสต์			
ทุนที่ชำ�ระแล้ว		

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
GVREIT
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
ไม่กำ�หนดอายุกองทรัสต์
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
สิทธิการเช่าอาคารมีกำ�หนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2584
อาคารสาทร สแควร์
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารมีกำ�หนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2583
ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
8,046,150,000 บาท

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก
1. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 8,046,150,000 บาท เรียกชำ�ระแล้วเต็มจำ�นวน และมีจำ�นวนหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้น
814,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.875 บาท
ราคาปิด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

10.30

บาท/หน่วย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

8,990.08

ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อหน่วย

11.0334

บาท/หน่วย

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

8,392.44

บาท/หน่วย

มูลค่าการซื้อขายต่อปี (Trade Value)		

1,080.81

ล้านบาท

12.90

ล้านบาท

ราคาสูงสุดตลอดปีบัญชี 2564

*ข้อมูลอ้างอิงตามวันทำ�การล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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2. ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้

เครดิต เรทติ้ง

หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(ซึ่งกระทำ�การแทนโดยทรัสตี)
A-/TRIS (Outlook - Stable) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ผู้จัดการการจัดจำ�หน่ายหู้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำ�นวนหน่วยที่เสนอขาย

2,000,000 (สองล้าน) หน่วย

มูลค่าการเสนอขาย

2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุตราสาร
วันออกหุ้นกู้

1,000 (หนึ่งพัน) บาท
9 (เก้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

วันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 (สามจุดหกสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

งวดการจ่ายดอกเบี้ย

จะชำ�ระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำ�ระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และชำ�ระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การชำ�ระคืนเงินต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ
ชำ�ระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคา
ใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำ�คำ�เสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำ�
คำ�เสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำ�การซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง
ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือหุ้น
กู้จะมีสิทธิได้รับชำ�ระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำ�ระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำ�ระหนี้
ก่อน
จะนำ�หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (The Thai
Bond Market Association) ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้น
ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้

การชำ�ระคืนเงินต้น
การซื้อคืนหุ้นกู้

สถานะของหุ้นกู้

การจดทะเบียนหุ้นกู้
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

3. โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
3.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ถือหน่วย รายใหญ่ 10 รายแรก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบียนดังนี้
ลำ�ดับ

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่

จำ�นวน

ร้อยละ

1

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

191,312,500

23.48

2

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

57,585,700

7.07

3

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด ( มหาชน)

55,700,000

6.84

4

กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible

47,111,400

5.78

5

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริงพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

45,320,600

5.56

6

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

40,702,200

5.00

7

สำ�นักงานประกันสังคม

37,997,000

4.66

8

บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

32,329,300

3.97

9

ธนาคาร ออมสิน

20,698,500

2.54

10

PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND

18,301,900

2.25

รวมผู้ถือหน่วย 10 รายแรก

547,059,100

67.14

ผู้ถือหน่วยรายย่อยอื่น

26,7740,900

32.86

814,800,000

100

จำ�นวน

ร้อยละ

รวม

3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลำ�ดับ

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่

1

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

191,312,500

23.48

2

บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

32,329,300

3.97

รวม

223,641,800

27.45

3.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการหรือการดำ�เนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำ�คัญ
- ไม่มี –
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4. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
4.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำ�ไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี
โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้แก่ประโยชน์
ตอบแทนสำ�หรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนสำ�หรับแต่ละรอบระยะ
เวลาบัญชี (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทกี่ องทรัสต์มกี ารเพิม่
ทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบ
บัญชี ก็ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดยกำ�ไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วข้างต้น ให้หมายถึงกำ�ไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ซึ่งได้
รวมการชำ�ระคืนเงินต้นตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) แล้ว
2)ใ นกรณี ท ี ่ ก องทรัสต์ย ังมีย อดขาดทุ น สะสมอยู่จะไม่มีก าร
จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนแก่ผู้ถ ือหน่ว ยทรัสต์
3)ใ นกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ทรั ส ต์ ใ นแต่ ล ะรอบระยะเวลาบั ญ ชี ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะประกาศจ่ า ย
ประโยชน์ ต อบแทนและปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนและจะดำ � เนิ น การจ่ า ยประโยชน์
ตอบแทนดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ภ ายในกำ � หนดเวลาดั ง นี้
• ประโยชน์ตอบแทนสำ�หรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำ�หรับรอบปีบัญชี
ภายในเก้ า สิ บ (90) วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น รอบปี บั ญ ชี โดยจะจ่ า ยภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วัน นับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ทรัสต์เพื่อกำ�หนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน
• ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หาก
มี) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสำ�หรับ
ไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่
เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำ�หนด
สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำ � หนด บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น นั้ น จะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือ

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
• ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกำ�หนด
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกอง
ทรัสต์ ซึง่ หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ
ไตรมาสใดมีมูลค่าต่ำ�กว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์ (0.10) บาท ผู้จัดการ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่จา่ ยประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพือ่ นำ�ไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มี
การจ่ายในงวดถัดไป
• สำ�หรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผูจ้ ดั การกอง
ทรัสต์จะดำ�เนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่ กรณี
ที่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำ�นาจตามกฎหมาย ได้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำ�หนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำ�เนินการให้เป็นไปตามนั้น
• ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตาม
สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏ
ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำ�หนด
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4.1 ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง
ตามที่กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน 2 โครงการ โดยรายละเอียดในส่วนข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์ทำ�ให้กองทรัสต์ฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ
ที่สามารถจ่าย ผลตอบแทนจากผลการดำ�เนินงานรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  จำ�นวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
วันที่กรรมการมีมติ

วันจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

ประเภท

เงินประโยชน์ตอบแทน
(ต่อหน่วย)

รอบผลประกอบการ

11 กุมภาพันธ์ 2564

10 มีนาคม 2564

เงินสด

0.2037

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

7 พฤษภาคม 2564

4 มิถุนายน 2564

เงินสด

0.1915

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

8 กันยายน 2564

เงินสด

0.1960

1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564

24 ธันวาคม 2564

เงินสด

0.1765

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

รายละเอียดประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง
ปี

2564

2563

2562

2561

2560

2559

(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)

0.7677

0.7987

0.8568

0.8206

0.7414

0.2998

-

-

-

-

0.1250

0.7987

0.8568

0.8206

0.7414

0.4248

(2) การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท)

0.7677
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
1.ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ กลเด้ น เวนเจอร์
(“กองทรัสต์”) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จำ�กัด เป็นทรัสตี และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอม
เมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“บริษัทฯ”) เป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
และมีวัตถุประสงค์ในการนำ�หน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กองทรัสต์จะนำ�เงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท
นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager) ได้นำ�ทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า
ซึ่งจะได้รับค่าเช่าตามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่
ประกาศกำ�หนด ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าว รายได้ที่กองทรัสต์ได้
รับจากการดำ�เนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า
และค่าบริการของพื้นที่เช่าอาคารสำ�นักงาน การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ใน
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำ�กับดูแลโดยทรัส
ตี เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นไป
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์พระราช
บัญญัติ ทรัสต์ รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
ทั้งนี้กองทรัสต์จะไม่ดำ�เนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดำ�เนิน
ธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเองอีกทั้งกองทรัสต์จะไม่นำ�อสังหาริมทรัพย์ของกอง
ทรัสต์ออกให้เช่า แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำ�อสังหาริมทรัพย์นั้นไป
ใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กองทรัสต์จะนำ�เงินที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลจำ�นวนรวม 8,148 ล้านบาท เงินจากการกู้ยืมเงินระยะ
ยาว จำ�นวนรวม 2,000 ล้านบาท และเงินประกันการเช่า จำ�นวน 160 ล้าน
บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ของเงินประกันการเช่าทั้งหมด) ไปลงทุน
ในโครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบ
กิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) และโครงการสาทร สแควร์ (“ทรัพย์สิน
หลักที่ลงทุน”) มูลค่าทรัพย์สินรวม 9,906 ล้านบาท และนำ�ไปชำ�ระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำ�อสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจ
ที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ในรอบปีที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท รวมถึงมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 1 ราย โดย
มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนพล ศิริธนชัย เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ แทน นาย
ปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่ง) และได้มีการเปลี่ยนชื่อ
และที่อยู่บริษัท ชื่อใหม่เป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ภายใต้กลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) นอกจากนีใ้ นปี 2564 กองทรัสต์
ได้เริม่ เข้าร่วมรับการประเมิน GRESB Real Estate Assessment (“GRESB”)
ซึง่ เป็นการประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยัง่ ยืน และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของอาคารทั้ง 2 โครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดย GRESB
เป็นการประเมินมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในมาตรฐาน
ทีเ่ ข้มงวดและดีทสี่ ดุ ในการวัดประสิทธิภาพความยัง่ ยืนของกองทุนและบริษทั
อสังหาริมทรัพย์
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3. โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผูถ้ อื หน่วยรายใหญ่ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
(มหาชน) เป็นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือหน่วยทรัสต์ทง้ั สิน้ ร้อยละ 23.48
แม้วา่ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์ทง้ั ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายใหญ่ เป็นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ของผู้
จัดการกองทรัสต์และมีบริษทั ในเครือคือ บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มรี ะบบ ควบคุม กลไก
และมาตรการในการคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ใน หัวข้อ “การคัดเลือกผูบ้ ริหาร อสังหาริมทรัพย์” โดยจะคำ�นึงถึงการรักษาประโยชน์สงู สุดให้
กับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็นสำ�คัญ
ทัง้ นี้ การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กำ�หนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดยมีสาระสำ�คัญตามเอกสารแนบ 2 หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถศึกษาข้อมูลสำ�เนา
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์เพิม่ เติมได้ทบ่ี ริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัดในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด ในฐานะทรัสตี

แผนภาพโครงสร้างกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เจ้าหนี้หุ้นกู้
76.52%
หุ้นกู้
ดอกเบี้ย

ผู้จัดการกองทรัสต์

ประโยชน์ตอบแทน

23.48%
เงินลงทุน

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์

บริหารจัดการกองทรัสต์
บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ คอม
เมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด

ทรัสตี

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าเช่า/ค่าบริการ

ลงทุน

แต่งตั้ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทนอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด

ค่าธรรมเนียม
บริหารจัดการทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่สร้างรายได้
อาคารปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์

สิทธิการเช่าพื้นที่อาคาร
บางส่วน (ไม่รวมพื้นที่
ประกอบกิจการโรงแรม
ดิโอกุระ เพรสทีจ)

อาคารสาทร
สแควร์

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
และอาคาร
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4. ข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์
รายละเอียดทรัพย์สิน โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายการ
ลักษณะการลงทุน

ระยะเวลาลงทุน
มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

รายละเอียด
1. สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้อมทั้งส่วนควบของอาคาร และ
งานระบบโดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริเวณชั้น 23 – 34
บางส่วนของบริเวณชั้น 1 – 8 (ยกเว้นชั้น 5) บางส่วนของบริเวณชั้นดาดฟ้า และบางส่วนของบริเวณชั้นใต้ดิน
2. กรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประมาณ 26 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 19 ปี 340 วัน (สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2584 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่าที่ดิน ที่บริษัท เลิศรัฐการ จำ�กัด เช่าจาก หม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์)
3,020 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า)

ราคาประเมินของทรัพย์สิน
3,308 ล้านบาท (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด)
ณ 30 กันยายน 2564
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ที่ตั้ง

หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์ มีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 36.2 ตารางวา

เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร

อาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เลิศรัฐการ จำ�กัด

พื้นที่รวม (Gross Floor Area)

53,304 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

พื้นที่ใช้สอยสุทธิ
(Net Leasable Area)
ปีที่สร้างเสร็จ

ประมาณ 27,478 ตารางเมตร (พื้นที่ในส่วนพื้นที่เช่าสำ�นักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ห้องประชุม และ
พื้นที่เช่าเก็บของ)
ปี 2554 (อายุอาคารประมาณ 10 ปี)
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

รายละเอียดทรัพย์สิน โครงการสาทร สแควร์
รายการ
ลักษณะการลงทุน

ระยะเวลาลงทุน

มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

รายละเอียด
1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
2. สิทธิการเช่าช่วงพร้อมทั้ง ส่วนควบและงานระบบอาคารสำ�นักงานสาทร สแควร์
3. กรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ประมาณ 25 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 19 ปี 6 วัน (สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.
2583 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่า ที่ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด เช่าจาก สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์)
6,878 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า)

ราคาประเมินของทรัพย์สิน
6,891 ล้านบาท (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด)
ณ 30 กันยายน 2564
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ที่ตั้ง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร
พื้นที่รวม (Gross Floor Area)
พื้นที่ใช้สอยสุทธิ
(Net Leasable Area)
ปีที่สร้างเสร็จ

หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS)
สถานีช่องนนทรี
ที่ดินและอาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 60.3
ตารางวา
114,568 ตารางเมตร
ประมาณ 72,751 ตารางเมตร (พื้นที่ในส่วนพื้นที่เช่าสำ�นักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่เช่าเก็บของ)
ปี 2554 (อายุอาคารประมาณ 10 ปี)
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2) ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ในการกำ�หนดมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ของอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ โดยวิธดี งั กล่าวเป็นการพิจารณาประมาณการรายได้ของทรัพย์สนิ ทีค่ าดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต เนือ่ งจากบริษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ มีความเห็นว่า ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึง่ ประกอบด้วย อาคารสำ�นักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสำ�นักงานโครงการสาทร
สแควร์ เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยการปล่อยเช่าพื้นที่สำ�นักงานและพื้นที่พาณิชยกรรมภายในอาคาร โดยมีสรุปสมมติฐานสำ�คัญในการประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีรายได้ดังนี้
รายละเอียดการประเมินมูลค่า โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
วิธีการประเมินมูลค่า

พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ

19 ปี 340 วัน นับจากวันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน

30 กันยายน 2564

วันที่สำ�รวจ

14 มิถุนายน 2564

สำ�หรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584
(ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ)
3,308,000,000 บาท (สามพันสามร้อยแปดล้านบาทถ้วน)

มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
สมมติฐาน
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย
(ประมาณการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565)

อัตราการปรับค่าเช่า
(ปี 1, 2 และ 3 เป็นต้นไป)

อัตราการเช่าพื้นที่

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(ปีที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค.2564 – ก.ย. 2565
รายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์)

- พื้นที่สำ�นักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ
- พื้นที่ห้องประชุม
- พื้นที่สำ�นักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ
- พื้นที่ห้องประชุม
- พื้นที่สำ�นักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ
- พื้นที่ห้องประชุม
ปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
เป็นต้นไป

1,084 บาท/ตร.ม./เดือน
2,485 บาท/ตร.ม./เดือน
480 บาท/ตร.ม./เดือน
562 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4
ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2.5, ร้อยละ 5
ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4
ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4
ปีที่ 1 ร้อยละ 96 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98
ปีที่ 1 ร้อยละ 90 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98
ปีที่ 1 ร้อยละ 85 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98
ปีที่ 1 ร้อยละ 100 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
(รายปี)
22,702,080 บาท
15,810,162 บาท
16,442,568 บาท
ปรับขึ้นร้อละ 4 ต่อปีจากปีก่อน
จนถึงสิ้นสุดสัญญา

ค่าธรรมเนียมผันแปร*
(รายปี)
ร้อยละ 6.20 ต่อปี
ร้อยละ 6.20 ต่อปี
ร้อยละ 6.20 ต่อปี
ร้อยละ 6.20 ต่อปี

ค่าประกันภัยตามกรมธรรม์

* ค่าธรรมเนียมผันแปร คำ�นวณจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่สำ�นักงานและร้านค้า
- ค่าบริหารและจัดการอาคาร
70 บาท/ตร.ม.
- ค่าใช้จ่ายการขายและตลาด
ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดำ�เนินงาน
- ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดำ�เนินงาน
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต
ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการดำ�เนินงาน
2,300,000 บาท

อัตราคิดลด (discount rate)

ร้อยละ 9.25

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำ�เนินการ
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

รายละเอียดการประเมินมูลค่า โครงการสาทร สแควร์
วิธีการประเมินมูลค่า

พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ

19 ปี 6 วัน นับจากวันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน

30 กันยายน 2564

วันที่สำ�รวจ

16 มิถุนายน 2564

สำ�หรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583
(ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ)
6,891,000,000 บาท (หกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
สมมติฐาน
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย
(ประมาณการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565)

- พื้นที่สำ�นักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ

880 บาท/ตร.ม./เดือน
1,420 บาท/ตร.ม./เดือน
402 บาท/ตร.ม./เดือน

อัตราการปรับค่าเช่า
(ปี 1, 2 และ 3 เป็นต้นไป)

- พื้นที่สำ�นักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ

ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4
ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2.5, ร้อยละ 5
ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4

อัตราการเช่าพื้นที่

- พื้นที่สำ�นักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ

ปีที่ 1 ร้อยละ 94 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 97
ปีที่ 1 ร้อยละ 78 ปีที่ 2 ร้อยละ 90 และปีที่ 3 ร้อยละ 98
ปีที่ 1 ร้อยละ 97 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 97

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(ปีที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค.2564 – ก.ย. 2565
รายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำ�เนินการ

ปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
(รายปี)
33,659,682 บาท
23,670,066 บาท
24,616,872 บาท
ปรับขึ้นร้อละ 4 ต่อปีจากปีก่อน
จนถึงสิ้นสุดสัญญา

ค่าธรรมเนียมผันแปร*
(รายปี)
ร้อยละ 4.65 ต่อปี
ร้อยละ 4.65 ต่อปี
ร้อยละ 4.65 ต่อปี
ร้อยละ 4.65 ต่อปี

* ค่าธรรมเนียมผันแปร คำ�นวณจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่สำ�นักงานและร้านค้า
- ค่าบริหารและจัดการอาคาร
53 บาท/ตร.ม.
- ค่าใช้จ่ายการขายและตลาด
ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดำ�เนินงาน
- ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการดำ�เนินงาน
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต
ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการดำ�เนินงาน

ค่าประกันภัยตามกรมธรรม์

2,700,000 บาท

อัตราคิดลด (discount rate)

ร้อยละ 9.25
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ทรั ส ตี แ ละผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ไ ด้ ร่ ว มกั น ตรวจสอบสมมติ ฐ านหลั ก ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์ ซึ่งประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้
ตามระยะเวลาการเช่าคงเหลือ (Leasehold)  พบว่า รายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินมีความเหมาะสม เป็นไปตามประเภทของทรัพย์สินที่ก่อให้
เกิดรายได้   สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าไม่พบสิ่งที่ทำ�ให้สมมติฐาน
ไม่มีความสมเหตุสมผลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน  และสมมติฐาน
ในการประเมินฯ เป็นไปตามข้อมูลผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาของกองทรัสต์
และสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดอาคารสำ�นักงาน  
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก
สมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
ไว้ เนื่องจากสมมติฐานของผู้ประเมินฯ ตั้งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
การดำ�เนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ วัน
ทีพ่ จิ ารณาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาไว้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้
5. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์มนี โยบายดำ�เนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
หลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยนำ�พื้นที่ของทรัพย์สินดังกล่าวที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 2.4 “รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน” ออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่าราย
ย่อย โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นผูจ้ ดั หาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ผา่ นการกำ�หนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กอง
ทรัสต์และมอบหมายหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษทั
นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำ�นักงาน ให้ทำ�หน้าที่
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ทั้ ง นี้ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะเป็ น การบริ ห าร
งานให้เป็นตามนโยบายที่กำ�หนดโดยผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึง่ หน้าทีด่ งั กล่าว ได้แก่ การนำ�ทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์
ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็นผูก้ �ำ หนดไว้  ติดต่อประสานงานและอำ�นวยความสะดวกให้แก่
ผู้เช่าพื้นที่ จัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อนำ�ส่งกองทรัสต์ ตลอด
จนบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยูใ่ นสภาพ ที่
ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผูด้ �ำ เนิน
การจัดหาผู้สนใจที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ และเพิ่มอัตรา
การเช่าพื้นที่ด้วยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้เข้า
ชมสถานทีแ่ ละการเจรจากับผูท้ สี่ นใจโดยตรงและเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการดำ�เนินการบริหารทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มี
กลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ ดังนี้
1) กลยุทธ์ในการดำ�เนินงานหรือการจัดหาผลประโยชน์
ภายหลังการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
มีกลยุทธ์ที่สำ�คัญ เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ
การให้บริการพื้นที่อาคารสำ�นักงาน โดยบริษัทฯ มีการใช้กลยุทธ์ที่สำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจดังต่อไปนี้

(1) การบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�หนดราคาค่าเช่าในส่วนต่างๆ ของโครงการ
โดยเทียบเคียงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการจัด
ทำ�งบประมาณประจำ�ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องติดตามและควบคุมผลการ
ดำ�เนินงานของโครงการ เพื่อให้ผลประกอบการของโครงการเป็นไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ ในกรณีที่มีผลการดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัทฯ จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำ�เนินงาน
ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
(2) นโยบายค่าเช่าและกลยุทธ์การตลาด
บริษทั ฯมีการนกำ�หนดนโยบายในการรักษาระดับผลตอบแทนให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ จะดำ�เนินการควบคุม
ดูแลอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่า
เช่าและค่าบริการให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางตลาดสำ�นักงานให้เช่า โดย
คำ�นึงถึงทำ�เลทีต่ งั้ ของโครงการ อุปสงค์ของผูเ้ ช่า อุปทานในตลาด นอกจาก
นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีเ่ ช่าอย่างสม่�ำ เสมอ และจัดให้มกี าร
ดำ�เนินกิจกรรมการตลาดในรูปแบบทีเ่ หมาะสม เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์กบั
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ โครงการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
(3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
บริษทั ฯกำ�หนดให้มนี โยบายในการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงาน มุง่ เน้นการรักษามาตรฐานของการให้บริการ การกำ�กับดูแล
รวมถึงการติดตามการดำ�เนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อยูส่ ม่�ำ เสมอ
(4) การเพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนโดยการ
ดูแลรักษาพื้นที่ของโครงการและพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน
- การตรวจสอบและประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการบริการ และกำ�หนดราคาค่า
เช่า ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- การเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ด้วยการบริหารช่องทางการดำ�เนิน
งาน กิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่เหมาะสม ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- การดูแล บำ�รุงรักษาพื้นที่ของโครงการ เช่น การปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะ พื้นที่ส่วนกลาง และการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะส่วนให้มีสวยงาม
ความเหมาะสมตรงกับการใช้งาน
- การจัดให้มแี ผนการดูแลบำ�รุงรักษา ซ่อมแซมและการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาศักยภาพและความได้
เปรียบในการแข่งขันของโครงการ
- การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน ไม่เอาเปรียบลูกค้า ดำ�เนินงาน
ด้วยความซือ่ สัตย์ ตรงไปตรงมาโปร่งใส และเอือ้ ประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม
2)  ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์เข้าทำ�สัญญาให้เช่าพืน้ ทีต่ ามรูปแบบทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่ อนุญาตให้ดำ�เนินการได้ กับผู้เช่าโดยตรง ซึ่ง
สัญญาดังกล่าวจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
สัญญาคล้ายคลึงกันสำ�หรับผู้เช่าทุกราย (เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว
เกินกว่า 3 ปีของผู้เช่ารายใหญ่บางราย)
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จากรููปแบบการจััดหาผลประโยชน์์ ในส่่วนของรายได้้และกระแสเงิินสดที่่�
กองทรััสต์์ได้้รัับจากการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นรายได้้ที่่�กองทรััสต์์ได้้รัับ
จากการปล่่อยเช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานให้้แก่่ผู้้�เช่่า ซึ่่�งผู้้�เช่่าจะนำำ�พื้้�นที่่�อาคาร
สำำ�นัักงานไปประกอบกิิจการของตนเอง เช่่น ธุุรกิิจด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ อาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม สถาบัันการเงิินและบริิการทางการเงิิน เป็็นต้้น โดยสััญญาที่่�ทำำ�
กัับผู้้�เช่่ารายย่่อยมีีอายุุ 3 ปีีเป็็นส่่วนใหญ่่
กองทรััสต์์เข้้าทำำ�สััญญาให้้เช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานแก่่ผู้้�เช่่าโดยตรง
และกองทรััสต์์จะเรีียกเก็็บค่่าเช่่าในรููปแบบของค่่าเช่่าและค่่าบริิการตลอดอายุุ
สััญญาเช่่า ทั้้�งนี้้� ผลประโยชน์์ใดๆ อาทิิ เงิินประกัันตามสััญญาจากผู้้�เช่่าอาคาร
สำำ�นัักงานอัันเป็็นผลประโยชน์์ที่่�กองทรััสต์์ควรได้้รัับ บริิษััท เลิิศรััฐการ จำำ�กััด
และบริิษัทั นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กัดั ได้้ดำำ�เนิินการส่่งมอบผลประโยชน์์ดังั กล่่าว
ให้้แก่่กองทรััสต์์เรีียบร้้อยแล้้ว
3) ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งบริิษััทนอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด เป็็นผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยมีีรายละเอีียดของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ดัังนี้้�
• ประวััติิผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด ได้้เริ่่�มก่่อตั้้�งเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2539
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิจิ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยมุ่่�งเน้้นพัฒ
ั นาอาคาร
สำำ�นัักงานในเขตธุุรกิิจชั้้�นใน (Central Business District) เป็็นหลััก เพื่่�อรองรัับ
การขยายตััวทางเศรษฐกิิจ ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบััน นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจมา
เป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี มีีโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อยู่่�ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
ของ นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� 2 อาคาร ได้้แก่่ อาคาร สาทร สแควร์์ และอาคาร
ปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์
• ค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับจากกองทรััสต์์
บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด จะเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากกองทรััสต์์ ซึ่่�งจะประกอบไปด้้วยค่่าธรรมเนีียม
พื้้�นฐาน โดยมีีมููลค่่าไม่่เกิิน 100 ล้้านบาทต่่อปีี และค่่าธรรมเนีียมผัันแปร
(Variable) ไม่่เกิิน 8% ต่่อปีีของรายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้� ค่่าธรรมเนีียมพื้้�นฐานที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะได้้รัับจากกองทรััสต์์
จะไม่่เกิินอััตราร้้อยละ 2 ต่่อปีีของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ (NAV) ณ
วัันที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักครั้้�งแรก หรืือ NAV ณ วัันที่่�กองทรััสต์์
เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักครั้้�งแรกบวกด้้วย NAV ของทรััพย์์สิินหลัักส่่วนเพิ่่�ม
ทุุน ณ วัันที่่�กองกองทรััสต์์เข้้าลงทุุนเพิ่่�มเติิม (ถ้้ามีี) และค่่าธรรมเนีียมผัันแปร
ที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะได้้รัับจากกองทรััสต์์จะไม่่เกิินอััตราร้้อยละ 3 ต่่อ
ปีีของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ (NAV) ณ วัันที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุนใน
ทรััพย์์สิินหลัักครั้้�งแรก หรืือ NAV ณ วัันที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สิินหลััก
ครั้้�งแรกบวกด้้วย NAV ของทรััพย์์สิินหลัักส่่วนเพิ่่�มทุุน ณ วัันที่่�กองทรััสต์์เข้้า
ลงทุุนเพิ่่�มเติิม (ถ้้ามีี)
• ความเกี่่� ยว ข้้ อ งระหว่่ า งผู้้ � จัั ด การกองทรัั สต์ ์ แ ละผู้้ � บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ของกองทรััสต์์ (Property Manager) และบริิษัทั เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� คอมเม
อร์์เชีียล แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์
(REIT Manager) มีีความสััมพัันธ์์โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และมีีกรรมการร่่วมกััน
• อสัั ง หาริิ มทรััพ ย์์อื่่�น ภายใต้้การจััดการของผู้้�บ ริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อาจแข่่งขัันในทางธุุรกิิจกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์
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ปััจจุุบันั บริิษัทั นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กัดั ไม่่มีีอสัังหาริิมทรััพย์์อื่่น� ภายใต้้การ
จััดการที่่�อาจแข่่งขัันในทางธุุรกิิจกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์
ทั้้�งนี้้� ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อขจััดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างกอง
ทรััสต์์และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
การของกองทรััสต์์นั้้�น ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ระหว่่าง
กองทรััสต์์ และนอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� ในฐานะผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
มีีข้้ อ กำำ� หนดเรื่่� อ งข้้ อ ตกลงการไม่่ ป ระกอบธุุ รกิิ จ แข่่ ง ขัั น ของผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์โดยบริิษััทนอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด จะไม่่รัับบริิหาร
พื้้� น ที่่� อ าคารสำำ�นัั ก งานให้้ เช่่ า พื้้� น ที่่� อื่่� น ๆ ในเขตศูู นย์์ ก ลางธุุ รกิิ จ ห ลัั ก
( C o r e C e n t r a l B u s i n e s s D i s t r i c t : C o r e C B D ) ไม่่
ว่่ า เพื่่� อ ประโยชน์์ ข องตนเองหรืือของผู้้�อื่่� น แนวทางการกำำ �กัั บ
ดูู แ ลการบริิ ห ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ข องผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เ พื่่� อ
ป้้ อ งกัั นปัั ญ หาความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)ระหว่่ า งผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ แ ละกองทรัั ส ต์์ ใ นกรณีีที่่� จ ะ
มีีการทำำ� ธุุ ร กรรมระหว่่ า งกองทรัั ส ต์์ กัั บ ผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์
ก อ ง ทรัั ส ต์์ จ ะ มีี ก า รดำำ� เ นิิ น ก า รต า ม ก ฎ ห ม า ย ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ ดัั ง นี้้�
(1) เงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดทั่่�วไปของกองทรััสต์์ในการเข้้าทำำ�
ธุุรกรรมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ มีีดัังต่่อไปนี้้�
• ในการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จะมีีการดำำ�เนิิน
การให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
• ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ
ของกองทรััสต์์
• ธุุรกรรมที่่�กองทรััสต์์จะทำำ�กัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะต้้อง
เป็็นธุุรกรรมที่่�ใช้้ราคาที่่�มีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นธรรม
• บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการทำำ�ธุุรกรรมไม่่ว่่าทางตรงหรืือทาง
อ้้อมจะต้้องไม่่เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาและตััดสิินใจเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
• การคิิดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� กิิดจากการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์
กัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ต้้องใช้้ราคาและอััตราที่่เ� ป็็นธรรมและมีีความสม
เหตุุสมผล
(2) การอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องผ่่านการดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
• ได้้รับั ความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่า่ เป็็นธุุรกรรมที่่เ� ป็็นไปตามสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ในกรณีีที่่เ� ป็็นธุุรกรรมที่่มีีมู
� ลู ค่่าเกิินกว่่าหนึ่่ง� ล้้านบาท หรืือตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 0.03 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููง
กว่่าต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ โดยกรรมการอิิสระจะต้้องให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมในการ
ทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวในที่่�ประชุุมคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
• ในกรณีีที่่� เ ป็็ น ธุุ ร กรรมที่่� มีีมูู ล ค่่ า ตั้้� ง แต่่ ยี่่� สิิ บ ล้้ า นบาท
ขึ้้� น ไป หรืือเกิิ นร้้ อ ยละ 3 (สาม) ของมูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ นสุุ ทธิิ ข องกอง
ทรัั ส ต์์ แล้้ ว แต่่ จำำ�น วนใดจะสูู ง กว่่ า ต้้ อ งได้้ รัั บ มติิ ข องที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืือ
หน่่ ว ยทรัั ส ต์์ ด้้ ว ยคะแนนเสีียงไม่่ น้้ อ ยกว่่ า สามในสี่่� ข องจำำ�น วนเสีียง
ทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ทั้้� ง นี้้� ใ น ก รณีี ที่่� ธุุ ร ก รร ม ที่่� ก อ ง ทรัั ส ต์์ ทำำ �กัั บ ผู้้� บ ริิ ห า ร
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เป็็ น การได้้ ม าหรืือจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
การคำำ�น วณมูู ล ค่่ า จะคำำ�น วณตามมูู ล ค่่ า การได้้ ม าหรืือจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง
ทรัั พ ย์์ สิิ นทั้้� ง หมดของแต่่ ล ะโครงการที่่� ทำำ� ให้้ โ ครงการนั้้� น ๆพร้้ อ มจะ
หารายได้้ ซึ่่� ง รวมถึึงทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ โครงการนั้้� นด้้ ว ย

29

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

(3)  นโยบายการทำ�รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
• การทำ�ธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะต้องกระทำ�ภายใต้เงื่อนไขที่มีความเป็นธรรมมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนดตามกฎหมายหลักทรัพย
• นอกจากนี้ ก องทรั ส ต์ จ ะดำ � เนิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย ว
กั บ ธุ ร กรรมที่ ทำ � กั บ ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่ อ สำ � นั ก งานก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงานประจำ�
ปีของกองทรัสต์ด้วย
6. การกู้ยืมเงิน
1) กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินได้แต่เฉพาะการกูย้ มื เงินเพือ่ วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) กูย้ มื เงินเพือ่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็น
ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
(2) กู้ยืมเงินเพื่อนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกอง
ทรัสต์
(3) กู้ยืมเงินเพื่อนำ�มาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบำ�รุงรักษา หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนำ�ไป
จัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) กูย้ มื เงินเพือ่ ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่
แล้วซึง่ เป็นของกองทรัสต์หรือทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพือ่ ประโยชน์ในการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) กู้ยืมเงินเพื่อชำ�ระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
(6) เหตุจำ�เป็นอื่นใดตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อ
บริหารจัดการกองทรัสต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2) กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถ
ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำ�สั่งใด
หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำ�นักงาน ก.ล.ต.
หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำ�หนด
3) สัดส่วนการกู้ยืมเงิน
ต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ร้อยละสามสิบห้า (35) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกอง
ทรัสต์
(2) ร้อยละหกสิบ (60) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการ
จัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน
(3) การกู้ยืมเงินตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงการออก
ตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าทำ�สัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความมุ่ง
หมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็นการกู้ยืม
เงิน

4) การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ใ ห้ ก ร ะ ทำ � ไ ด้ เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ที่ จำ � เ ป็ น แ ล ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ดั ง ต่ อ ไ ป นี้
(1) การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทำ�ข้อตกลงหลักที่
กองทรัสต์สามารถกระทำ�ได้ตามข้อกำ�หนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวม
ทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำ�หนด เช่น
การนำ�ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการชำ�ระเงินกู้ยืมตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามที่กฎหมายกำ�หนด
(2 ) ก า ร ก่ อ ภ า ร ะ ผู ก พั น ที ่ เ ป็ น เรื ่ อ ง ป ก ติ ใ น ท า ง
พาณิ ช ย์ ห รื อ เป็ น เรื ่ อ งปกติ ใ นการทำ � ธุ ร กรรมประเภทนั ้ น ๆ
5) วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพัน
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นสำ�คัญ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการ
ก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจำ�เป็นและความ
เหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน
จากนั้นนำ�เสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
(2) ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทำ�สัญญาเพื่อ
กู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
(3) กรณีที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันสำ�หรับการกู้ยืม
เงิน ในการกู้ยืมเงิน และจัดหาหลักประกันดังกล่าว กองทรัสต์ต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ (1) การ
จั ด หาหลั ก ประกั น ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลเป็ น การเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น หลั ก
ประกันที่กองทรัสต์เคยให้ไว้สำ�หรับการกู้ยืมเงินในครั้งก่อนหน้า หรือ
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวงเงินที่ทำ�ให้หลักประกันที่กองทรัสต์จะให้แก่
เจ้าหนี้ของกองทรัสต์มีจำ�นวนลดลง หรือ (2) ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้รายเดิม
โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งตามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น และ/หรื อ หลั ก ประกั น ที่ มี อ ยู่
แล้ ว แต่ เ ดิ ม ให้ ผู้ รั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ กู้ ห รื อ เจ้ า หนี้ ร ายใหม่
(4) กรณีทกี่ องทรัสต์กยู้ มื เงินเพือ่ นำ�มาใช้เพือ่ การดูแล ซ่อมบำ�รุง
รักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ 1) ผู้
จัดการกองทรัสต์ตอ้ งคำ�นึงถึงกำ�หนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้วย
6) การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของทรัสตีกองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย และ หรือนิติบุคคล
อื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ /หรือเข้าทำ�สัญญาที่มีลักษณะ
เป็นการกู้ยืม ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือทำ�ธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำ�หนด และหลักเกณฑ์ที่
เกีย่ วข้องอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศ
กำ�หนดต่อไป
7) ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
กองทรัสต์มีสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) (“ผู้ให้
กู้”) ทั้งนี้ ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินเป็นไปตามที่กำ�หนดใน
สัญญาเงินกู้ระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
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รายงานประจำ�ปี 2564
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เงินกู้ระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
ผู้ให้กู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสตีกระทำ�ในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

วงเงินกู้ (ล้านบาท)

วงเงินกู้และสินเชื่อทั้งหมด จำ�นวนรวม 195 ล้านบาท โดยประกอบด้วย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
วงเงินกู้ที่ 2 : ประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดย
พิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จำ�นวน160 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่า
ของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
วงเงินสินเชื่อที่ 3 : ประเภทหนังสือค้ำ�ประกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยกะเวลา
วงเงินทุกปี จำ�นวน 35 ล้านบาท เพื่อใช้ค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบอัตราคงที่ต่อปี อนึ่ง อัตราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
ได้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละ
ราย

ระยะเวลาชำ�ระคืนเงินกู้

วงเงินกู้ที่ 2: ระยะเวลาชำ�ระคืนเงินกู้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ หรือตามที่จะระบุไว้ใน
สัญญาเงินกู้
วงเงินสินเชื่อที่ 3: ระยะเวลาชำ�ระคืนสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำ�ประกันกรณีที่ผู้รับหนังสือค้ำ�ประกันใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามหนังสือค้ำ�ประกัน ไม่เกินวันทำ�การสุดท้ายของเดือนซึ่งผู้ให้กู้ได้มีการชำ�ระเงินทั้งจำ�นวนหรือแต่บางส่วนไปตาม
หนังสือค้ำ�ประกันนั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำ�ระคืนสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำ�ประกัน (กรณีที่ผู้รับหนังสือค้ำ�ประกันใช้
สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้ำ�ประกัน) และการสิ้นสุดภาระของผู้ให้กู้ตามหนังสือค้ำ�ประกันทุกฉบับ (กรณีที่ผู้รับหนังสือ
ค้ำ�ประกันไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้ำ�ประกัน)

การชำ�ระดอกเบี้ย

ไม่มี

หลักประกันการกู้ยืม

ไม่มี

ข้อปฏิบัติทางการเงินที่สำ�คัญ
(Key Financial Covenants)

ผู้กู้ตกลงที่จะนำ�ส่งงบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ) ให้แก่ผู้ให้กู้ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นรอบปี
บัญชีในแต่ละปี
เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญาจะได้
ตกลงกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายกำ�หนด
กรณีผิดสัญญาตามเงื่อนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณีผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญาเงินกู้ และ
เอกสารทางการเงินที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญาหากมีการไม่ชำ�ระหนี้เงินที่ถึงกำ�หนด
การผิดข้อปฏิบัติภายใต้เอกสารทางการเงิน การเกิดเหตุผิดนัดภายใต้สัญญา อื่น (Cross Default) การยึด
หรือโอนกิจการให้เป็นของรัฐ (Nationalization) การล้มละลาย การที่เอกสารหลักประกันไม่มีผลใช้บังคับ
หรือสิ้นผลผูกพัน การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นคุณอย่างมีนัยสำ�คัญ การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์ (เว้นแต่สามารถแก้ไขหรือได้รับการยกเว้นการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่อนุญาตใน
สัญญาเงินกู้ และ/หรือ อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการที่อาจระบุในสัญญาเงินกู้)
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้สิน
เชื่อนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่คู่สัญญาตกลง
กันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายกำ�หนด

ข้อตกลงหลักของผู้กู้
(Key Covenants)

กรณีผิดสัญญา
(Events of Default)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีหุ้นกู้ (ไม่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและการออกและการเสนอขายหุ้นกู้) ทั้งสิ้น
2,000,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทหุ้นกู้/ครั้งที่ออก
อัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ครั้งที่ 1/2561
3.63%

อายุ

วันที่ครบกำ�หนด

จำ�นวน (ล้านบาท)

9 ปี

30 เมษายน 2570

2,000

ดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีกำ�หนดชำ�ระทุกๆ หก เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่กอง
ทรัสต์เสนอขายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “ส่วนที่ การจัดการและการกำ�กับดูแล หัวข้อเรื่อง ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก”
ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึ่งจัดอันดับโดย บริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด อยู่ที่ “A-“ (Stable Outlook) (ระดับการลงทุน Investment
Grade) ซึ่งให้อันดับ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to Total Asset Value) เท่ากับร้อยละ 16.38
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

โครงสร้างการจัดการ
1 ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (แจ้งเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวน
เจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด) ทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.
2558 โดยมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ที่ตั้งของบริษัท

ทุนจดทะเบียน
ขอบเขตการดำ�เนินธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)
รายชื่อกรรมการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
รอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Frasers Property Commercial Asset Management (Thailand) Company Limited
0105558004214
9 มกราคม พ.ศ. 2558
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 483 0000
อีเมลล์ : th.gvreit.ir@frasersproperty.com
เว็บไซต์: www.gvreit.com
10,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการบริหาร)
2. นายธนพล ศิริธนชัย (กรรมการบริหาร)
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการอิสระ)
กรรมการสองท่านจากรายชื่อกรรมการข้างต้นลงรายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ลำ�ดับ
1
2
3

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สามย่านมิตรทาวน์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำ�กัด
รวม

จำ�นวนหุ้น
999,970
15
15
1,000,000

ร้อยละจำ�นวนที่จำ�หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด
99.9970
0.0015
0.0015
100
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1.2 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการอิสระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผู้จัดการ
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล

ฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความเสี่ยง
ผูจ้ ดั การ
นางสาววนิดา สายาจักร

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ผูจ้ ดั การ
นางสาวณัฏณัชชา ฉันทารุนยั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
นายสุธิพงษ์ บุษบงศ์

ส่วนกลางฝ่ ายบริหาร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
นางสาวระพีพรรณ อินหลี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
นางสาวจันทราภรณ์ จัน

ผูจ้ ดั การอาวุโส
นายพุฒิพฒ
ั น์ ต้นกิตติรตั นากุล
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

รายชื่อและประวัติคณะกรรมการ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม/สัมมนา
• Director Accreditation Program (DAP 48/2548), หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 2/2558), หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งานในปัจจุบัน
• 2558 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
• มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สมาคมจัดการลงทุน AIMC
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอุทธรณ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท เบริล 8 พลัส จำ�กัด (มหาชน)
• 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)

• 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มหาชน)
• 2558 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำ�กัด
• 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
• 2555 – 2558
กรรมการ / อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
• 2548 – 2558
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ตำ�แหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม/สัมมนา
• DCP Refresher Course (2/2549), หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP 26/2546), หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งานในปัจจุบัน
• 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำ�กัด (มหาชน)
• 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
• 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
• 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน /
กรรมการบริหารคามเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ช้าง จำ�กัด
• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BeerCo Limited

• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำ�กัด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัฒนภักดี จำ�กัด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
• 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำ�กัด
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำ�กัด
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำ�กัด
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

นายธนพล ศิธิธนชัย
ตำ�แหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรม/สัมมนา
• Directors Certification Program (DCP 39/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP 39/2555), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
ประสบการณ์ทำ�งานในปัจจุบัน
• ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
• มกราคม 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง”
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563– ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
• สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
• 2555 - 2559
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด

• 2546 - 2559
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2546 - 2558
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
• 2546 - 2558
กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จํากัด
• 2546 – 2558
ผู้พิพากษาศาลสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท สาธรทรัพย์สิน จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท สาธรทอง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำ�กัด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

1.3 ขอบเขตอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้ความเห็็นชอบในวิิสัยั ทััศน์์
ภารกิิจ กลยุุทธ์์ ทิิศทางและกำำ�หนดนโยบายของบริิษัทั ฯ เกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงาน
และแผนการประกอบธุุรกิิจ ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว กำำ�หนดนโยบายการเงิิน
การบริิหารความเสี่่�ยงและภาพรวมองค์์กร กำำ�กัับดููแลตรวจสอบและประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และพนัักงานในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุุรกิิจ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ภายใต้้ขอบเขตของสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบ
ริิษััทฯ มติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ รวมทั้้�งกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของกองทรััสต์์
และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เป็็นสำำ�คััญ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ยัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการและการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการของบริิษััทฯ มีีดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับ
ของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ และมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต (Duty of Loyalty) ความระมััดระวััง
(Duty of Care) มีีความรัับผิิดชอบ (Accountability) และมีีจริิยธรรม (Ethic)
2. บริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั ฯ และกองทรััสต์์ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดููแลของทรััสตีี รวมทั้้�งกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจระยะยาว จััด
ระบบโครงสร้้างองค์์กรที่่�เหมาะสม และกำำ�กัับดููแลนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เช่่น การลงทุุนของกองทรััสต์์ ผลประกอบการของกองทรััสต์์ ร่่างงบประมาณ
ประจำำ�ปีีและแผนธุุรกิิจของกองทรััสต์์ พิิจารณาปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผล
ต่่อการจััดหาประโยชน์์ของกองทรััสต์์ ผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่าย ต่่างๆ และ
พิิจารณารายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นต้้น
3. กำำ�กัับดููแล รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านของ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานของ บริิษััทฯ เป็็นไปตามสััญญา
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและกฎระเบีียบว่่า ด้้วยการทำำ�หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
4. กำำ�กัับดููแลการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ
ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดและ
สามารถจััดการอุุปสรรคปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันเวลาและเหมาะสม
5. พิิจารณา กำำ�กัับดููแล รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่่�อให้้บริิษัทั ฯมีี
ระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงระบบการทำำ�งานที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล
ในการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์
6. พิิจารณา กำำ�กัับดููแล และดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นในการจััดให้้มีีการ
ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายและแผนงานที่่�สำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ให้้เป็็นปััจจุุบัันและเหมาะสมกัับสภาพธุุรกิิจอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
7. พิิจารณา กำำ�กัับดููแล ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารขอ
งบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึงการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับกรรมการผู้้�จััดการ รวมถึึงการให้้
คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�บริิหารได้้ ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับ
มอบหมายอย่่างเต็็มความสามารถ และเป็็นไปตามกฎเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดใน
สััญญาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์

8. พิิจารณา กำำ�กัับดููแล การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึงการให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ที่� ไ่� ด้้รับั มอบหมายเป็็นไปตามกฎเกณฑ์์และข้้อ
กำำ�หนดในสััญญาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์
9. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคน
หรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� การ
มอบอำำ�นาจดัังกล่่าวจะไม่่รวมถึึงการมอบอำำ�นาจ หรืือการมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�
ทำำ�ให้้กรรมการ หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากกรรมการสามารถอนุุมััติิ รายการที่่�
ตนเอง หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีผลประโยชน์์ในลัักษณะ
อื่่�นใด ขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
10. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบและอนุุมััติิในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ก. การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์ และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�
จััดการกองทรััสต์์ และทรััสตีี และดำำ�เนิินการขออนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หน่่วย
ทรััสต์์ ในกรณีีที่่�การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดััง
กล่่าวต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ข. การทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างกอง
ทรััสต์์และทรััสตีี
ค. การคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ง. การคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ที่่�ปรึึกษาทางการ
เงิินอิิสระ หรืือที่่�ปรึึกษาอื่่�นๆ เป็็นต้้น
จ. งบการเงิินของกองทรััสต์์ที่่�ผ่่านการสอบทานและตรวจสอบโดย
ผู้้�สอบบััญชีี
ฉ. งบประมาณประจำำ�ปีีและแผนงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน
งานของกองทรััสต์์ ระบบการทำำ�งานและระบบควบคุุมภายในฉบัับนี้้�กำำ�หนด
ให้้คณะกรรมการอนุุมััติิ
ช. รายจ่่ายพิิเศษ หรืือการลงทุุนพิิเศษที่่�อยู่่�นอกเหนืือจากงบ
ประมาณประจำำ�ปีี ซึ่่�งฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯ ทำำ�เรื่่�องขออนุุมััติิ
	ซ. ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� รีียกเก็็บจากกองทรััสต์์ โดยผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน จำ�หน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หรือการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และกฎหมาย รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ฯ มีจำ�นวน 1 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า
จำ�นวนหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการคัดเลือก
คณะกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ฯ มีจำ�นวน 1 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่าจำ�นวนหนึ่ง
ในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกคณะ
กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้อง
มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 (หนึ่่�ง) ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดในบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�น
ของผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องตามมาตรา 258 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์ ของกรรมการ
อิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
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2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่มีี� ส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน รวม
ทั้้�งไม่่เป็็นลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม  บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับ
เดีียวกััน หรืือเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยต้้องไม่่มีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้
เสีียในลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 2 (สอง) ปีี
3. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่อ่ ย บริิษััทร่ว่ ม หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ย� วโยงกัันใน
ลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้ง�
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่ง่� ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�
บริิหาร ของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจเป็็นบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวโยงกััน เว้้นแต่่จะได้้
พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 (สอง) ปีี
4. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต  หรืือโดยการจด
ทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้องและบุุตร 
รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร  ของผู้้�บริิหาร  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม 
หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบ
ริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม  หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจเป็็นบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวโยงกััน และ
ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�น
ส่่วนผู้้�จััดการของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจเป็็นบุุคคลที่่�มีีความ
เกี่่�ยวโยงกัันสัังกััดอยู่่�  เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่
น้้อยกว่่า 2 (สอง) ปีี
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้ใ้� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่ง่� รวมถึึงการให้้
บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการ
เกิินกว่่า 2 (สอง) ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััท
ร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจเป็็นบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้
บริิการทางวิิชาชีีพเป็็นนิิติบุิ คุ คล ให้้รวมถึึงการเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ
ซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ ของผู้้�ให้้บริิการทาง
วิิชาชีีพนั้้น� ด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า
2 (สอง) ปีี
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�น เพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
8. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มีีชื่่
� อ� อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่อ� บุุคคลที่่ตล
� าดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย เห็็ น ว่่ า ไม่่ สม ควรเป็็ น ผู้้� บ ริิ ห ารตามข้้ อ บัังคัับของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และต้้องไม่่มีีลัักษณะขาดความน่่าไว้้วางใจ ตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เรื่่�อง การกำำ�หนด
ลัักษณะขาดความน่่าไว้้วางใจของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
9. ไม่่เคยต้้องคำำ�พิพิ ากษาว่่าได้้กระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายหลััก
ทรััพย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกอบธุุรกิจิ เงิินทุุน ธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ และธุุรกิจิ
เครดิิตฟองซิิเอร์์ กฎหมายว่่าด้้วยการธนาคารพาณิิชย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการ
ประกัันวิินาศภััย กฎหมายว่่า ด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วกัับธุุรกิจิ การเงิินในทำำ�นองเดีียวกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นกฎหมาย
ไทยหรืือ กฎหมายต่่างประเทศ โดยหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายนั้้�น
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ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำ�อันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้
ก. พิจารณา กำ�กับดูแล และให้คำ�แนะนำ�ที่จำ�เป็นแก่บริษัทฯ
ในการดำ�เนินการให้มีกระบวนการจัดทำ�และการเปิดเผยข้อมูล ในรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา
ข. พิจารณา กำ�กับดูแล และให้คำ�แนะนำ�ที่จำ�เป็นแก่บริษัทฯ
ในการดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการทำ�งานที่
เหมาะสมในการทำ�หน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ค. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทรัสต์
ง. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
จ. กำ�หนดให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะต้องรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้คำ�แนะนำ�ที่
จำ�เป็นในเรื่องดังต่อไปนี้
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับกองทรัสต์
- จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการทำ�งาน ในการทำ�หน้าที่ในฐานะผู้จัดการกอง
ทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข
ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะมีบทบาทที่
สำ�คัญในการกำ�กับดูแลและให้คำ�แนะนำ�ที่จำ�เป็นแก่บริษัทฯ ในการดำ�เนิน
งานในฐานะผูจัด
้ การกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการควบคุม ติดตาม  บังคับบัญชาและดูแล
การทำ�งานของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ให้สามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทฯ มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังนี้
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหารการดำ�เนินงาน และ/หรือ การบริหาร
งานประจำ�วัน รวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวข้อง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

2. กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรวิิธีีการบริิหารงาน รวมถึึงการคััด
เลืือก การฝึึกอบรม การว่่าจ้้าง และการเลิิกจ้้างพนัักงานของบริิษััทฯ และ
กำำ�หนดอััตราค่่าจ้้าง เงิินเดืือน ค่่าตอบแทน โบนััส และสวััสดิิการต่่างๆ
สำำ�หรัับพนัักงาน
3. ดููแลและควบคุุมการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ใน
ฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์
4. เป็็นตััวแทนบริิษััทฯ ตลอดจนมีีอำำ�นาจมอบหมายในการ
ติิดต่่อกัับหน่่วยงานราชการและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. มีีอำำ�นาจในการออก แก้้ไข เพิ่่�มเติิม ปรัับปรุุงระเบีียบ คำำ�สั่่�ง
และข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์
6. มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบใดๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบ
หมายหรืือตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ

7. ให้้มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ มอบหมายให้้
บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ
การมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายในขอบเขตแห่่งการมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือ
มอบอำำ�นาจที่่�ให้้ไว้้ และ/หรืือ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่ง� ที่่�
คณะกรรมการของบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการนั้้�น จะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการ
มอบอำำ�นาจ  หรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้กรรมการผู้้�จััดการ หรืือผู้้�รัับมอบ
อำำ�นาจจากกรรมการผู้้�จััดการสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยว
โยงกััน อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับกองทรััสต์์

รายชื่อและประวัติ ผู้จัดการกองทรัสต์

นายธนะรัชต์  บุญญะโกศล
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำ�กัด

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาการเงิิน, สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

พฤษภาคม 2563 – ปััจจุุบััน
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิิน
บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� คอมเมอร์์เชีียล แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์
(ประเทศไทย)  จำำ�กััด

2555 –  2561
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

มีีนาคม 2561 – ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� คอมเมอร์์เชีียล 
แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย)  จำำ�กััด

2543 – 2555
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ  ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำ�กัด
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นางสาวจันทราภรณ์ จัน

ตำ�แหน่ง หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
2560 - 2561
ดำ�รงตำ�แหน่งและปฏิบัติงาน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
2549 – 2558
Assistant Vice President (Finance)
บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด

นางสาวนางสาววนิดา สายาจักร

ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
2552 – 2562
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวณัฏฐณัชชา ฉันทารุนัย
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สังคมวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
2554 – 2561
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2551 – 2554
เลขานุการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัทอัมรินทร์ราชประสงค์ จำ�กัด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

นายพุฒิพัฒน์ ต้นกิตติรัตนากุล

ตำ�แหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท MSc Investment and Hedge Fund Management University of Glasgow
ประสบการณ์การทำ�งาน
มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

1.4. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บริิษัทั ฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
หลัักในการดููแลจััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินของกอง
ทรััสต์์และควบคุุมการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ (Property
Manager) โดยบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้
การกำำ�กัับดููแลของทรััสตีีโดยมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดัังนี้้�
1. หน้้าที่่�โดยทั่่�วไป
1) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ที่่�มีีวิิชาชีีพ
ซึ่่ง� ได้้รับั ความไว้้วางใจ ด้้วยความระมััดระวััง ซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต เพื่่�อประโยชน์์ที่่ดี� ี
ที่่�สุดุ ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม และเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนข้้อผููกพัันที่่�ได้้ให้้ไว้้
เพิ่่�มเติิมในเอกสารที่่�เปิิดเผยเพื่่�อประโยชน์์ในการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์แก่่
ผู้้�ลงทุุน และมติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ นอกจากนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องไม่่
กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการขััดหรืือแย้้งกัับประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
และผู้้�ลงทุุนโดยรวม และต้้องรัับผิิดอย่่างไม่่มีีข้้อจำำ�กััดความรัับผิิดในกรณีีที่่�
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� และ/หรืือปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ไม่่ถูกู ต้้องครบถ้้วน
2) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีหี น้้าที่่�ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจการเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) มีีเงิินทุุนที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและความรัับผิิดชอบอััน
อาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
(2) เปิิดเผย ให้้ความเห็็น หรืือให้้ข้้อมููลที่่�มีีความสำำ�คััญและ
เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอในการตััดสิินใจลงทุุนของผู้้�ลงทุุน โดยข้้อมููลดัังกล่่าว
ต้้องสื่่�อสารได้้อย่่างชััดเจน ไม่่บิิดเบืือนและไม่่ทำำ�ให้้สำำ�คััญผิิด
(3) ไม่่นำำ�ข้้อมููลจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไปใช้้
ประโยชน์์อย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่�อตนเอง หรืือทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย หรืือ
กระทบต่่อผลประโยชน์์โดยรวมของกองทรััสต์์

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
2558 - 2561
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

(4) ปฏิิบััติิงานด้้วยความระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ และในกรณีีที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เกิิดขึ้้�น ต้้องดำำ�เนิิน
การให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ลงทุุนได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
ก. ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้อ้ งไม่่มีผี ลประโยชน์์อื่่น� ที่่�อาจขััดแย้้งกัับผล
ประโยชน์์ที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ของกองทรััสต์์และหากมีีกรณีีที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ต้้องสามารถแสดงได้้ว่่ามีีกลไกที่่�จะทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า การ
บริิหารจััดการกองทรััสต์์จะเป็็นไป เพื่่�อประโยชน์์ที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ของกองทรััสต์์และ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
ข. ในกรณีี ที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จัั ด การกองทรัั ส ต์์ อื่่� น อยู่่�ด้้ ว ย
ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ที่่�ขออนุุญาตเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ ต้้องไม่่เป็็น
ประเภทเดีียวกัันกัับทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์อื่่�นนั้้�น
นอกจากนี้้� ก่่อนการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของกอง
ทรััสต์์ ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
หรืือผู้้�ลงทุุน ดัังนี้้�
i. เป็็ น การเปิิ ด เผยผ่่ า นตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ตามข้้ อ บัั ง คัั บ ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่เ� กี่่ย� วกัับเรื่่อ� งดัังกล่่าว หรืือช่่องทางอื่่น� ใดที่่�ผู้้�ถือื หน่่วยทรััสต์์
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการจะเข้้าทำำ�ธุุรกรรมได้้อย่่างทั่่�วถึึง
ii. มีีระยะเวลาในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่ง� ต้้องไม่่น้อ้ ย
กว่่าสิิบสี่่� (14) วััน
iii. มีีการเปิิดเผยช่่องทาง วิิธีีการ และระยะเวลาในการแสดงการ
คััดค้้าน ที่่�ชััดเจน โดยระยะเวลาดัังกล่่าว ต้้องไม่่น้้อยกว่่าสิิบสี่่� (14) วััน เว้้น
แต่่ในกรณีีที่่�มีีการขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว ให้้การ
คััดค้้านการกระทำำ�ในการขอมติิผู้้�ถือื หน่่วยทรััสต์์นั้้�น โดยในกรณีีที่่ผู้้�ถื
� อื หน่่วย
ทรััสต์์แสดงการคััดค้้านอย่่างชััดเจนตามวิิธีีการที่่�มีีการเปิิดเผยตามข้้อ iii. นี้้�
ในจำำ�นวนเกิินกว่่าหนึ่่�งในสี่่� (1 ใน 4) ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�
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จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทรัสตีจะกระท�ำหรือยินยอมให้มีการท�ำธุรกรรมที่
เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
(5) ปฏิิบััติิตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ พ.ร.บ.ทรััสต์์ และกฎหมายอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิิชาชีีพที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
หรืือองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ยอมรัับ โดย
อนุุโลม และไม่่สนัับสนุุน สั่่�งการ หรืือให้้ความร่่วมมืือแก่่บุคุ คลใดในการปฏิิบัติั ิ
ฝ่่าฝืืนกฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว
(6) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของทรััสตีี หรืือสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ซึ่่�งรวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�อาจส่่งผลกระ
ทบต่่อการบริิหารจััดการกองทรััสต์์อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�ควรแจ้้งให้้
ทราบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งให้้รวมถึึงหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
ก. จััดทำำ�และจััดเก็็บข้้อมููลและเอกสารหลัักฐานต่่างๆ ในการบริิหาร
จััดการ การควบคุุมภายใน และการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกองทรััสต์์ โดยเมื่่�อ
ทรััสตีีประสงค์์จะตรวจสอบการจััดการในเรื่่�องใด ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องให้้
ความร่่วมมืือในการนำำ�ส่่งข้้อมููลและเอกสารหลัักฐาน รวมทั้้�งให้้เข้้าไปตรวจ
สอบในสถานที่่�ตั้้�งของอสัังหาริิมทรััพย์์ตามที่่�ทรััสตีีร้อ้ งขอ เพื่่�อให้้ทรััสต สามารถ
ตรวจสอบให้้เป็็นที่่�มั่่�นใจได้้ว่าผู้
่ ้�จัดั การกองทรััสต์์ไม่่ปฏิิบัติั ฝ่ิ าฝื
่ นื กฎหมาย หรืือ
ข้้อกำำ�หนดแห่่งสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ หรืือไม่่รักั ษาประโยชน์์ของผู้้�ถือื หน่่วยทรััสต์์
ข. ในช่่วงระยะเวลาก่่อนการจััดตั้้�งทรััสต์์ ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์มีหี น้้าที่่�
ต้้องจััดส่่งข้้อมููลและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดโครงสร้้างของกองทรััสต์์ วิิธีี
การปล่่อยเช่่า การจััดหา และการจััดเก็็บรายได้้ ค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ที่่�สามารถเรีียก
เก็็บจากกองทรััสต์์ สััญญาว่่าจ้า้ งระหว่่างกองทรััสต์์และบริิษัทั หรืือบุุคคลต่่างๆ
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ทรััสตีีนำำ�มาวางแผนปฏิิบััติิงานในการกำำ�กัับดููแลและตรวจสอบ
การบริิหารจััดการ การควบคุุมภายใน และการเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ดังั
กล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�ต้้องประสานงาน และจััดส่่งข้้อมููล
เอกสารต่่างๆ แก่่ทรััสตีีโดยมีีเอกสาร ความถี่่� และกำำ�หนดเวลาตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ซึ่่ง� รวมถึงึ เอกสารอื่่�นใดที่่�ทรััสตีีร้อ้ งขอตาม
ความจำำ�เป็็นและเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ ภายในกำำ�หนดเวลา
อัันสมควรการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการปฏิิบััติิงานของตนในฐานะเป็็น
3) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประกัันภััยความรัับผิิดที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการปฏิิบััติิงานของตนในฐานะเป็็นผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ ตลอดจนการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ
ตน ตลอดระยะเวลาแห่่งสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
4) ในการทำำ�ธุุรกรรมเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อกองทรััสต์์ ผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ดำำ�เนิิ น การเพื่่�อให้้ มั่่� นใจได้้ ว่่ า การจำำ�หน่่ า ย จ่่ า ย โอน
อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการเข้้าทำำ�สััญญาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อ
กองทรััสต์์เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและมีีผลใช้้บัังคัับได้้ตามกฎหมาย
(2) ดำำ�เนิิ น การเพื่่�อให้้มั่่� นใจได้้ว่่าการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพ ย์์
ของกองทรััสต์์เป็็นไปอย่่างเหมาะสม โดยอย่่างน้้อยต้้องดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
ก. ประเมิ น ความพร้ อ มของตนเองในการบริ ห ารการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติม
ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
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ข. วิิเคราะห์์และศึกึ ษาความเป็็นไปได้้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทำำ� Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์ตามหลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติั ิ
ในการจััดการกองทุุนและทรััสต์์ที่่�ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำำ�หนด ตลอดจนการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดจากการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นๆ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีี
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงด้้วย ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวให้้หมายความ
รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาหรืือก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ (ถ้้า
มีี) เช่่น ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจากการก่่อสร้้างล่่าช้้า และการไม่่สามารถจััดหา
ประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้
5) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตาม
ที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
6) เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
ดำำ�เนิินการและให้้ความร่่วมมืือตามที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้การส่่งมอบงานแก่่บุุคคล
ที่่�จะเข้้ามาปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนสำำ�เร็็จลุุล่่วงไป
7) ในกรณีีที่่�มีกี ารแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือคำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์และการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ ให้้ผู้้�
จััดการกองทรััสต์์ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ดำำ�เนิินการให้้ที่่�ปรึึกษาแจ้้งการมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณา
(2) ไม่่ให้้ที่่�ปรึึกษาผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณาไม่่ว่่าโดยทาง
ตรง หรืือทางอ้้อมเข้้าร่่วมพิิจารณาในเรื่่�องนั้้�น
8) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ต้้องจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไป
ตามมาตรฐานบััญชีีที่่�กำำ�หนดตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิชาชีีพบััญชีี และส่่งงบการ
เงิินดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดืือนนัับแต่่วันั สิ้้�นรอบปีีบัญ
ั ชีี
โดยงบการเงิินที่่�จััดทำำ�นั้้�นต้้องมีีการตรวจสอบและแสดงความเห็็นโดยผู้้�สอบ
บััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
9) จััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลตาม
มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่่งพ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นใดตาม
ที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
10) จััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ต่่อทรััสตีี สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ ผู้้�ถือื หน่่วยทรััสต์์ ตามที่่�กำำ�หนดใน พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงการจััดส่่งรายงาน
ประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์พร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ให้้แก่่ผู้้�
ถืือหน่่วยทรััสต์์ นอกจากนี้้� ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�ชี้้�แจง จััดส่่งเอกสาร
หรืือหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการหรืืองดเว้้นการดำำ�เนิินการตามที่่�สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. มีีคำำ�สั่่�ง หรืือ ร้้องขอ
11) หลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อสงสััยในความเป็็น
อิิสระของผู้้�จััดการกองทรััสต์์โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในการพิิจารณาคััดเลืือก ซื้้�อ
ขาย เช่่า เช่่าช่่วง ให้้เช่่า หรืือให้้เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ ตลอดจนหลัักทรััพย์์
และบริิการอื่่�นใดให้้แก่่กองทรััสต์์ ห้้ามมิิให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ กรรมการ ผู้้�
บริิหาร และพนัักงานของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รับั ค่่านายหน้้า หรืือ ผลประโยชน์์
ตอบแทนที่่�ได้้จากการให้้บริิการ (Soft Commission) หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด
จากเจ้้าของอสัังหาริิมทรััพย์์เดิิม หรืือ ผู้้ส� นัับสนุุน (Sponsor) ผู้้ข� ายหลัักทรััพย์์
ผู้้�ให้้บริิการ หรืือ บริิษััทนายหน้้าเป็็นรายได้้หรืือประโยชน์์ของตนเอง
12) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยส่่วนได้้เสีียหรืือการได้้รัับ
ประโยชน์์ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของผู้้�จััดการ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

กองทรััสต์์ จากบริิษััทหรืือบุุคคลที่่�เป็็นคู่่�ค้้ากัับกองทรััสต์์ไว้้ในหนัังสืือชี้้�ชวน
แบบแสดงรายการข้้อมูลู การเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ หนัังสืือเชิิญประชุุมเพื่่อ� ขอ
อนุุมััติิทำำ�รายการต่่างๆ และรายงานประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ เพื่่�อผู้้�ลงทุุนและ
ทรััสตีีจะใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการพิิจารณาความเป็็นอิิสระของ ผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ เพื่่�อกองทรััสต์์ และความสมเหตุุสมผลของ
ธุุรกรรมนั้้�น ส่่วนได้้เสีียหรืือการได้้รับั ประโยชน์์ที่ต้่� อ้ งพิิจารณาเปิิดเผย เช่่น เจ้้า
หนี้้� ลููกหนี้้� ผู้้�ค้ำำ��ประกัันหรืือ ได้้รัับการค้ำำ��ประกััน การถืือหุ้้�นระหว่่างกััน หรืือมีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�บริิหาร เป็็นกลุ่่�มเดีียวกััน การให้้หรืือรัับบริิการ การซื้้�อ
ขายระหว่่างกััน และการออกค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ให้้แก่่กััน เป็็นต้้น
13) ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ประสงค์์จะให้้บุุคคลอื่่�นรัับดำำ�เนิิน
การในงานที่่อ� ยู่่ใ� นความรัับผิิดชอบของตน ต้้องระบุุเรื่่อ� งดัังกล่่าวพร้้อมทั้้�งระบุุ
หน้้าที่่ข� องผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ในการคััดเลืือกผู้้�รับั ดำำ�เนิินการของผู้้�รับั ดำำ�เนิินการ
ไว้้ด้้วย ทั้้�งนี้้� ข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการมอบหมายงานต้้องไม่่มีีสาระที่่�ขัดั หรืือแย้้ง
กัับประกาศ สช. 29/2555
2. หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
1) เพื่่�อให้้การดููแลและบริิหารจััดการกองทรััสต์์เป็็นไปอย่่างเหมาะ
สมและมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ รวมทั้้�งเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์และผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์โดยรวม ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่จั� ดั ให้้มีีระบบงานที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ มีีการ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลการปฏิิบัติั งิ านที่่มีีปร
� ะสิิทธิิภาพและสามารถ รองรัับงาน
ในความรัับผิิดชอบได้้อย่่างครบถ้้วนโดยอย่่างน้้อยต้้องครอบคลุุมเรื่่อ� งดัังต่่อไป
นี้้�
(1) การกำำ�หนดนโยบายในการจััดการกองทรััสต์์ การจััดโครงสร้้าง
เงิินทุุนของกองทรััสต์์ การตััดสิินใจลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ และการกำำ�หนด
นโยบายและกลยุุทธ์์ในการจััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อให้้การ
จััดการลงทุุนตามที่่�ได้้รัับมอบหมายเป็็นไปด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง
สอดคล้้องกัับนโยบายการลงทุุนตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และเป็็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์์กำำ�หนด ตลอดจนเพื่่อ� รัักษาผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
(2) การบริิหารและจััดการความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดููแลจััดการ
กองทรััสต์์ตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย เพื่่อ� ให้้สามารถป้้องกัันและจััดการความเสี่่ย� ง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(3) การจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับผู้้�
จััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการหรืือแนวทางดำำ�เนิินการเพื่่�อรัักษาผล
ประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกองทรััสต์์หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวมเมื่่�อเกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ขึ้้�น
(4) การคััดเลืือกบุุคลากรของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และผู้รั้� บั มอบหมาย
ในงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์ (ถ้้ามีี) เพื่อ่� ให้้มีีผู้้�ที่มีี่� ความรู้้�
ความสามารถ และมีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมกัับงานที่่�จะปฏิิบััติิ
(5) การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการและบุุคลากรของผู้้�
จััดการกองทรััสต์์รวมทั้้�งการตรวจสอบดููแลผู้้�รัับมอบหมายในงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดการกองทรััสต์์เพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมาย กฎเกณฑ์์ สััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์ พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์ พระราชบััญญััติิทรััสต์์ ประกาศ กฎ หรืือ
คำำ�สั่่�งที่่�ออกโดยอาศััยอำำ�นาจแห่่งกฎหมายดัังกล่่าว ตลอดจนกฎหมายอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์กำำ�หนด
(6) การเปิิดเผยข้้อมูลู ของกองทรััสต์์ที่ค่� รบถ้้วนถููกต้้องและเพีียงพอ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่� กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และตามหลัักเกณฑ์์

ที่่อ� อกตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์ พระราชบััญญััติทิ รััสต์์ ประกาศ กฎ หรืือ
คำำ�สั่่�งที่่�ออกโดยอาศััยอำำ�นาจแห่่งกฎหมายดัังกล่่าว ตลอดจนกฎหมายอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์
(7) การปฏิิบััติิการด้้านงานสนัับสนุุน (Back Office)
(8) การตรวจสอบและควบคุุมภายใน
(9) การติิดต่่อสื่่อ� สารกัับผู้ล้� งทุุนและการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนของ		
ผู้ล้� งทุุน
(10) การจััดการกัับข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิินการ
ในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการประกอบธุุรกิจิ เป็็นผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้เท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้การประกอบธุุรกิจิ เป็็นไปอย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพมาก
ยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งนี้้� ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ ดัังต่่อไปนี้้�การมอบหมายต้้องไม่่มีีลัักษณะที่่อ� าจ
ส่่งผลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพของการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1) การมอบหมายต้้ อ งไม่่มีีลัั ก ษณะที่่� อ าจส่่งผลกระทบต่่อ
ประสิิทธิิภาพของการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
2) มีีมาตรการรองรัับให้้สามารถประกอบธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ใน
กรณีีที่่�ผู้้�รัับดำำ�เนิินการไม่่สามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้
3) ในกรณีีที่่�มีีการมอบหมายงานที่่�เกี่่�ยวกัับการลงทุุนในทรััพย์์สิิน
อื่่�นของกองทรััสต์์ต้้องมอบหมายให้้กัับผู้้�ที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้โดยชอบด้้วย
กฎหมาย
การมอบหมายงานให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิินการข้้างต้้น ต้้องมิิใช่่
การมอบหมายระบบและงานตามข้้อ 1) ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ประสงค์์
จะให้้บุคุ คลอื่่น� รัับดำำ�เนิินการในงานที่่อ� ยู่่ใ� นความรัับผิิดชอบของตน นอกเหนืือ
จากผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ เช่่น การมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่น� บริิหารทรััพย์สิ์ นิ
อื่่�นนอกจากทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องคััดเลืือกผู้้�รัับ
ดำำ�เนิินการด้้วยความรอบคอบระมััดระวััง ตลอดจนการกำำ�กัับและตรวจสอบ
การดำำ�เนิินการของผู้้�รัับดำำ�เนิินการ ทั้้�งนี้้� ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการ มอบหมาย
งานต้้องไม่่มีีสาระที่่�ขััดหรืือแย้้งกัับประกาศ สช. 29/2555
2) บริิหารจััดการกองทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดแห่่งสััญญาก่่อ
ตั้้�งทรััสต์์และดููแลรัักษาประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
3) คััดเลืือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
จะให้้กองทรััสต์์ไปลงทุุนด้้วยความรอบคอบและระมััดระวััง โดยต้้องบัันทึึก
และจััดเก็็บข้้อมููลรวมทั้้�งเอกสาร หลัักฐานเกี่่�ยวกัับการคััดเลืือก การตรวจ
สอบ และการตััดสิินใจที่่�จะลงทุุนหรืือไม่่ลงทุุนในทรััพย์์สิินใดทรััพย์์สิินหนึ่่�ง
ให้้แก่่กองทรััสต์์ไว้้ด้้วย ทั้้�งนี้้� การคััดเลืือกและตรวจสอบ (Due Diligence)
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะให้้กองทรััสต์์ไปลงทุุน ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ปฏิิบััติิตาม
แนวปฏิิบััติิในการจััดการกองทุุนและทรััสต์์ที่่�ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์กำำ�หนด
กลยุุทธ์์และนโยบายการลงทุุนและการบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีีปร
� ะสิิทธิิภาพ และ
สอดคล้้องกัับข้้อผููกพัันที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
4) ดำำ�เนิินการต่่างๆ ให้้มั่่น� ใจได้้ว่่าได้้จัดั การด้้านการเงิินและมููลค่่าเชิิง
เศรษฐกิิจของทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์อย่่างมืืออาชีีพและเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์
ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ เช่่น
(1) กำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายการลงทุุนและการบริิหารความเสี่่ย� ง
ที่่มีีปร
� ะสิิทธิิภาพ และสอดคล้้องกัับข้้อผููกพัันที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์
(2) กำำ�หนดวงเงิินกู้้�ยืืมและการก่่อภาระผููกพัันแก่่ทรััพย์์สิินของกอง
ทรััสต์์และควบคุุมไม่่ให้้เกิินที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
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ทรััสต์์

(3) ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ต่� รงกัับวััตถุุประสงค์์การลงทุุนของกอง

(4) บริิหารกระแสเงิินสดของกองทรััสต์์
(5) พิิจารณาการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกองทรััสต์์
(6) จััดให้้มีีการประกัันภััยเพื่่�อคุ้้�มครองความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ และประกัันภััยสำำ�หรัับความรัับผิิดต่่อบุุคคล
ภายนอกในวงเงิินที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม ที่่ทำ� ำ�ให้้ทรัพั ย์์สินิ ของกองทรััสต์ คืื
์ น
กลัับสภาพเดิิม เพื่่อ� ให้้กองทรััสต์ส์ ามารถ จััดหาผลประโยชน์์ได้้เหมืือนเดิิมและ
ได้้รัับผลตอบแทนไม่่น้้อยกว่่าเดิิม
(7) จััดให้้มีีการวางแผนการจััดสััดส่่วนประเภทธุุรกิิจของผู้้�เช่่า และ
ผู้้�ใช้้บริิการ (Tenant Mix)
(8) ควบคุุมดููแลให้้ผู้เ้� ช่่าและผู้้ใ� ช้้บริิการปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขของสััญญา
เช่่า สััญญาใช้้บริิการ และสััญญาทบทวนอััตราหรืือราคาปล่่อยเช่่า การบอกเลิิก
หรืือต่่ออายุุสัญ
ั ญาเช่่า เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่เ� ป็็นการเข้้าทำำ�สััญญาเช่่าที่่มีี� อายุุ
สััญญาเช่่าเกิินกว่่า 3 ปีี ผู้้�จัดั การกองทรััสต์จ์ ะดำำ�เนิินการได้้โดยต้้องได้้รับั ความ
เห็็นชอบจากทรััสตีีก่่อน และไม่่เป็็นการตััดสิิทธิิทรััสตีีในการเรีียกร้้องค่่าเสีีย
หายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับกองทรััสต์์หากปรากฏว่่าผู้้�จััดการกองทรััสต์์ดำำ�เนิินการเข้้าทำำ�
สััญญาเช่่าดัังกล่่าวโดยไม่่ได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีีอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(9) ควบคุุ ม ดููแลให้้ มีีก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีียบที่่� ใช้้ บัั ง คัั บ กัั บ
อสัังหาริิมทรััพย์์และ/หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์     ที่ก่� องทรััสต์ไ์ ด้้ลงทุุน
ตลอดจนดููแลและดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจได้้ว่่าอสัังหาริิมทรััพย์์และ/หรืือสิิทธิิการ
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์ไ์ ด้้ลงทุุนนั้้�น ไม่่ถููกนำำ�ไปใช้้ในการประกอบธุุรกิจิ
ที่่�ขััดต่่อศีีลธรรมหรืือไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
(10) จััดการและบริิหารพื้้�นที่่�ให้้เช่่า เช่่น ควบคุุมดููแลการปล่่อยเช่่า
พื้้�นที่่� การเจรจาต่่อรองกัับผู้้�เช่่าเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่า การประเมิินผลการปล่่อย
เช่่าในอดีีต เพื่่�อกำำ�หนดเงื่่�อนไขในการปล่่อยเช่่าและการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดทำำ�
สััญญาเช่่า สััญญาให้้บริิการพื้้�นที่่� และสััญญาให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับพื้้�นที่่�ให้้
เหมาะสม และประเมิินผลการติิดตามเรีียกเก็็บค่่าเช่่า ค่่าบริิการพื้้�นที่่�ค่่าใช้้
จ่่าย เพื่่�อบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญหรืือตััดหนี้้�สููญ หรืือบัันทึึกหนี้้�สููญรัับคืืน
(ในกรณีีที่่�เรีียกเก็็บเงิินได้้ภายหลัังตััดหนี้้�สููญ)
(11) จััดให้้มีีระบบดููแลรัักษาความปลอดภััยของอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง
ที่่�กองทรััสต์์ได้้ลงทุุน เช่่น ระบบแจ้้งเตืือนไฟไหม้้ ระบบการติิดต่่อสื่่�อสาร และ
การจััดการเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน
(12) กำำ�หนดนโยบายและแผนการปฏิิบััติิงานในการบริิหาร บำำ�รุุง
รัักษา และปรัับปรุุงอาคารสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�กองทรััสต์์ได้้ลงทุุน เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิิน
อยู่่�ในสภาพที่่�เทีียบเคีียงได้้กัับอุุตสาหกรรม
5) ตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่า กองทรััสต์์มีีกรรมสิิทธิ์์�และ/หรืือ สิิทธิิโดย
ถููกต้้องในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุนในกรรมสิิทธิ์์�หรืือลงทุุนในสิิทธิิ
การเช่่า รวมทั้้�งสััญญาต่่างๆ ที่่�กองทรััสต์์เข้้าไปเป็็นคู่่�สััญญามีีการจััดทำำ�โดยถููก
ต้้องตามกฎหมาย และมีีผลผููกพัันหรืือสามารถใช้้บังั คัับได้้ตามเงื่อ่� นไขที่่กำ� ำ�หนด
ในสััญญาดัังกล่่าว
6) จััดให้้มีีระบบในการจััดเก็็บเอกสารหลัักฐานทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ แบบ
แสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ หนัังสืือชี้้�ชวน รายงานประจำำ�
ปีีของกองทรััสต์์ และการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับกัับกอง
ทรััสต์แ์ ละทรััพย์์สินิ ที่่ล� งทุุน โดยเก็็บรัักษาข้้อมููลและเอกสารดัังกล่่าวให้้ถููกต้อ้ ง
ครบถ้้วนและสามารถตรวจสอบได้้ภายในระยะเวลาอย่่างน้้อยห้้า (5) ปีีนัับแต่่
วัันที่่�มีีการจััดทำำ�เอกสารหรืือข้้อมููลดัังกล่่าว
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7) จััดทำำ�และเผยแพร่่งบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี และข้้อมููลอื่่น� ใด
เกี่่ยว
� กัับกองทรััสต์์ ให้้ถููกต้อ้ งครบถ้้วนและเผยแพร่่ภายในระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนด
ในกฎหมาย สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ รวมทั้้�งข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์
ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมถึึงกรรมการ และผู้้�บริิหาร ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกองทรััสต์์ ต้้องรัับผิิดชอบร่่วมกัันใน
เนื้้�อหาข้้อมููลที่่�ประกาศหรืือเผยแพร่่ต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป
โดยต้้องจััดให้้มีีระบบการตรวจสอบ ที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าข้้อมููลที่่�เปิิดเผยใน
แบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรัสต์
ั ์ หนัังสืือชี้้ช� วน หนัังสืือเชิิญ
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรัสต์
ั ์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีีพิิมพ์์ หรืือเอกสารเผยแพร่่
อื่่น� ใดได้้รับั การตรวจสอบว่่า มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน ไม่่ขาดข้้อมููลสำำ�คัญ
ั และ
ได้้ให้้ข้้อมููลที่่�เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจลงทุุนแล้้ว รวมทั้้�งเป็็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
8) ดููแลให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนและ
เพีียงพอ ก่่อนที่่�จะใช้้สิิทธิิออกเสีียงในการอนุุมััติิเรื่่�องต่่างๆ รวมทั้้�งได้้รัับ
ข้้อมููลนั้้�นล่่วงหน้้าตามระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์แ์ ละข้้อบัังคัับ
ตลาดหลัักทรััพย์์
9) ควบคุุ ม ดููแลให้้ ก องทรัั สต์์ ป ฏิิ บัั ติิ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย 
หรืือแนวทางปฏิิ บัั ติิ ที่่� อ อกโดยหน่่ วย งานของรัั ฐ หรืือองค์์ กรกำำ� กัั บ ดููแล
อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ รวมทั้้�งข้้อบัังคัับของ
ตลาดหลัักทรััพย์์
10) จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรัสต์
ั ไ์ ม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อย
ละเก้้าสิิบ (90) ของกำำ�ไรสุุทธิที่ิ ป่� รัับปรุุงแล้้วของรอบปีีบัญ
ั ชีีซึ่่ง� หมายความรวม
ถึึงกำำ�ไรสุุทธิิที่่�อ้้างอิิงสถานะเงิินสดของกองทรััสต์์ โดยจะจ่่ายภายในเก้้าสิิบ
(90) วัันนัับแต่่วันั สิ้้น� รอบปีีบัญ
ั ชีีหรืือรอบระยะเวลาบััญชีีที่่มีีก
� ารจ่่ายประโยชน์์
ตอบแทนนั้้�น แล้้วแต่่กรณีี แต่่อย่่างไรก็็ดีี ในกรณีีที่่ก� องทรััสต์ยั์ งั มีียอดขาดทุุน
สะสมอยู่่� จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
11) กำำ�หนดขอบเขตการดำำ�เนิินงานหรืือการประเมิินของผู้้ป� ระเมิิน
ทรััพย์์สินิ ในแต่่ละปีี ให้้รวมถึึงการตรวจสอบสภาพทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์ โดย
เปรีียบเทีียบกัับทรััพย์์สิินที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียงกัันและมีีลัักษณะคล้้ายคลึึง
กัับทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
12) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจจััดจ้้างนายหน้้า เพื่่�อมาทำำ�การช่่วยผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ในกระบวนการจััดหาผู้้�เช่่า
13) ในการลงทุุนทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทรััพย์์สิินหลััก ทรััสตีีจะมอบ
หมายให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์เ์ ป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการจััดการลงทุุนทรััพย์์สินิ อื่่น� ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�ประกาศ สร. 26/2555 และสััญญาสามารถตรวจสอบได้้ภายใน
ระยะเวลาอย่่างน้้อยห้้า (5) ปีี นัับแต่่วัันที่่�มีีการจััดทำำ�เอกสาร หรืือข้้อมููลดััง
กล่่าว แต่่ทั้้�งนี้้� การมอบหมายดัังกล่่าว มิิได้้เป็็นการตััดสิิทธิิของทรััสตีีในการ
มอบหมายให้้ผู้้�อื่น่� ดำำ�เนิินการจััดการลงทุุนในทรััพย์์สินิ อื่่น� ที่่ไ� ม่่ใช่่ทรัพั ย์์สินิ หลััก
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

3. หน้้าที่่�จากการมอบหมายงานบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แก่่ผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ (Property Manager)
แม้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมอบหมายงานบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
ให้้แก่่ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์(Property Manager) ที่่�เป็็นบุุคคลภายนอก
ผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ยัั ง คงต้้ อ งกำำ�กัั บ ดููแลการปฏิิ บัั ติิ ง านของผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อรัักษาประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกองทรััสต์์และผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์
1) การคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
การว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากภายนอกให้้บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
กองทรััสต์์เข้้าไปลงทุุน เช่่น ดููแลด้้านการขาย การตลาด และการบริิหารงาน
ประจำำ�วัันบนอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการดำำ�เนิิน
การอย่่างน้้อยในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
(1) มีีการประเมิินและวิิเคราะห์์ประสบการณ์์ ชื่่�อเสีียง และผลงาน
ในอดีีตของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในเรื่่�องความสามารถในการจััดหาผู้้�เช่่า
ผู้้�ใช้้บริิการ การติิดตามหนี้้� การบำำ�รุุงรัักษาทรััพย์์สิินภายในอาคาร ระบบการ
บริิหารจััดการพื้้�นที่่ใ� ห้้เช่่า การดููแลให้้บริิการแก่่ผู้เ้� ช่่า ระบบควบคุุมภายในเพื่่อ�
ป้้องกัันการรั่่�วไหลของรายได้้และควบคุุมการเบิิกค่่าใช้้จ่่ายให้้รััดกุุม เป็็นต้้น
(2) มีีการพิิจารณาความเหมาะสมของอััตราค่่าตอบแทนของผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งต้้องกำำ�หนดตามระดัับความสามารถในการปฏิิบััติิ
งาน เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์พยายามเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่
กองทรััสต์์ เช่่น ผลตอบแทนของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ขึ้้�นอยู่่�กัับรายได้้ค่่า
เช่่า และ/หรืือ ค่่าบริิการพื้้�นที่่�ที่่�เรีียกเก็็บได้้จริิงหรืือกำำ�ไรสุุทธิิจากการปล่่อย
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น เป็็นต้้น
(3) จััดให้้มีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้กองทรััสต์์สามารถปรัับเปลี่่�ยนผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
หรืือมีีผลการบริิหารจััดการไม่่เป็็นที่่�น่่าพอใจ
(4) จััดให้้มีีระบบในการติิดตามตรวจสอบและประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์โดยสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ระบบควบคุุมภายในยัังคงมีีประสิิทธิิผลและสามารถป้้องกัันการทุุจริิตหรืือ
ทำำ�ให้้ตรวจพบการทุุจริิตหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามระบบได้้โดยง่่าย เช่่น
กำำ�หนดให้้ผู้้�สอบบััญชีีของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องประเมิินระบบการ
ควบคุุม ภายในของทางผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในระหว่่างการสอบบััญชีี และ
ให้้รายงานจุุดอ่่อน หรืือข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุมภายในให้้ผู้จั�้ ดั การกอง
ทรััสต์์ทราบ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องพิิจารณากำำ�หนดในสััญญาว่่าจ้้างให้้ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องรัับผิิดชอบในความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผลประโยชน์์
ของกองทรััสต์์ อัันเนื่่อ� งจากความประมาทเลิินเล่่อของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ในระบบการควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
(5) ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พบว่่า ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
กระทำำ�การหรืือละเว้้นการกระทำำ�การอัันเป็็นเหตุุให้้ขาดความน่่าเชื่่�อถืือใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องดำำ�เนิินการบอก
เลิิกสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์รายนั้้�นเพื่่�อที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะสามารถเข้้าไปดำำ�เนิินงานแทน หรืือคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ราย
ใหม่่ เพื่่�อทดแทนรายเดิิม อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์มีีการกู้้�ยืืมเงิิน
และสััญญากู้้�ยืืมเงิินมีีข้้อห้้ามในการเปลี่่ย� นแปลงผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ การ
เปลี่่ย� นแปลงผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์โดยอาศััยเหตุุตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้จะกระทำำ�
ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับความเห็็นชอบจากผู้้�ให้้กู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์

2) การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการและการปฏิิบััติิงาน
ของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่อ� รัักษาประโยชน์์ที่ดีีที่
่� สุ่� ดุ ของกองทรััสต์์และ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยให้้ดำำ�เนิินการอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�หรืือพิิจารณา
อนุุมััติิแผนงบประมาณประจำำ�ปีีของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อแสดงราย
ละเอีียดของรายรัับและรายจ่่าย เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงรายจ่่ายที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
กำำ�หนดเป้้าหมายการจััดหารายได้้แต่่ละเดืือนและแต่่ละปีี ควบคุุมดููแลให้้
รายรัับและรายจ่่ายเป็็นไปตามแผนงบประมาณที่่ว� างไว้้ โดยแผนงบประมาณ
ประจำำ�ปีีของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีี
(2) ผู้้�จััดการกองทรััส ต์์ต้้องกำำ�หนดเงื่่�อนไขที่่�จููงใจให้้ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์พยายามเพิ่่�มมููลค่่าและผลตอบแทนให้้แก่่กองทรััสต์์ และลด
ความเสี่่�ยงให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
(3) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องมีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาหรืือทบทวน
การวางแผนกลยุุทธ์์ของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� ให้้สามารถเพิ่่�มการจััดหา
รายได้้ และลดความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของรายได้้ค่่าเช่่า และ/หรืือ ค่่า
บริิการพื้้�นที่่�ให้้แก่่กองทรััสต์์ และควบคุุมให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ดำำ�เนิิน
การให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้
(4) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องมีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาหรืือทบทวน
แนวทางการคััดเลืือกผู้้�เช่่าและผู้้�ใช้้บริิการรายใหญ่่ หรืือมีีส่่วนร่่วมในการ
วางแผนการจััดสััดส่่วนประเภทธุุรกิิจของผู้้�เช่่าของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อจำำ�กััดและควบคุุมความเสี่่�ยงหรืือความผัันผวนของรายได้้ค่่าเช่่า และ/
หรืือ ค่่าบริิการพื้้�นที่่�ในแต่่ละปีี
(5) ผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต้้ อ งทบทวนหรืือมีีส่่ ว นในการกำำ� หนด
นโยบายค่่าเช่่า และ/หรืือ ค่่าบริิการพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้อััตราค่่าเช่่า และ/หรืือ ค่่า
บริิการพื้้�นที่่�เป็็นไปในอััตราที่่�เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้้เช่่าและให้้บริิการ
ในขณะนั้้�น
(6) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องตรวจสอบระบบในการควบคุุมดููแลค่่า
ใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษาหรืือซ่่อมแซมอุุปกรณ์์หรืืออาคาร เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิิน
อยู่่�ในสภาพที่่�เทีียบเคีียงได้้กัับอุุตสาหกรรม
(7) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องประเมิินความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุุมเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อให้้กอง
ทรััสต์์ได้้รัับสิินค้้าหรืือบริิการที่่�คุ้้�มค่่ากัับเงิินที่่�จ่่ายไป
(8) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องติิดตามและควบคุุมการจััดเก็็บรายได้้
ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อให้้กองทรััสต์์ได้้รัับรายได้้ค่่าเช่่า และ/หรืือ
ค่่าบริิการครบถ้้วน
(9) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
มีีหน้้าที่่ติ� ดิ ตามและ ควบคุุมดููแลให้้ผู้เ�้ ช่่าและผู้้ใ� ช้้บริิการจ่่ายชำำ�ระค่่าภาษีีต่่างๆ
ให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
(10) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องวิิเคราะห์์ความผิิดปกติิในการบริิหาร
จััดการของผู้้บ� ริิหาร อสัังหาริิมทรััพย์์ รวมทั้้�งสุ่่�มตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
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(11) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องคััดเลืือกและประเมิินระบบควบคุุม
ภายในของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์นอกจากนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องมีี
ระบบในการติิดตามควบคุุม  และสุ่่�มตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
ก. จััดเก็็บรายได้้และนำำ�ส่่งให้้กองทรััสต์์ครบถ้้วนถููกต้้อง
ข. ไม่่เรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายจากกองทรััสต์์มากเกิินความจำำ�เป็็น และต้้อง
อยู่่�ภายในกรอบที่่�สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์กำำ�หนดให้้เรีียกเก็็บได้้
ค. มีีการดููแลและซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษาทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์อย่่างเพีียง
พอและเหมาะสมเพื่่�อให้้สามารถใช้จั้ ดั หาผลประโยชน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะ
ยาว
4.ระบบการควบคุุมภายใน และกระบวนการทำำ�งาน เพื่่อ� ป้้องกัันหรืือจััดการ
กัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์การแบ่่งฝ่่ายงานและหน้้าที่่�ความรัับผิิด
ชอบของแต่่ละฝ่่ายงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1) จำำ�แนกตามรายละเอีียดของงาน
บริิษััท ฯ ได้้รัับการจััดตั้้�งขึ้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นผู้้�
จััดการกองทรััสต์์ตาม  พ.ร.บ.ทรััสต์์เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน บริิษััทฯ ได้้แบ่่ง
ฝ่่ายงานออกเป็็น 4 ฝ่่ายหลััก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ของบริิษััท ฯ เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ และกฎหมาย รวมถึึงกฎ และ/หรืือ ระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ฝ่่ายงาน
ต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ และขอบเขตของงานและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของแต่่ละ
ฝ่่าย สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ฝ่่ายกำำ�กัับตรวจสอบ บริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
• กำำ�กัับดููแลบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร
จััดการกองทรััสต์์ และการลงทุุนของกองทรััสต์์ ให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์
และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ดููแลและป้้องกัันมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างกอง
ทรััสต์์กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
• จัั ด โครงสร้้างองค์์ ก รและแนวทางการดำำ� เนิิ น การ เพื่่� อ รัั ก ษา
ประโยชน์์ที่่ดีีที่่
� สุ� ดุ ของกองทรััสต์์และผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์โดยรวมเมื่่�อเกิิดความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์ขึ้้�น
•  ดููแลให้้บุุคลากรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์เป็็นผู้้ที่่� มีี�
คุุณสมบััติเิ หมาะสมตามลัักษณะงานที่่�ปฏิิบัติั แิ ละปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ประเมิินผลงานและการปฏิิบััติิงานของบุุคลากร
• ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ว่่า เป็็นไปตามสััญญาก่่อ
ตั้้ง� ทรััสต์์ และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องหรืือไม่่ และเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่ากองทรััสต์์และ
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบถึึง กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�มีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
• ดำำ�เนิินการสรุุปและนำำ�เสนอเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิจากคณะ
กรรมการสำำ�หรัับกรณีีรายจ่่ายพิิเศษหรืือรายจ่่ายนอกงบประมาณ
ฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิิน
• ดำำ�เนิินการคััดเลืือกผู้้�ประเมิินมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
• วางแผนและกำำ� หนดกลยุุ ท ธ์์ ใ นการจัั ด หาผลประโยชน์์ จ าก
อสัังหาริิมทรััพย์์
• วางแผนการตลาดและส่่งเสริิมการขายการประชาสััมพัันธ์์
• กำำ�หนดกลยุุทธ์์การแข่่งขััน เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนได้้ตามเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนด
• จััดทำำ�ประมาณการรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์
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• ควบคุุมดููแลและตรวจสอบการทำำ�งานของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
• ดููแลการใช้้ประโยชน์์การรัักษาความสะอาดและความปลอดภััย
จากทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
• การควบคุุมดููแลทรััพย์์สิิน
• ดููแลผู้้�เช่่าและผู้้�ใช้้บริิการ
• ดููแลการจััดเก็็บค่่าเช่่าและค่่าบริิการพื้้�นที่่�ให้้มีีความครบถ้้วน
และถููกต้้อง
• ดููแลการจััดการค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิิจ
• ดำำ�เนิินงานตามแผนงาน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายและกลยุุทธ์์
ในการจััดหาผลประโยชน์์รวมถึึงการดููแลบริิหารกองทรััสต์์
• วางแผนคัั ด เลืื อ กและพิิ จ ารณาวางแผนการลงทุุ น ใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์รวมถึึง การลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�น
• จัั ด ให้้มีีการดำำ� เนิิ น การตรวจสอบ หรืื อ สอบทานข้้อมููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุน
• จััดทำำ�ประมาณการรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์
• ดููแลเกี่่�ยวกัับนโยบายและการกู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์ (ถ้้ามีี)
• จััดการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนของกองทรััสต์์
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
• จััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์
ทรััสตีี และผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ และคู่่สั� ญ
ั ญา ตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์
กฎหมาย ประกาศที่่�เกี่่ย� วข้้อง หรืือสััญญาต่่างๆ เช่่น การจััดประชุุมผู้้ถื� อื หน่่วย
ทรััสต์์ การจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
ของกองทรััสต์์ รวมทั้้�งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์และกองทรััสต์์
• ติิดต่่อและดููแลผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
• ดููแลจััดหาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและความเชี่่�ยวชาญ
เพิ่่�มเติิม
• จััดอบรมและพััฒนาองค์์ความรู้้�ของบุุคลากร เพื่่�อการบริิหาร
จััดการกองทรััสต์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
• ควบคุุม ติิดตาม ประสานงานและดููแลงานที่่�ได้้มีีการมอบหมาย
ให้้จััดทำำ�และดำำ�เนิินการโดยผู้้�ให้้บริิการภายนอก (งานที่่�มีีการ Outsource)
• การรัับข้้อร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกัับข้้อพิิพาท
• การจััดเก็็บข้้อมููลเอกสารและหลัักฐานเกี่่�ยวกัับกองทรััสต์์
• งานสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน เช่่น การบริิหารงานบุุคคล การ
จััดการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและ คอมพิิวเตอร์์ การบริิหารงานทั่่�วไป
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง  
5. ค่่าตอบแทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ตลอดระยะเวลาแห่่งสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะได้้รัับค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์
แบ่่งเป็็นค่่าธรรมเนีียมพื้้�นฐาน (Base fee) ในอััตราไม่่เกิิน 0.3 % ของมููลค่่า
ทรััพย์์สิินสุุทธิิ โดยมีีการกำำ�หนดอััตราขั้้�นต่ำำ��ที่่� 12 ล้้านบาทต่่อปีี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

(อาจมีการปรับขึ้นอัตราขั้นต่ำ�ในกรณีที่มีการเพิ่มทุน อันส่งผลให้มีการเพิ่ม
งานหรือหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์) และค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable
fee) ในอัตราไม่เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว
ในแต่ละรอบปีบัญชีตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
1.5. วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์
1) เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ล าออกตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กำ�หนด
(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทำ�หน้าที่
ก. ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที่
ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ พระราช
บัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศของสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นใด และการไม่
ปฏิบัติหน้าที่นั้น ทรัสตีเห็นว่า เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อกองทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถเยียวยาความเสียหาย
นัน้ ได้ภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแต่วนั ทีท่ รัสตีแจ้งให้ผจู้ ดั การกอง
ทรัสต์ทราบถึงเหตุดังกล่าว
ข. ปรากฎข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลักษณะ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามคำ�สั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะ
เวลาที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด
ค. ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกอง
ทรัสต์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. สิ้นสุดลงและผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่อ
อายุการให้ความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
(3) สำ�นักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้
จัดการกองทรัสต์หรือสัง่ พักการปฏิบติ หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็นเวลา
เกินกว่าระยะเวลาทีป่ ระกาศ สร. 26/2555 หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด
ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด
(4) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สนิ้ สภาพนิตบิ คุ คลหรือชำ�ระบัญชี หรือถูก
พิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็นคำ�สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม หรือมีการ
ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์
(5) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดำ�รงเงินกองทุนตามประกาศ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
กรณีปรากฏเหตุในการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามข้อ (2) ก.
ให้ทรัสตีเป็นผูม้ อี �ำ นาจในการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยให้ทรัสตีเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์และดำ�เนินการแต่งตั้งผู้
จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่ปรากฏเหตุตามข้อ
(2) ก. และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายในสามสิบ (30)
วันนับแต่วันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำ�เนินการแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตีดำ�เนินการแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ได้เอง

โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลา
ที่จำ�เป็นและสมควร
3) การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์
การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ตัดสิทธิของทรัสตีในอันที่จะ
ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการผู้จัดการกองทรัสต์
ผิดสัญญา และทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เพราะการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี้
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ตลอด
จนกฎหมาย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมดำ�เนินการตามความจำ�เป็นเพื่อให้
ทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่
ไปได้ ซึง่ การดำ�เนินการดังกล่าวรวมถึงการลงรายมือชือ่ ในหนังสือเพือ่ รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ราย
ใหม่ รวมถึงลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารและ
ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาให้แก่ทรัสตี หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์
รายใหม่สามารถดำ�เนินการในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกอง
ทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์
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รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

2.ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อบริษัท
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้งของบริษัท
ลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
คณะกรรมการบริษัท

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด
13 กุมภาพันธ์ 2539
638,600,000 บาท
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ บี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) (99.99%)
1.นายธนพล ศิริธนชัย
2.นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
3.นายวิทวัส คุตตะเทพ
4.นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
5.นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง
คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน
กรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) กลุ่ม ก. คือ นายธนพล ศิริธนชัย และ นายวิทวัส คุตตะเทพ
2) กลุ่ม ข. คือ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ และ นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง
มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. หนึ่งคน รวมเป็น
สองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
วัตถุประสงค์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
วััตถุุประสงค์์การแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตกลงแต่่งตั้้�ง บริิษัทั นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กัดั
ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารและจััดหาผลประโยชน์์ในโครงการของกองทรััสต์์
เพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์ โดยมีีสิทิ ธิิ หน้้าที่่� และขอบเขตความรัับผิิดชอบ
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
2) หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
(1) หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ มีีหน้้าที่่�หลััก
ดัังนี้้�
ก.จััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุนตาม
นโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกองทรััสต์์
ข. บำำ�รุงุ รัักษาและซ่่อมแซมทรััพย์์สินิ ที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุน ตรวจ
สอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการควบคุุมอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ค. การจััดทำำ�บัญ
ั ชีีและรายงาน เอกสารการจััดการ และการตรวจ
สอบภายใน
ง. พััฒนาและจััดให้้มีีแผนการโฆษณา แผนการส่่งเสริิมการขาย
สำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุน
(2) หน้้าที่่�ในการเปิิดเผยข้้อมููล
เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เกี่่�ยวกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การและการจัั ด หาประโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สินิ ที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุน รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับส่่วนได้้เสีียของตน และ
ของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
การที่่�บริิษััทฯ และทรััสตีีกำำ�หนดให้้แก่่บริิษััทฯและทรััสตีีทราบ
(3) หน้้าที่่�ในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการกัับ
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงของกองทรััสต์์

ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์ในเรื่่�องการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องของกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้�
ให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดย คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
ของกองทรััสต์์และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
(4) หน้้าที่่�ในการให้้ความร่่วมมืือกัับบริิษััทฯและ ทรััสตีี
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์รับั ทราบและตกลงว่่า การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จะอยู่่�ในการ
กำำ�กับั ดููแลของบริิษัทั ฯ และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีหี น้้าที่่�ในการให้้ความ
ร่่วมมืือกัับบริิษััทฯ และทรััสตีีในการปฏิิบััติิตามระบบกำำ�กัับดููแลสำำ�หรัับผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามที่่�บริิษัทั ฯ และ/หรืือทรััสตีีกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
(5) หน้้าที่่�ในการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีหน้้าที่่�ในการจััดให้้มีี ปฏิิบััติิตาม และปรัับปรุุง
มาตรการในการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรัักษาประโยชน์์
ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ รวมทั้้�งเปิิดเผยความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่� อาจเกิิดขึ้้�นให้้ถููกต้้อง ครบถ้้วนและตรงต่่อความเป็็นจริิงให้้แก่่บริิษััทฯ
และทรััสตีีทราบ นอกจากนี้้�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ
อัันเป็็นการขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของกองทรััสต์์ตามรายละเอีียดที่่�กำำ�หนดไว้้
ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
(6) การมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่�นปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�และการกำำ�กับั ดููแล (Outsourcing)
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่างๆ ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามสััญญานี้้�ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการด้้วยตนเองเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิหน้้าที่่�บางส่่วนของผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เท่่าที่่�ไม่่ขััดต่่อกฎหมาย กฎ ระเบีียบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

49

หรื อ ประกาศใดๆที่ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก องทรั ส ต์ ทรั ส ตี ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วย
เหลือในการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Outsourcing) ซึ่ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดเผยต่อบริษัทฯ แล้ว โดยผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบถึงการมอบ
หมายดังกล่าวทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องควบคุมดูแล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกอง
ทรัสต์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ต่างๆ แห่งสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(7) ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที่จะจัดให้มี ปฏิบัติตาม ปรับปรุง และเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
3) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่
ในการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base
Fee) ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีสำ�หรับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็
กซ์ และ ไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อปีสำ�หรับโครงการสาทร สแควร์ และค่า
ธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ในอัตราไม่เกิน 8% ของรายได้จาก
การให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละโครงการ ตามที่กำ�หนดในสัญญาแต่งตั้งผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์

3.ทรัสตี
1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ :			
ที่อยู่ :			
				
ประเภทธุรกิจ : 		
โทรศัพท์ : 		
โทรสาร : 		
เว็บไซต์ : 		

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
0-2673-3999
0-2673-7809
www.kasikornasset.com

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ทรัสตีได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556

2) โครงสร้างการถือหุ้น
ลำ�ดับ
1
2
3

ชื่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
นายประทาน อัฉราวรรณ
นางสาวศรัญญา ศิริวันสาณฑ์
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
27,154,272
1
1
27,154,274

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
99.99
0.00
0.00
100
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3) หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการเป็็นทรััสตีี
ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ในการดููแลและจััดการกองทรััสต์์ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ระมััดระวัังเยี่่�ยงผู้้�มีีวิิชาชีีพ โดยปฏิิบััติิต่่อผู้้�รัับประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรมเพื่่�อ
ประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�รัับประโยชน์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและความเป็็นอิิสระ
และเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ตลอดจนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อ
ผููกพัันที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้เพิ่่�มเติิมแก่่ผู้ล้� งทุุน (ถ้้ามีี) โดยมีีหน้้าที่่�ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ตามที่่�ได้้กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ได้้แก่่
(1) ติิดตามดููแลและตรวจสอบให้้ผู้จั้� ดั การกองทรััสต์์บริหิ ารจััดการ
กองทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง ทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) รายงานต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนดำำ�เนิิน
การแก้้ไข ยัับยั้้�ง หรืือเยีียวยาความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์ตามที่่�เห็็น
สมควร กรณีีที่่ผู้� จั้� ดั การกองทรััสต์์กระทำำ�การ หรืืองดเว้้นกระทำำ�การจนก่่อให้้
เกิิดความเสีียหายแก่่กองทรััสต์์ หรืือไม่่ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามสััญญาและกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(3) เข้้าร่่วมประชุุมในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทุกุ ครั้้ง� โดยหาก
ต้้องมีีการขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ทรััสตีีจะต้้องตอบข้้อซัักถามและ
ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการว่่า เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องหรืือไม่่ รวมทั้้�งทัักท้้วงและแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบ
ว่่า การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวไม่่สามารถกระทำำ�ได้้ หากไม่่เป็็นไปตามสััญญาก่่อ
ตั้้�งทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

(4) จััดการกองทรััสต์์ตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือ
จำำ�กััดมิิให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์หรืือผู้้�
ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวมกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
รวมทั้้�งมีีอำำ�นาจในการจััดให้้มีีผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
(5) จััดทำำ�รายงานเสนอต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์พร้้อมกัับรายงาน
ประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ โดยระบุุว่่าทรััสตีีมีีความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิ
งานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ว่่าเป็็นอย่่างไร
สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดแห่่งสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ รวมทั้้�งกฎหมายประกาศ
และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถดููราย
ละเอีียดเกี่่�ยวกัับขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของทรััสตีีใน
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
4) ค่่าธรรมเนีียมที่่�ได้้รัับจากการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นทรััสตีี
ตลอดระยะเวลาแห่่งสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ทรััสตีีจะได้้รัับค่่าธรรมเนีียม
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการ เป็็นทรััสตีีและผู้้�เก็็บรัักษาทรััพย์์สิินโดยได้้
รัับค่่าธรรมเนีียมในอััตราไม่่เกิิน 0.3% ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ โดยมีีการ
กำำ�หนดอััตราขั้้�นต่ำำ��ที่่� 8 ล้้านบาทต่่อปีี (อาจมีีการปรัับขึ้้�นอััตราขั้้�นต่ำำ��ใน
กรณีีที่่�มีีการเพิ่่�มทุุน อัันส่่งผลให้้มีีการเพิ่่�มงานหรืือหน้้าที่่�ของทรััสตีี)

4.ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
1) ผู้สอบบัญชี

ชื่อ :			บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ที่อยู่ :			
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
				
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 			
02-677-2000

2) นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ชื่อ :			บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่อยู่:			
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
				
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 			
02-009-9000

3) บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อ:			บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่อยู่:			
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์เอ ชั้น 31 				
				
ห้องเลขที่ ทีเอ็นเอ 01-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
				
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 			

02-643-8223
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ปัจจัยความเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อีกทัง้ ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมายังคงเผชิญกับสถานการณ์
โรคระบาด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ใน
การด�ำเนินงานของกองทรัสต์จึงจ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีนัย
ส�ำคัญ เพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับปัจจัยเสีย่ งของกอง
ทรัสต์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน และในแต่ละด้านมีความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ดังต่อนี้

3.ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านกฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานของกองทรัสต์

1) ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เนื่่�องมาจากการ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์

1) ความเสี่่�ยงจากการที่่�คู่่�สััญญาไม่่ปฏิิบััติิตามสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การลงทุุน การบริิหาร หรืือการจััดหาผลประโยชน์์ในอสัังหาริิมทรััพย์์ของกอง
ทรััสต์์
2) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ/หรืือ ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์อาจไม่่สามารถดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์การลงทุุนของกองทรััสต์์
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จได้้
3) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับกรณีีที่่�กองทรััสต์์ต้อ้ งพึ่่�งพาผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููงและบุุคลากรของผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีความชำำ�นาญในการดำำ�เนิินงานจััดหา
ผลประโยชน์์และบริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์อสัังหาริิมทรััพย์์
4) ความเสี่่�ยงของผลประกอบการของกองทรััสต์์ขึ้้�นอยู่่�กัับความ
สามารถของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
5) ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างกองทรััสต์์และผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์
2. ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการลงทุุนในกองทรััสต์์
1) กองทรััสต์์ลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งมููลค่่าของสิิทธิิ
การเช่่าอาจลดลงตาม ระยะเวลาเช่่าที่่�เหลืืออยู่่� และจะมีีผลให้้มููลค่่าหน่่วย
ทรััสต์์ของกองทรััสต์์ลดลงตามส่่วนไปด้้วย
2) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการที่่�ต้้องเสีียผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�รายที่่�มีีความสำำ�คััญอาจ
ส่่งผลกระทบด้้านลบต่่อสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกอง
ทรััสต์์
3) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งทางการค้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกอง
ทรััสต์์ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงของอุุปทานของพื้้�นที่่�เช่่าสำำ�นัักงานในอนาคตเพิ่่�ม
มากขึ้้�น
4) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ลงทุุน
ตามการประเมิินค่่าโดยบริิษัทั ประเมิินค่่าทรััพย์์สินิ ไม่่ได้้เป็็นเครื่่�องแสดงมููลค่่า
ที่่�แท้้จริิงของอสัังหาริิมทรััพย์์ และไม่่สามารถรัับประกัันได้้ว่่าราคาขายของ
อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นจะเป็็นไปตามที่่�ประเมิิน ไม่่ว่่าในปััจจุุบัันหรืือในอนาคต
5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาของหน่วยทรัสต์ที่อาจลดลงจากราคาที่
ผันผวนตามสภาวะตลาดที่ผันผวน
6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระ
ทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่อฐานะการเงินและผล
การดำ�เนินงานของกองทรัสต์

ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุนอยู่่�ภายใต้้บัังคัับของ
หลัักเกณฑ์์ทางกฎหมายเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ทาง
กฎหมายดัังกล่่าวอาจส่่งผลให้้กองทรััสต์์มีีค่่าใช้้จ่่ายและภาระความรัับผิิด
หลายด้้าน
4.ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

2) ความเสี่่�ยงจากการบริิหารจััดการของเสีีย ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อ
สัังคมหรืือชุุมชนที่่�ตั้้�งของอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุน
5.ปััจจััยเสี่่�ยงจากสถานการณ์์โรคระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
1) ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�เช่่าในบางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจาก
สถานการณ์์โรคระบาด และอาจผิิดนััดชำำ�ระค่่าเช่่า ค่่าบริิการ และ/หรืือขอ
ยกเลิิกสััญญาเช่่าก่่อนกำำ�หนด หรืืออาจจะไม่่ต่่อสััญญา
2) ความเสี่่�ยงที่่�อาจกระทบต่่อความต้้องการเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใน
อนาคตตลอดจนรููปแบบการทำำ�งานในอนาคตเปลี่่�ยนแปลงไป (Work from
Home) เนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินการตามมาตรการของรััฐในการควบคุุมการ
แพร่่ระบาดของโรค ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกองทรััสต์์
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การกำ�กับดูแลกองทรัสต์
1. นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกองทรัสต์
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการจัดให้มีคู่มือระบบการทำ�งาน
และระบบควบคุมภายใน เพื่อกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และแนวทางใน
การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริ
ษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดำ�เนินกิจการตามหลักการกำ�กับดูแลที่ดี รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
นอกจากนี้ ฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยงจะทำ�หน้าที่
ในการกำ�กับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์และการลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังทำ�หน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนิน
งานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามระบบงานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือระบบการ
ทำ�งานและระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทำ�ให้มนั่ ใจว่ากองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบทีม่ กี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
2. คณะกรรมการชุดย่อย
- ไม่มี 3. การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มกี ารจัดทำ�ทุกไตรมาส โดย
กำ�หนดให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องเข้าประชุมด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่าครึง่
หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดและมติทงั้ ปวงของคณะกรรมการจะชีข้ าด
ตามเสียงข้างมาก โดยจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม
และให้ข้อมูล ให้กรรมการพิจารณาอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม โดย
ทั่วไปจะมีวาระที่สำ�คัญในการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของกองทรัสต์
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกันของ กองทรัสต์
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1) ข้อกำ�หนดในการประชุม กระบวนการประชุม
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กิจการทั่วไปของบริษัทฯ และกองทรัสต์เป็นอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง
โดยมีกระบวนการประชุมคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

(1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาจำ�เป็นเพียงพอสำ�หรับการ
พิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมธุรกรรมที่สำ�คัญของกอง
ทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(2) ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะจัดให้มีวาระการประชุม
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ หรืออนุมัติดำ�เนิน
การในการดำ�เนินงานต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ และกอง
ทรัสต์ งบประมาณประจำ�ปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเข้าทำ�รายการที่เกี่ยว
โยงกัน แผนธุรกิจ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำ�เนินการตามแผนธุรกิจ
เป็นต้น
(3) ในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าครึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด และมติทงั้ ปวงของคณะกรรมการ
จะชี้ขาดตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยในการ ออก
เสียงลงคะแนนนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) ในการประชุม ประธานกรรมการจะทำ�หน้าที่ดูแลจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพือ่ การอภิปราย
ปัญหาสำ�คัญ และเพียงพอสำ�หรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่
สำ�คัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระ
การประชุม
(5) จัดทำ�บันทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเกีย่ วกับการ
ประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ เป็นหลักฐานต่อไป
2) ธุรกรรมทีส่ �ำ คัญของกองทรัสต์ทเี่ สนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ และอนุมัติการ
ดำ�เนินการที่จำ�เป็นในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ
ก. ผลประกอบการของบริษัทฯ และของกองทรัสต์
ข. ความคืบหน้าในการดำ�เนินการตามแผนธุรกิจและแผนการ
ตลาดที่กำ�หนดขึ้นโดยบริษัทฯ ในการจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการดำ�เนินการแก้ไข ด้วย
ความสนับสนุนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค. แนวทางในการบรรเทาความเสี่ยง หรือเหตุอื่นใดที่อาจมีผลก
ระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกองทรัสต์
ง. ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ อันได้แก่ ฝ่าย
กำ�กับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสีย่ ง ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ และฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไข
จ. จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานขอ
งบริษัทฯ ในการทำ�หน้าที่ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและ
ความคืบหน้าในการแก้ไขเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

(2) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเพื่่�ออนุุมััติิ
ก. กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจระยะยาว จััดระบบ
โครงสร้้างองค์์กรที่่�เหมาะสม และกำำ�กัับดููแลนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการจััดหาประโยชน์์ของกองทรััสต์์
ข. ร่่างงบประมาณประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ แผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี
รวมถึึงกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของกองทรััสต์์ประจำำ�ปีีที่ไ่� ด้้จัดั ทำำ�ขึ้้น� โดยบริิษัทั ฯ ใน
ฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ด้้วยความสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ค. แนวทางในการดำำ�เนิินการรัับข้้อพิิพาทและข้้อร้้องเรีียนที่่สำ� ำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ซึ่่�งต้้องได้้รัับการพิิจารณาโดยคณะ
กรรมการ
ง. รายการระหว่่างกัันและรายการใดๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์กัับการ ดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์
จ. เรื่่�องอื่่�นใดที่่�ต้้องมีีการพิิจารณาและอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์
ฉ. เรื่่�องอื่่�นใดที่่�สำำ�คััญและมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ เองและกองทรััสต์์
4. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััท ฯ ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ให้้เกิิดความเสมอภาคและ
ยุุติธิ รรมต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทุกุ กลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยข้้อมููลภายในหรืือ
ข่่าวอัันมีีสาระสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหน่่วยทรััสต์์ที่่�ไม่่เปิิดเผยสู่่�
สาธารณะถืือเป็็นข้้อมููลภายใน และเป็็นข้้อมููลความลัับของบริิษััท ฯ ดัังนั้้�น
กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับของบริิษััท ฯ มีีหน้้าที่่�ต้้องรัักษา
ข้้อมููลภายในไว้้เป็็นความลัับไม่่นำำ�ข้้อมููลภายในที่่�ตนล่่วงรู้้�จากการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ไปบอกผู้้�อื่่�น หรืือนำำ�ไปใช้้แสวงหากำำ�ไรหรืือผลประโยชน์์จากการซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ในทางมิิชอบ หรืือทำำ�ให้้บริิษััท ฯ เสีียประโยชน์์ไม่่ว่่าทางตรง
หรืือทางอ้้อม โดยมีีหลัักการและแนวปฏิิบัติั ใิ นการใช้้ข้อ้ มููลภายใน การรัักษา
ความลัับของข้้อมููล การเปิิดเผยข้้อมููลและการให้้ข้อ้ มููลข่่าวสาร และความคิิด
เห็็นแก่่บุุคคลภายนอก ดัังนี้้�
1) นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยใช้้
ข้้อมููลภายใน
(1) กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทต้้องรายงาน
การถืือครองหลัักทรััพย์์ต่อ่ คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และ
ลงทุุนทั่่�วไป มั่่�นใจว่่ากรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทดำำ�เนิินกิิจการด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตมีีความชััดเจน โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้
(2) กรรมการ ผู้้�บริิหารของบริิษััท (ตามนิิยามของสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต.)และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อฝ่่ายกำำ�กัับ ตรวจสอบ
บริิหารและจััดการความเสี่่�ยงล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน ก่่อนทำำ�รายการ และ
ยื่่�นรายงานต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ
ขาย  โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น ผ่่านช่่องทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามที่่�
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด เพื่่�อให้้ฝ่่ายกำำ�กัับ ตรวจสอบ บริิหารและจััดการ
ความเสี่่�ยงจััดทำำ�สรุุปรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทและเปิิดเผยข้้อมููล ใน
รายงานประจำำ�ปีี
(3) ห้้ามมิิให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ฯ ซื้้�อขายหลััก
ทรััพย์์ของบริิษััทก่่อนการประกาศงบการเงิิน 1 เดืือน และภายหลัังจากที่่�

ประชาชนได้้รัับทราบข้้อมููลแล้้ว 24 ชั่่�วโมง โดยทุุกๆ 3 เดืือน บริิษััทจะแจ้้ง
ให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั ฯ ทราบถึึงช่่วงระยะเวลาในการห้้ามซื้้อ�
ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
2) นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการรัักษาความลัับของข้้อมููล
(1) กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีหน้้าที่ต้่� อ้ งเก็็บรัักษาข้้อมููล
ความลัับของบริิษัทั ฯ อย่่างเคร่่งครััดโดยเฉพาะข้้อมููลภายในที่่ยั� งั ไม่่เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะหรืือข้้อมููลที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ฯ หรืือ
ราคาหุ้้�นของบริิษััท
(2) กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีพัันธะผููกพัันต้้องไม่่เปิิดเผย
ข้้อมููล หรืือเอกสารที่่�เป็็นความลัับ หรืือความลัับทางธุุรกิิจของบริิษััท ฯ ที่่�ได้้
ล่่วงรู้้�จากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เช่่น แผนงาน เทคโนโลยีี สิ่่�งประดิิษฐ์์แบบแปลน
แผนที่่� ตััวเลข หรืือสููตร ซึ่่�งถืือเป็็นสิิทธิิของบริิษััท ฯ โดยผู้้�ที่่�ล่่วงรู้้�ข้้อมููล จะ
ต้้องไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่่�แข่่ง แม้้พ้้นสภาพการ
เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััท ฯ ไปแล้้วอีีกเป็็นเวลา 2 ปีี
(3) เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลภายในมาแสวงหาประโยชน์์
อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อบริิษััทและผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดชั้้น� ความลัับของข้้อมููล โดยข้้อมููลที่่สำ� ำ�คััญที่่ยั� งั ไม่่เปิิดเผยต่่อ
สาธารณะหรืือข้้อมููลที่่�ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือราคาหุ้้�น จะจำำ�กััด
ให้้รัับรู้้�ได้้เฉพาะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
(4) ข้้อมููลลัับทางการค้้าหรืือเอกสารสำำ�คััญของบริิษัทั ฯ ต้้องได้้รับั
การเก็็บรัักษาและปกปิิดมิิให้้รั่่�วไหล โดยกำำ�หนดตามความสำำ�คััญของข้้อมููล
เช่่น ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยได้้ ข้้อมููลปกปิิด ข้้อมููลลัับหรืือข้้อมููลลัับมาก
(5) จััดทำำ�ข้้อมููล และเอกสารต่่างๆ ของบริิษััท ฯ ตามหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบด้้วยความสจุุริต 
ิ รอบคอบและเป็็นไปตามมาตรฐานที่่กำ� ำ�หนด
นอกจากนี้้�การใช้้ข้้อมููล ภายในร่่วมกัันในฝ่่ายงานหรืือในบริิษััท ฯ ต้้องอยู่่�ใน
กรอบหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเท่่านั้้�น
3) นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลและการให้้ข้้อมููล
ข่่าวสาร และความคิิดเห็็นแก่่บุุคคลภายนอก
(1) บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญต่่อสาธารณชนอย่่างถููกต้้อง
โปร่่งใส ทัันเวลา และเท่่าเทีียมกััน
(2) บริิ ษัั ท หลีีกเลี่่� ย งการให้้ ข้้ อ มูู ล สำำ� คัั ญ ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ เ ปิิ ด เผย
ต่่ อ ประชาชนทั่่� ว ไป นัั ก ข่่ า ว นัั ก วิิ เ คราะห์์ หรืือบุุ ค คลอื่่� น โดยข้้ อ มูู ล
สำำ�คััญที่่�ยัังไม่่ได้้เผยแพร่่ออกสู่่�สาธารณชนต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
ประธานกรรมการบริิ ห ารหรืือกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ ก่่ อ นที่่� จ ะมีีการ
เปิิดเผย  โดยประธานกรรมการบริิหารหรืือกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่อาจ
เลืือกให้้ข้้อมููลด้้วยตนเอง หรืือมอบหมายให้้นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ หรืือผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องเป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููล สำำ�หรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ร่่วมทุุน บริิษััทต้้องได้้
รัั บ ความเห็็ น ชอบจากผู้้�ร่่ ว มทุุ น ก่่ อ นเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตามเงื่่� อ นไขสัั ญ ญา
ที่่� กำำ� หนดไว้้ ร่่ ว มกัั น  ทั้้� ง นี้้� การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ของบริิ ษัั ท ให้้ ดำำ� เนิิ น การ
ภายใต้้ เกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ ฯ กำำ�หนด
(3 ) กรณีีผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือนัักลงทุุนสอบถามข้้อมููลมายััง
บริิษััทให้้เป็็นหน้้าที่่�ของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ หรืือฝ่่ายกำำ�กัับ ตรวจสอบ บริิหาร
และจััดการความเสี่่ย� ง หรืือหน่่วยงานอื่่น� ตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากประธาน
กรรมการบริิษัทั หรืือกรรมการผู้้�จััดการให้้เป็็นผู้้�ตอบข้้อสอบถาม โดยต้้องให้้
ข้้อมููลที่่ไ� ด้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว และการตอบข้้อสอบถามนั้้�น ให้้ดำำ�เนิิน
การภายใต้้เกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ ฯ กำำ�หนด
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(4) กรณีีพนัักงานถููกถามหรืือขอให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ตนไม่่มีีหน้้าที่่�
เปิิดเผยหรืือตอบคำำ�ถาม ขอให้้ปฏิิเสธการแสดงความเห็็นต่่าง ๆ ด้้วยความ
สุุภาพ และแนะนำำ�ให้้สอบถามจากหน่่วยงานที่่�ได้้รัับมอบหมายและรัับผิิด
ชอบในการเปิิดเผยข้้อมููลโดยตรง เพื่่�อให้้การให้้ข้้อมููลหรืือความเห็็นต่่าง ๆ
ถููกต้้องและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
5. การพิิจารณาตััดสิินใจลงทุุนและการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
1) นโยบายการลงทุุนและประเภททรััพย์์สิินหลัักที่่�กองทรััสต์์จะ
ลงทุุน
กองทรััสต์์มีีนโยบายการลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์
หรืื อ สิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ และทรัั พ ย์์ สิิ นอัั น เป็็ นส่่ ว นควบหรืื อ
เครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ของอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ประเภทและชนิิดของ
ทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์มีีแผนจะลงทุุนนั้้�น  จะพิิจารณาลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�
เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทอาคารสำำ�นัักงาน รวมถึึงอสัังหาริิมทรััพย์์อื่่น� ใดที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการสนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมธุุรกิิจการให้้เช่่าพื้้�นที่่อ� าคารสำำ�นัักงาน
ดัังกล่่าวด้้วย โดยมีีหลัักเกณฑ์์การลงทุุนดัังนี้้�
(1) จะต้้องลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งกรรมสิิทธิ์์�หรืือ
สิิทธิิครอบครอง ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้มาซึ่่�งสิิทธิิครอบครองต้้องเป็็นกรณีี
ใดกรณีีหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
ก. อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีการออก น.ส. 3 ก.
ข. สิิ ทธิิ ก ารเช่่ า ในอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ที่่� มีี ก ารออกตราสารแสดง
กรรมสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.
(2) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนและได้้มาต้้องไม่่อยู่่�ใน
บัังคัับแห่่งทรััพยสิิทธิิหรืือมีีข้้อพิิพาทใดๆ เว้้นแต่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และ
ทรััสตีีได้้พิิจารณาโดยมีีความเห็็นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรว่่า การอยู่่�ภายใต้้
บัังคัับแห่่งทรััพยสิิทธิิหรืือการมีีข้้อพิิพาทนั้้�นไม่่กระทบต่่อการหาประโยชน์์
จากอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ดัั ง กล่่าวอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และเงื่่�อนไขการได้้มาซึ่่�ง
อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นยัังเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
(3) การทำำ�สัญ
ั ญาเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์ ต้อ้ งไม่่มีข้ี อ้ ตกลง
หรืือข้้อผููกพัันใดๆ ที่อ่� าจมีีผลให้้กองทรััสต์์ไม่่สามารถจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์
ในราคายุุติิธรรม (ในกรณีีมีีการจำำ�หน่่าย)
(4) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้มาต้้องพร้้อมนำำ�ไปจััดหาผลประโยชน์์คิิด
เป็็นมููลค่่ารวมกัันไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละเจ็็ดสิิบห้้า (75) ของมููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ที่่�
ขออนุุญาตเสนอขายรวมทั้้�งจำำ�นวนเงิินกู้้�ยืืม (ถ้้ามีี) ทั้้�งนี้้� กองทรััสต์์อาจลงทุุน
ในโครงการที่่ยั� งั ก่่อสร้้างไม่่แล้้วเสร็็จได้้ โดยมููลค่่าของเงิินลงทุุนที่่จ� ะทำำ�ให้้ได้้มา
และใช้้พัฒ
ั นาอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แล้้วเสร็็จเพื่่�อนำำ�ไปจััดหาผลประโยชน์์ต้อ้ งไม่่
เกิินร้อ้ ยละสิิบ (10) ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ รวมของกองทรััสต์์ และยัังแสดงไว้้ว่า่
จะมีีเงิินทุนุ หมุุนเวีียนเพีียงพอเพื่่�อการพััฒนาดัังกล่่าวโดยไม่่กระทบกัับความ
อยู่่�รอดของกองทรััสต์์ด้้วย
(5) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนต้้องผ่่านการประเมิินมููลค่่า
ตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
ก. เป็็นการประเมิินมููลค่่าอย่่างเต็็มรููปแบบที่่�มีีการตรวจสอบ
เอกสารสิิทธิิและเป็็นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์สาธารณะในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�
ถืือหน่่วยลงทุุน  เป็็นเวลาไม่่เกิินหกเดืือน ก่่อนวัันยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ โดยมีีผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินอย่่างน้้อย 2 ราย และ
ข. ผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
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(6) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์์ได้้มาต้้องมีีมูลู ค่่ารวมกัันไม่่น้อ้ ยกว่่า
500 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่จำ่� ำ�นวนเงิินที่่จ� ะได้้จากการระดมทุุนผ่า่ นการเสนอ
ขายหน่่วยทรััสต์์น้้อยกว่่ามููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ประสงค์์จะลงทุุน  บริิษััทฯ
ต้้องแสดงได้้ว่่ามีีแหล่่งเงิินทุุนอื่่�นเพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์
ดัังกล่่าว
(7) ในกรณีีที่ก่� องทรััสต์์จะลงทุุนเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่ง่� สิิทธิคิ รอบครองโดย
การเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือ เช่่าอาคาร หรืือ โรงเรืือน หรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง
ที่ผู้้�่� ให้้เช่่ามิิได้้เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ต� ามโฉนดที่ดิ่� นิ หรืือผู้้�มีีสิทธิ
ิ คิ รอบครองตาม
หนัังสืือรัับรองการทำำ�ประโยชน์์ ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ต้อ้ งจััดให้้มีมี าตรการป้้องกััน
ความเสี่่ย� งหรืือการเยีียวยาความเสีียหายที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้นกั
� บั กองทรััสต์์อันั เนื่่�อง
มาจากการลงทุุนเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� สิิทธิคิ รอบครองโดยการเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์
หรืือ เช่่าอาคาร หรืือ โรงเรืือน  หรืือสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ผู้้�ให้้เช่่ามิิได้้เป็็นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์ห� รืือผู้้�มีีสิทธิ
ิ คิ รอบครองตามหนัังสืือรัับรองการทำำ�ประโยชน์์ เช่่น จัดั
ให้้มีบี ริิษัทป
ั ระกัันภัยั เป็็นผู้้�รับั ประกัันความเสีียหายที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการบอก
เลิิกสััญญาของเจ้้าของอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือผู้้�มีีสิทธิ
ิ คิ รอบครองดัังกล่่าว  จััดให้้
มีีการจำำ�นองเพื่่�อเป็็นประกัันการปฏิิบัติั ติ ามสััญญา จััดให้้มีข้ี อ้ ตกลงกระทำำ�การ
จากบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่�อรัับรองการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาและชดใช้้ค่า่ เสีียหายให้้
แก่่กองทรััสต์์  จััดให้้มีีการรัับประกัันการปฏิิบััติิตามสััญญาโดยการวางหลััก
ทรััพย์์เพื่่�อเป็็นหลัักประกััน จััดให้้มีีข้้อสััญญาหรืือข้้อตกลงที่่�ให้้สิิทธิิกองทรััสต์์
สามารถเข้้าไปแก้้ไขการผิิดสััญญาโดยตรงกัับเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ไ� ด้้ เป็็นต้น 
้ และ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการเปิิดเผยความเสี่่�ยงให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ทราบ โดยระบุุไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผล
ประกอบการของกองทรััสต์์หากเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ตามโฉนดที่่�ดิินหรืือผู้้�มีีสิิทธิิ
ครอบครองตามหนัังสืือรัับรองการทำำ�ประโยชน์์บอกเลิิกสััญญา
ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ได้้มาซึ่่�งกรรมสิิทธิ์์�ในอสัังหาริิมทรััพย์์ และผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ประสงค์์จะจััดหาผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าวโดยการให้้
เช่่าแก่่เจ้้าของเดิิม  ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้อ้ งกำำ�หนดค่่าเช่่าที่่เ� รีียกเก็็บจากเจ้้าของ
เดิิมในลัักษณะที่่เ� ป็็นธรรมเนีียมทางค้้าปกติิเสมืือนเป็็นการทำำ�ธุรุ กรรมกัับคู่่�ค้้า
ทั่่�วไปที่่�เป็็นบุุคคลภายนอก
นอกจากนี้้� กองทรััสต์์ยัังอาจทำำ�การลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์โดย
ทางอ้้อม โดยเป็็นการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ผ่า่ นการถืือหุ้้�นในบริิษัทั ที่่จั� ดั ตั้้ง�
ขึ้้น� โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินการในลัักษณะเดีียวกัันกับั กองทรััสต์์  โดยการ
ลงทุุนดัังกล่่าวจะเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
ก. กองทรััสต์์ต้้องถืือหุ้้�นในบริิษััทดัังกล่่าวไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละเก้้าสิิบ
เก้้า (99) ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด และไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละเก้้า
สิิบเก้้า (99) ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทนั้้�น
ข. แสดงได้้ว่่ามีีมาตรการหรืือกลไกที่่�จะทำำ�ให้้ทรััสตีีและผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์สามารถดููแลและควบคุุมให้้บริิษัทดั
ั งั กล่่าวมีีการประกอบกิิจการเป็็น
ไปตามสััญญานี้้� และหลัักเกณฑ์์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่่�นที่่�
เกี่่ย� วข้้อง ในทำำ�นองเดีียวกัับกรณีีที่ก่� องทรััสต์์ลงทุุนในทรััพย์์สินิ หลัักนั้้�นโดยตรง
2) การจััดหาผลประโยชน์์ นโยบาย และกระบวนการในการจััดหา
ผู้้�เช่่า
(1) กองทรััสต์์จะจััดหาผลประโยชน์์โดยการให้้ใช้้พื้้�นที่่�และให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ และการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้ใช้้พื้้�นที่่�และการให้้
เช่่าเท่่านั้้�น ห้้ามมิิให้้กองทรััสต์์ดำำ�เนิินการในลัักษณะใดที่่�เป็็นการใช้้กองทรััสต์์
เข้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือประกอบธุุรกิิจเอง เช่่น เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจโรงแรม หรืือ
ธุุรกิิจโรงพยาบาล เป็็นต้้น
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

(2) ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์จะให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์แก่่บุุคคลที่่�จะ
นำำ�อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ไปประกอบธุุรกิิจที่่ก� องทรััสต์์ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้
เอง เช่่น ธุุรกิิจโรงแรม หรืือธุุรกิิจโรงพยาบาล เป็็นต้้นนั้้�น จะต้้องมีีข้้อตกลง
ที่่�กำำ�หนดค่่าเช่่าส่่วนใหญ่่เป็็นจำำ�นวนที่่�แน่่นอนไว้้ล่่วงหน้้า และหากจะมีีส่่วน
ที่่�อ้้างอิิงกัับผลประกอบการของผู้้�เช่่า จำำ�นวนเงิินค่่าเช่่าสููงสุุดที่่�อ้้างอิิงกัับผล
ประกอบการนั้้�นจะไม่่เกิินกว่่าร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนเงิินค่่าเช่่าที่่�กำำ�หนดไว้้
แน่่นอนล่่วงหน้้า
(3)ห้้ า มมิิ ใ ห้้ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ใ ห้้ ใ ช้้ พื้้� น ที่่� หรืื อ ให้้ เ ช่่ า
อสัังหาริิมทรััพย์์แก่่บุุคคลที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าจะนำำ�อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
ไปใช้้ประกอบธุุรกิิจที่่�ขััดต่่อศีีลธรรมหรืือไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย  โดยการให้้
เช่่าในแต่่ละครั้้�ง กองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีข้้อตกลงเพื่่�อให้้กองทรััสต์์สามารถ
เลิิกสััญญาเช่่าได้้หากปรากฏว่่าผู้้เ� ช่่านำำ�อสัังหาริิมทรััพย์์ไปใช้้ในการประกอบ
ธุุรกิิจดัังกล่่าว
(4) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะดููแลรัักษาทรััพย์์สินิ หลัักให้้อยู่่�ในสภาพดีี
พร้้อมต่่อการจััดหารายได้้ โดยผู้้�จัดั การกองทรััสต์์มีหน้
ี า้ ที่่จั� ดั ให้้มีกี ารประกััน
ภััยในวงเงิินที่่�ทรััสตีีเห็็นว่่าเพีียงพอและเหมาะสมที่่�ทำำ�ให้้ทรััพย์์สิินของกอง
ทรััสต์์คืืนกลัับสภาพเดิิม เพื่่�อให้้กองทรััสต์์สามารถจััดหาผลประโยชน์์ได้้
เหมืือนเดิิม และได้้รัับผลตอบแทนไม่่น้้อยกว่่าเดิิมตลอดระยะเวลาที่่�กอง
ทรััสต์์ลงทุุนในทรััพย์์สิินหลััก
(5) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดให้้มีีการประกัันภััยที่่�ครอบคลุุมถึึง
วิินาศภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ในวงเงิินประกัันภััยซึ่่�งไม่่น้้อยกว่่า
จำำ�นวนต้้นทุุนทดแทนหรืือต้้นทุุนเปลี่่�ยนแทนเต็็มจำำ�นวน (Full Replacement Cost) ประกัันภััยธุุรกิิจหยุุดชะงััก (Business Interruption) และ
การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกที่่�อาจได้้รัับความเสีียหายจาก
อสัังหาริิมทรััพย์์หรืือจากการดำำ�เนิินการในอสัังหาริิมทรััพย์์ในวงเงิินเพีียง
พอและเหมาะสม ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการให้้ทรััสตีีในนาม
ของกองทรััสต์์ และ/หรืือผู้้�ให้้กู้้�ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์กู้้�ยืืมเงิิน (ถ้้ามีี) เป็็นผู้้�รัับ
ผลประโยชน์์และผู้้เ� อาประกัันภััยร่ว่ มในการประกัันดัังกล่่าว (เว้้นแต่่ประกััน
ภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก) หรืือ ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุนเพื่่�อให้้
ได้้มาซึ่่�งสิิทธิิครอบครองโดยเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือ เช่่าพื้้�นที่่�อาคาร
หรืือ โรงเรืือน หรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุนมีีการประกัันภััยในวงเงิินที่่�เหมาะสม
และหากทรััสตีีในนามของกองทรััสต์์ มิิได้้เป็็นผู้้�รัับผลประโยชน์์และ   ผู้้�เอา
ประกัันภััยในการประกัันภััยดัังกล่่าว เนื่่�องจากเหตุุใดๆ เช่่นการเข้้าเป็็นผู้้�รัับ
ผลประโยชน์์และผู้้เ� อาประกัันภััยดังั กล่่าวขััดกับั ข้้อกำำ�หนดในสััญญาเช่่าหลััก
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีมาตรการหรืือกลไก    ที่่�
เหมาะสมเพีียงพอในการนำำ�เงิินค่่าสิินไหมทดแทนมาสร้้างทรััพย์์สิินที่่�กอง
ทรััสต์์ลงทุุนขึ้้�นใหม่่เพื่่�อให้้หาประโยชน์์ได้้ต่่อไป และ/หรืือชดเชยให้้แก่่กอง
ทรััสต์์สำำ�หรัับการขาดประโยชน์์ในการครอบครองทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์เข้้า
ลงทุุน
(6) ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ได้้มาซึ่่�งกรรมสิิทธิ์์�ในอสัังหาริิมทรััพย์์
และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ประสงค์์จะจััดหาผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์
ดัังกล่่าวโดยการให้้เช่่าแก่่เจ้้าของเดิิม ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องกำำ�หนดค่่าเช่่า
ที่่�เรีียกเก็็บจากเจ้้าของเดิิมในลัักษณะที่่�เป็็นธรรมเนีียมทางค้้าปกติิเสมืือน
เป็็นการทำำ�ธุุรกรรมกัับคู่่�ค้้าทั่่�วไปที่่�เป็็นบุุคคลภายนอก

6. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์การ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ที่กองทรัสต์ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนแล้ว
นั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ดำ�เนินการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
(เช่น ดูแลด้านการตลาดและการจัดหาผเู้ ช่า ดูแลและซ่อมบำ�รุงรักษาอาคาร
และอุปกรณ์ จัดทำ�บัญชีรายรับและรายจ่ายจากการให้เช่า เป็นต้น) ภายใต้
การควบคุมดูแลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่บริษัทฯ
ได้กำ�หนดไว้ โดยมีขอบเขตการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มีทนุ จดทะเบียนซึง่ ชำ�ระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท
(2) มีระบบงานหรือบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงานหรือธุรกิจ
ประเภทใกล้เคียง รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี
(3) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจด
ทะเบียนทัง้ หมด) กรรมการ ผจู้ ดั การ รองผจู้ ดั การ ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การ หัวหน้าฝ่าย 
และผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ของผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ของบริษทั ฯ ต้อง
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนเรือ่ งลักษณะ
ต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(4) ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ น เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า บริ ษั ท มี
ฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้  ในการพิจารณาต่อสัญญากับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์รายเดิม หรือทำ�สัญญากับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่
นัน้  บริษทั ฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ และทรัสตีจะพิจารณาและดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
ก. บริษท 
ั ฯ โดยฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจจะพิจารณาผลการ
ปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา (ในกรณีพจิ ารณาต่อสัญญากับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
รายเดิม) หรือประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงาน
ในอดีตของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แต่ละราย  (ในกรณีพิจารณาคัดเลือก
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่)โดยในการพิจารณานั้นบริษัทฯโดยฝ่าย
บริหารทรัพย์สินจะพิจารณาปัจจัยที่สำ�คัญ  เช่น ความสามารถในการ
จัดหาผู้เช่า การติดตามหนี้  การบำ�รุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคารระบบ
การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ให้ เช่ า การดูแลให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้เช่ า ระบบควบคุ ม
ภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้
รัดกุมรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่สำ�คัญเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่าง
ดี แ ละสามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ข.พิ จ ารณาความเหมาะสมของอั ต ราค่ า ตอบแทนของผู้
บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยอาจจะกำ �ห นดตามระดั บ ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ
การว่าจ้าง ให้พยายามเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทนของ
ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ขึ้ น อยู่ กั บ รายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารที่ เรี ย ก
เก็ บ ได้ จ ริ ง  หรื อ กำ � ไรสุ ทธิ จ ากการปล่ อ ยเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น
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ค. ฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิิจจะนำำ�เสนอรายชื่่�อผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาและคััดเลืือกให้้มา
เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ โดยในการออกเสีียงในเรื่่�องนี้้�
กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง
ง. ฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิิจจะนำำ�รายชื่่�อผู้้�ได้้รัับคััดเลืือก
เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากคณะกรรมการบริิษััทฯ แจ้้งให้้ทรััสตีีทราบ
ภายใน 7 (เจ็็ด) วัันทำำ�การหลัังจากได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบ
ริิษััทฯ
จ. ทรััสตีีจะพิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�งบุุคคล
ที่่�ได้้รัับการเสนอมาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ภายใน 7 (เจ็็ด) วัันทำำ�การ
นัับจากได้้รัับการแจ้้งจากบริิษััท  ฯ ทั้้�งนี้้� ทรััสตีีจะพิิจารณาโดยคำำ�นึึงถึึงผล
การปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านมาและความเหมาะสมของอััตราค่่าตอบแทนเป็็นหลััก
ฉ. บริิษััท ฯ โดยฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิิจและทรััสตีีจะเข้้า
เจรจาและทำำ�สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ต่่อไปภายหลัังได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากทรััสตีีแล้้ว
7. การติิดตามการดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1) การดำำ�เนิินการและการติิดตามการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
(1) ระบบการติิดตามการจััดเก็็บรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการโดยผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินมีีหน้้าที่่�ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตรวจสอบความครบถ้้วน
สมบููรณ์์ของการจััดเก็็บรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการของกองทรััสต์์โดยผู้้บ� ริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
• ขั้้�นตอนและวิิธีีการดำำ�เนิินการ
รายได้้ของกองทรััสต์์ประเภทรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการพื้้�นที่่� บริิษััทฯ โดย
ฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินจะดำำ�เนิินการให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ออกใบแจ้้ง
หนี้้�ทุุกเดืือน
• การติิดตามการชำำ�ระเงิิน
ผู้้�บริิหารฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�สอบทานการทำำ�งาน
ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ว่่าได้้ดำำ�เนิินการติิดตามการรัับชำำ�ระเงิินของ
รายได้้ประเภทต่่างๆ ที่่�กองทรััสต์์ควรจะได้้รัับไว้้อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้อง
หรืือไม่่ โดยจะจััดให้้มีีระบบการติิดตามโดยให้้ฝ่่ายการเงิินของผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นผู้้�ติิดตามการชำำ�ระเงิินโดยเทีียบกัับรายละเอีียดของ
สััญญาที่่�ทำำ�กับั ลููกค้้าที่่�จัดั ทำำ�โดยฝ่่ายขาย ซึ่ง่� มีีการระบุุงวดชำำ�ระอย่่างชััดเจน
ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายการเงิินของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะทำำ�การประชุุมร่่วมกัับฝ่่าย
ขายเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์ เพื่่�อติิดตามยอดค้้างชำำ�ระ นอกจากนี้้� ฝ่่ายบััญชีี
ของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์มี์ หี น้้าที่่�ต้้องติิดตามอีีกครั้้ง� หนึ่่�งสำำ�หรัับยอดที่่�ยังั
ไม่่ได้้รัับชำำ�ระตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาเช่่าและสััญญาบริิการ จากนั้้�น ฝ่่ายนััก
ลงทุุนสััมพัันธ์์และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ จะตรวจสอบความ
ครบถ้้วนของเงิินที่่�ได้้รัับชำำ�ระมา โดยเทีียบกัับรายละเอีียดของสััญญาที่่�ทำำ�
กัับลููกค้้าที่่�จััดทำำ�โดยฝ่่ายขาย ซึ่่�งมีีการระบุุงวดชำำ�ระอย่่างชััดเจน
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินจะตรวจสอบความครบถ้้วนของเงิินที่่�ได้้รัับ
ชำำ�ระมา โดยเทีียบกัับรายละเอีียดของสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าที่่�จััดทำำ�โดยฝ่่าย
ขาย ซึ่่�งมีีการระบุุงวดชำำ�ระอย่่างชััดเจน
• การติิดตามหนี้้�ค้้างชำำ�ระ
บริิษััท  ฯ โดยฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินและฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิงานของบริิษััท  จะดำำ�เนิินการติิดตามหนี้้�ค้้างชำำ�ระจากข้้อมููล
รายงานวิิเคราะห์์ลููกหนี้้�ประจำำ�เดืือน โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหาร
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อสัังหาริิมทรััพย์์ในการรายงานสถานะการติิดตามหนี้้�ค้้างชำำ�ระของลููกหนี้้�
แต่่ละรายในการประชุุมประจำำ�เดืือนร่่วมกัันระหว่่างผู้้จั� ดั การกองทรััสต์์และ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ทั้้� ง นี้้� ใ นส่่ ว นของกระบวนการติิ ด ตามหนี้้� ค้้ างชำำ� ระของผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนในการติิดตามทวงหนี้้�โดยการออก
จดหมายทวงหนี้้�สำำ�หรัับยอดค้้างชำำ�ระที่่�เกิินกำำ�หนด
• การฝากเงิินที่่�ได้้ทำำ�การชำำ�ระแล้้ว
เมื่่อ� ผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์ไ์ ด้้รัับการชำำ�ระเงิินค่่าเช่่าหรืือค่่าบริิการแล้้ว (ทั้้�ง
รููปแบบเช็็คธนาคาร และ เงิินสด)   จะถููกนำำ�ไปฝากในบััญชีีของกองทรััสต์์
ภายในวัันเดีียวกััน หรืืออย่่างช้้าที่่�สุุดในวัันทำำ�การถััดไป
(2) ระบบการติิดตามและประเมิินค่่าใช้้จ่่ายที่่�เรีียกเก็็บจากกองทรััสต์์โดย
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ในการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายจากกองทรััสต์์ ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�หลัักในการ
เรีียกเก็็บ คืือ ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ส่่วนผู้้�จััดการกองทรััสต์์โดยผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน จะทำำ�หน้้าที่่�สอบทานค่่า
ใช้้จ่่ายที่่�ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์เ์ รีียกเก็็บจากกองทรััสต์์ทุกุ ครั้้ง� ว่่าค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เรีียกเก็็บนั้้�นเป็็นไปตามรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สามารถเรีียกเก็็บจากกองทรััสต์์
ได้้ 
ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายจากกองทรััสต์์ได้้ต่่อ
เมื่่�อเป็็นไปตามที่่�ระบุุในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล และ
หนัังสืือชี้้�ชวน โดยค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สามารถเรีียกเก็็บ
จากกองทรััสต์์ได้้นั้้�นจะต้้องเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับทรััพย์์สิินของกอง
ทรััสต์์และการให้้บริิการแก่่ผู้้�ที่่�มาใช้้บริิการทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์เท่่านั้้�น
โดยในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะระบุุประเภทของค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�สามารถเรีียกเก็็บจากกองทรััสต์์ได้้  ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวจะต้้องไม่่ซ้ำำ��ซ้้อน
กัับค่่าธรรมเนีียมผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์ที่่์ ก� องทรััสต์์ได้้ดำำ�เนิินการชำำ�ระให้้
แก่่ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และ
สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานจะดำำ�เนิินการสอบทานค่่าใช้้จ่่ายที่่�จะเรีียกเก็็บจาก
กองทรััสต์์ทุุกครั้้�ง โดยจะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
ก. เปรีียบเทีียบค่่าใช้้จ่่ายที่่�เรีียกเก็็บจากกองทรััสต์์กัับประเภท
ของค่่าใช้้จ่่ายที่่�สามารถเรีียกเก็็บได้้ที่่�กำำ�หนดใน สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
ข. หากเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์หรืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ยัังไม่่ได้้รัับอนุุมััติิจากทรััสตีี แต่่บริิษััทฯ
เห็็นว่่าค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ของกองทรััสต์์ ให้้บริิษัทั ฯ โดย
คณะกรรมการนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากทรััสตีีเพื่่�อชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
ค. ในกรณีี ค่่ า ใช้้จ่่ า ยที่่� กำำ� หนดไว้้ในสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ ให้้ผู้้�บริิหารฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิ
งานเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการอนุุมััติิรายการที่่�จััดเตรีียมโดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อทำำ�การชำำ�ระเงิินให้้แก่่ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ (หรืือเป็็นการชำำ�ระ
โดยตรงให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ)
3) ระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
บริิษััท  ฯ โดยฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินจะจััดให้้มีี และจะกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์มีีระบบควบคุุมการจััดซื้้�อจััดจ้้างขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการบริิหาร
จััดการกองทรััสต์์ ดัังต่่อไปนี้้�
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

(1) มีีการพิิจารณาผู้้�เสนอราคาที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนอย่่างน้้อย 
2-3 (สองถึึงสาม) ราย (ยกเว้้นการจััดซื้้�อที่่�มีีลัักษณะพิิเศษและมีีผู้้�ให้้บริิการ/ผู้้�
ขายสิินค้้าในตลาดน้้อยกว่่า 3 (สาม) ราย หรืือมีีมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อต่่อครั้้�งไม่่เกิิน
20,000 (สองหมื่่�น) บาท) โดยทำำ�ใบขออนุุมััติิซื้้�อ (Purchase Requisition)
พร้้อม กัับเอกสารแสดงการเปรีียบเทีียบราคาเพื่่�อนำำ�เสนอผู้้มี� อำี ำ�นาจพิิจารณา
อนุุมััติิ
(2) การจััดซื้้�อจััดจ้้างทุุกประเภทต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากผู้้�มีีอำำ�นาจ
พิิจารณาอนุุมัติั แิ ละมีีการลงนามอนุุมัติั ใิ นเอกสารตามอำำ�นาจที่กำ่� ำ�หนด โดยใน
กรณีีที่่�มีีการขออนุุมััติิสั่่�งซื้้�อสิินค้้ามููลค่่าไม่่เกิิน 5,000 (ห้้าพััน) บาท/ชิ้้�น หรืือ
มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อต่่อครั้้�งไม่่เกิิน 20,000 (สองหมื่่�น) บาท  ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิคืือ
ฝ่่ายบริิหารทรััพย์สิ์ นิ  สำำ�หรับั กรณีีที่มี่� กี ารขออนุุมัติั สั่่ิ ง� ซื้้อ� สิินค้้ามููลค่่าเกิิน 5,000
(ห้้าพััน) บาท/ชิ้้น�  หรืือมููลค่่าการสั่่ง� ซื้้อ� ต่่อครั้้ง� เกิินกว่่า 20,000 (สองหมื่่�น) บาท 
แต่่ไม่่เกิิน 1,000,000 (หนึ่่�งล้้าน) บาท ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิคืือกรรมการผู้้�จััดการ
และหากมููลค่่าการสั่่ง� ซื้้อ� ต่่อครั้้ง� เกิินกว่่า 1,000,000 (หนึ่่�งล้้าน) บาท ผู้้มี� อำี ำ�นาจ
อนุุมััติิคืือคณะกรรมการบริิษััทฯ
(3) มีีการจััดให้้มีีระบบควบคุุมระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างทั้้�งหมด โดย
กำำ�หนดให้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�งานและไม่่ให้้บุุคคลเดีียวทำำ�การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ตั้้ง� แต่่ต้้นจนจบ กล่่าวคืือ บุุคคลที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบการจััดซื้้อ� จััดจ้้างต้้องไม่่ใช่่บุคุ คลที่่�
มีีหน้้าที่่ใ� นการตรวจรัับสินิ ค้้าหรืือบริิการ เพื่่�อตรวจสอบความครบถ้ว้ นสมบููรณ์์
และป้้องกัันการทุุจริิต  เช่่น การควบคุุมด้้วยหมายเลขใบสั่่�งซื้้�อ (Purchase
Order) ที่เ่� รีียงลำำ�ดับหม
ั ายเลขไว้้ล่่วงหน้้า การกำำ�หนดให้้มีใี บตรวจรัับของพร้้อม
ทั้้�งลายเซ็็นต์์ของผู้้�ตรวจรัับ และการจััดส่่งใบตรวจรัับของและใบแจ้้งหนี้้�ให้้กัับ
หน่่วยงานบััญชีีเพื่่�อทำำ�การชำำ�ระเงิิน เป็็นต้้น
(4) ระบบควบคุุมการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ข� องผู้้บริ
� หิ ารอสัังหาริิมทรัพย์
ั ต์ าม
ข้้อกำำ�หนดในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
(1) บริิษัท 
ั ฯ โดยฝ่่ายบริิหารทรััพย์สิ์ นิ จะจััดให้้มีรี ะบบในการติิดตาม
ควบคุุมรวมทั้้�งมีีการสุ่่�มตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นไปตามหลัักการดัังต่่อไปนี้้�
• มีีการจััดเก็็บรายได้้และนำำ�ส่่งให้้กองทรััสต์์โดยครบถ้้วนถููกต้้อง
• ไม่่มีีการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายจากกองทรััสต์์มากเกิินความจำำ�เป็็น
และต้้องอยู่่�ภายในกรอบที่่�สััญญาก่่อตั้้�ง ทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล และ
หนัังสืือชี้้�ชวนกำำ�หนดให้้เรีียกเก็็บได้้ รวมถึึงอยู่่�ภายใต้้งบประมาณ   ค่่าใช้้จ่่าย
ของกองทรััสต์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในแต่่ละปีี
• มีีการดููแลและซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษาทรััพย์สิ์ นิ ของกองทรััสต์์อย่่างเพีียง
พอและเหมาะสมเพื่่�อให้้สามารถใช้้จััดหาผลประโยชน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะ
ยาว เช่่น อุุปกรณ์์สำำ�คััญภายในอาคาร ได้้รัับการตรวจเช็็คโดยช่่างผู้้�มีีความ
ชำำ�นาญตามรอบบำำ�รุุงรัักษาอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• มีีการพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ใน
ทุุกระยะเวลารอบ 3 (สาม) ปีีบัญ
ั ชีีของกองทรััสต์์ตลอดอายุุของสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�
บริิหารอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ โดยเปรีียบเทีียบกับั เกณฑ์์การพิิจารณาผลการดำำ�เนิิน
งานที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
(2) บริิ ษัั ท ฯ โดยฝ่่ า ยบริิ ห ารทรัั พย์์ สิิ น จะกำำ�ห นดให้้ ผู้้� บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์จััดทำำ�แผนการทำำ�งานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ (Work
Plan for Property Manager) โดยฝ่่ายกำำ�กัับตรวจสอบ บริิหารและจััดการ
ความเสี่่�ยง และฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิินจะร่่วมกัันเป็็นผู้้�ตรวจสอบแผนงานดััง
กล่่าวของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ว่่าครอบคลุุมหน้้าที่่�ต่่างๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และเป็็นไปตามข้้อ

กำ�หนดต่างๆ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์หรือ
ไม่ ตลอดจนกำ�หนดดัชนีชวี้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีส่ �ำ คัญ (KPI) สำ�หรับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
(3) บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะจัดทำ�รายการตรวจสอบ 
(Checklist) หนา้ ทีข่ องผู้บริหารอสังหาริมทรัพยต์ ามขอ้ กำ�หนดใน สัญญาแต่ง
ตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ขอ้ กำ�หนดตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่ง
ตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ โดยฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
และฝ่ายบริหารทรัพยส์ นิ  พิจารณาว่าการดำ�เนินงานและการปฏิบตั หิ นา้ ทีข่ อง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามดัชนีชี้
วัดผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญ (KPI) ที่กำ�หนดหรือไม่
(4) บริษท 
ั ฯ โดยฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง
และฝ่ายบริหารทรัพยส์ นิ จะกำ�หนดและดำ�เนินการตามแผนการตรวจสอบการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager Compliance
Audit Work Plan) ซึ่งแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะมีการระบุรายการตาม
รายการตรวจสอบ  (Checklist) รวมถึงมีการระบุว่าหน้าที่ประเภทใดมีหลัก
เกณฑ์และรอบระยะเวลาการตรวจสอบเป็นอย่างไร
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ โดยฝ่ า ยบริ ห ารทรั พย์ สิ น จะกำ �ห นดให้ผู้บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ดำ�เนินการดังต่อไปนี้  (ก) ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ต่อบริษัทฯ อย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อ 1 (หนึ่ง) ครั้ง (ข) ชี้แจงกรณีมี
ข้อสงสัย หรือเห็นว่าการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีข้อบกพร่อง หรือแสดงให้
เห็นถึงความเสี่ยงที่ระบบงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจล้มเหลว หรือ
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ หรอื ไม่เป็นไปตามขอ้ กำ�หนดแห่ง
สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ (ค) ตรวจรับรายงานผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(5) บริษทั ฯ โดยฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง
และฝ่ายบริหารทรัพย์สินอาจจะดำ�เนินการสุ่มตรวจระบบการปฏิบัติงานและ
ระบบควบคุมภายในของ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Surprise Check) อย่าง
น้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
(6) ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ฝ่ายกำ�กับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง และฝ่ายบริหารทรัพยส์ นิ จะ
ร่วมกันพิจารณาและรวบรวมขอ้ มูลการปฏิบตั หิ นา้ ทีข่ องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ที่ผา่ นมา และนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาและประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย  ท
์ ง้ั นี้  ในการพิจารณาประเมินผลงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กรรมการผู้มีสว่ นไดเ้ สียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรอื่ ง
ดังกล่าว
(7) บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สินอาจจะดำ�เนินการจัดให้มี
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกำ�หนดว่าหากผู้จัดการ
กองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีการกระทำ�การหรือละเว้นการก
ระทำ�การอันเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาว่า
จ้าง ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดำ�เนินการให้มีการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้
บริหารอสังหาริมทรัพยร์ ายนัน้ เพื่อที่ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเขา้ ไปดำ�เนิน
งานแทน หรือคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เพื่อทดแทนรายเดิม
2) ความเห็ น ของผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของผู้บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติงานเป็น
ไปตามแผนงบประมาณประจำ�ปีที่ตั้งไว้  สำ�หรับผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

58

8. การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะทำ�ให้
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง
ในระยะยาว โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ทไี่ ด้รบั ต่อการพัฒนาและเพิม่ คุณภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยบริษัทฯ มีแนวทางและระบบใน
การติดตามและดูแลผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ดังต่อไปนี้
1) บริษัท ฯ และทรัสตีติดตามผลการดำ�เนินงานของกองทรัสต์
ในแต่ละปี โดยมีการเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำ�ปี รวมถึงเปรียบ
เทียบกับผลประกอบการของกองทรัสต์ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประกอบ
การของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนได้รับผลกำ�ไร และในกรณี
ที่ผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่คาดไว้ บริษัทฯ และทรัสตีจะดำ�เนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุ และจะดำ�เนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้
ชิดในการพัฒนาแผนงานในการดำ�เนินงาน เพื่อปรับปรุงผลการดำ�เนินงาน
ของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์เข้าลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือทีค่ าด
การณ์ไว้
2) บริษัท ฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันสร้างความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายต่างๆ พร้อม
ทั้งบริหารจัดการให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่
อยูใ่ นระดับทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ
และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รว่ มกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาด
และความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
3) บริษัท ฯ ร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมทั้ง
มีการควบคุมและบริหารค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน โดยจะไม่กอ่ ให้เกิดผลก
ระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ
4) บริษัท ฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทำ�งานกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งการดำ�เนิน
การดังกล่าวจะรวมถึง
ก. การกำ�หนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกอง
ทรัสต์เข้าลงทุน โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการให้
บริการ และมีการกำ�หนดราคาค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ให้มีความเหมาะ
สมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำ�หนด
ข. การดูแลและบำ�รุงรักษาพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุน เช่น การปรับปรุงพืน้ ทีส่ าธารณะและพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และการปรับปรุง
พื้นที่เฉพาะส่วนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ค. การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
การบำ�รุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าว ให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้า
5) กองทรัสต์และบริษทั ฯ มีนโยบายดำ�เนินการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยการนำ�พื้นที่ของทรัพย์สินดังกล่าว
ออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า รวมถึงให้บริการต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นและเกีย่ วเนือ่ งกับการเช่า
โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษทั ฯ จะเป็นผูด้ �ำ เนินการจัดหาผูส้ นใจที่
จะเช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน เพือ่ เพิม่ อัตราการเช่าพืน้ ทีโ่ ดย
การโฆษณาผ่านสื่อ Internet และช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงการให้เข้าชมสถานทีข่ องโครงการ และการ เจรจากับผูท้ สี่ นใจจะเช่าพืน้ ที่
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โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรััพย์์สินิ ที่่�กอง ทรััสต์์เข้้าลงทุุนจะมีีการปรัับปรุุง
ให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอและมีีการเผยแพร่่ทางสื่่�อต่่างๆ ตามความเหมาะสม
6) บริิษััท ฯ จััดให้้มีีการประกัันภััยอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) การประกัันภััยอย่่างเพีียงพอและเหมาะสมกัับส่่วนได้้เสีีย
ของกองทรััสต์์ที่่�มีีต่่ออสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
ลงทุุน เพื่่�อคุ้้�มครองความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับกองทรััสต์์อัันเนื่่�องมาจาก
การเกิิดวิินาศภััยต่่ออสัังหาริิมทรััพย์์ดังั กล่่าว โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ให้้กู้้�เป็็นผู้้�รับั ผล
ประโยชน์์ร่่วมในกรณีีกองทรััสต์์กู้้�ยืืมเงิิน หรืือระบุุให้้ทรััสตีีในนามของกอง
ทรััสต์์เป็็นผู้้�รัับประโยชน์์สำำ�หรัับกรณีีที่่�กองทรััสต์์ไม่่ได้้กู้้�ยืมื เงิิน (แล้้วแต่่กรณีี)
ทั้้�งนี้้� โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีี
(2) การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกที่่�อาจได้้รับั ความ
เสีียหายจากความชำำ�รุดุ บกพร่่องของอาคาร โรงเรืือน หรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง ทั้้�งนี้้� 
ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่าหรืือผู้้�ให้้สิิทธิิในอสัังหาริิมทรััพย์์ แก่่กองทรััสต์์ หรืือผู้้�เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์จากกองทรััสต์์ ได้้
ทำำ�ประกัันภััยนั้้�นไว้้แล้้ว ให้้กองทรััสต์์ โดยทรััสตีีทำำ�ประกัันภััยความรัับผิิด
เฉพาะกรณีีที่่�กองทรััสต์์อาจถููกไล่่เบี้้�ยให้้ต้้องรัับผิิด
(3) การทำำ�ประกัันภััยประเภทต่่างๆ ของกองทรััสต์์ ให้้มีีการเอา
ประกัันภััยตลอดระยะเวลาที่่�กองทรััสต์์โดยทรััสตีีมีกี รรมสิิทธิ์์ห� รืือสิิทธิิครอบ
ครองในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นๆ
7) การทำำ�ธุรุ กรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน มีีการดำำ�เนิินการให้้เป็็น
ไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ในการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ จะ
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกองทรััสต์์
(2) ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต้้องเป็็นธุุรกรรมที่่�ใช้้ราคาที่่�มีี
ความสมเหตุุสมผลและเป็็นธรรม
(3) บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการทำำ�ธุุรกรรมไม่่ว่่าทางตรงหรืือทาง
อ้้อมต้้องไม่่เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการพิิจารณาและตััดสิินใจเข้้าทำำ�ธุรุ กรรม การ
คิิดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิดจากการเข้้าทำำ�ธุรุ กรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ต้้องใช้้ราคา
และอััตราที่่�เป็็นธรรมและมีีความสมเหตุุสมผล
9. ค่่าตอบแทนของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ตลอดระยะเวลาแห่่งสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะได้้รัับค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ ดัังนี้้�
1) ค่่าธรรมเนีียมพื้้�นฐาน (Base Fee) ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 0.3
(ศููนย์์จุดุ สาม) ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิของกองทรััสต์์ (NAV) ซึ่่�งจะมีีการชำำ�ระ
เป็็นรายเดืือน โดยมีีการกำำ�หนดอััตราขั้้�นต่ำำ��ที่่� 12,000,000 บาท (สิิบสองล้้าน
บาท) ต่่อปีี
2) ค่่าธรรมเนีียมผัันแปร (Variable Fee) ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ
2 (สอง) ของรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิหลัังปรัับปรุุงแล้้ว ซึ่่�งจะมีีการชำำ�ระ
เป็็นรายไตรมาส
3) ค่่าธรรมเนีียมในการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์ (Acquisition Fee) ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 1 (หนึ่่�ง) ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ ที่่�ได้้มาของกอง
ทรััสต์์ โดยไม่่รวมถึึงทรััพย์์สินิ หลัักที่่�ลงทุุนครั้้�งแรกและทรััพย์์สินิ ที่่�กองทรััสต์์
ได้้มาจากบริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด หรืือ บริิษััท เลิิศรััฐการ จำำ�กััด
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง กัันของบริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด หรืือ บริิษััท
เลิิศรััฐการ จำำ�กััด โดยทรััสตีีซึ่่�งกระทำำ�ในนามกองทรััสต์์จะนำำ�ค่่าธรรมเนีียม
ที่่�ต้้องชำำ�ระตามข้้อนี้้� ไม่่ว่่าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนไปหัักกลบลบหนี้้�อื่่�นใดไม่่ได้้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ทั้้�งนี้้� จะชำำ�ระให้้เมื่่�อปรากฎว่่ากองทรััสต์์ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินแล้้ว
4) ค่่าธรรมเนีียมในการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
(Disposal Fee) ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 1 (หนึ่่�ง) ของมููลค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่าระหว่่าง
ทรััพย์์สินที่่
ิ จำ� ำ�หน่่ายไปของกองทรััสต์์ และราคาประเมิินที่่จััดทำ
� ำ�โดยผู้้�ประเมิิน
ราคาที่่�มีีอยู่่�ในบััญชีีรายชื่่อ� ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยไม่่รวมถึึงทรััพย์์สินิ

หลัักที่่�ลงทุุนครั้้�งแรกและทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์ได้้มาจากบริิษััท เลิิศรััฐการ
จำำ�กััด และ บริิษััท นอร์์ทสาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของ
บริิษััท เลิิศรััฐการ จำำ�กััด และ บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด โดยทรััส
ตีีซึ่่�งกระทำำ�ในนามกองทรััสต์์จะนำำ�ค่่าธรรมเนีียมที่่�ต้้องชำำ�ระตามข้้อนี้้� ไม่่ว่่า
ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนไปหัักกลบลบหนี้้�อื่่�นใดไม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� จะชำำ�ระให้้เมื่่�อได้้รัับ
ชำำ�ระค่่าตอบแทนการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์แล้้ว

10. การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเปิดเผยข้อมูล
เปิดเผยทันที

ภายใน 3 วันทำ�การ
ภายใน 14 วัน
ภายใน 15 วัน
ภายใน 30 วัน
เปิดเผยตามรอบระยะเวลา

เหตุการณ์
- ข้้อมููลที่่�กระทบต่่อราคา การตััดสิินใจลงทุุน สิิทธิิประโยชน์์ผู้้�ถืือหน่่วย
- ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน เช่่น การจ่่ายเงิินปัันผล
- รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจส่่งผลกระทบให้้ต้้องเลิิกกองทรััสต์์
- รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำำ�หนดให้้เป็็นเหตุุแห่่งการเลิิกกองทรััสต์์หรืือเหตุุการณ์์อื่่�นที่่�ทำำ�ให้้
ทราบกำำ�หนดการเลิิกกองทรััสต์์ล่่วงหน้้า
- รายงานโดยไม่่ชัักช้้าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ มีีการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือมีีผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนเกิิน
สััดส่่วนที่่�กำำ�หนด
ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ
ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมเป็นหลักฐานอ้างอิง เช่น สำ�เนารายงานการ
- รายงานการลดทุนชำ�ระแล้วของทรัสต์
- รายงานการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
รายงานความคืบหน้าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จ
1. งบการเงิน
รายไตรมาส 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส
ประจำ�ปี 2 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี (ในกรณีไม่ทำ�งบไตรมาส 4)
2. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ
3. แบบสำ�เนารายงานข้อมูลประจำ�ปี ภายใน 3 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี
4. รายงานประจำ�ปี พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำ�ปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
5. ตัวเลข NAV ภายใน 45 วันหลังสิ้นรอบบัญชี

11. การจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างน้้อย
ดัังต่่อไปนี้้�
1) การประชุุมสามััญประจำำ�ปีีซึ่่�งต้้องจััดให้้มีีขึ้้�นภายในสี่่� (4) เดืือน
นัับแต่่วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีีของกองทรััสต์์
2) การประชุุมวิิสามััญ คืือ การประชุุมคราวอื่่�นที่่�มิิใช่่การประชุุม	
สามััญประจำำ�ปีีซึ่่�งจะจััดให้้มีีขึ้้�นเมื่่�อมีีรายการหรืือเหตุุที่่�กำำ�หนด		
ไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
ก. เมื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งถืือหน่่วยทรััสต์์รวมกัันไม่่น้้อยกว่่าร้้อย
ละสิิบ (10) ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด เข้้าชื่่�อกัันทำำ�
หนัังสืือขอให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือทรััสตีีเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดย
ระบุุเหตุุผลในการขอเรีียกประชุุมไว้้อย่่างชััดเจนในหนัังสืือนั้้�น ทั้้�งนี้้� เมื่่�อมีีผู้้�
ถืือหน่่วยทรััสต์์เข้้าชื่อ่� กัันทำำ�หนัังสืือขอให้้มีีการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
แล้้ว ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในหนึ่่ง� (1)

การเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดทำำ�เป็็นหนัังสืือเชิิญประชุุม ระบุุสถานที่่� วััน เวลา
ระเบีียบวาระการประชุุมและเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วยราย
ละเอีียดตามสมควรโดยระบุุเรื่่�องที่่�จะเสนอเพื่่�อทราบ เพื่่�ออนุุมััติิ หรืือเพื่่�อ
พิิจารณา แล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ใน เรื่่�องดััง
กล่่าว ซึ่่ง� รวมถึึงผลกระทบที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อาจได้้รัับจากการลงมติิในเรื่่อ� ง
นั้้น� และจััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบไม่่น้อ้ ยกว่่าเจ็็ด (7) วัันก่่อนวัันประชุุม
ทั้้ง� นี้้ใ� ห้้ประกาศการนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์ร์ ายวัันแห่่งท้้องถิ่่น� อย่่างน้้อยห
นึ่่�ง (1) ฉบัับไม่่น้้อยกว่่าสาม (3) วัันก่่อนวัันประชุุมด้้วย สถานที่่�ที่่�จะใช้้เป็็น
ที่่�ประชุุมต้้องอยู่่�ในท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานของทรััสตีี หรืือของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์หรืือจัังหวััดใกล้้เคีียงในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มิิได้้ดำำ�เนิินการ
เรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในระยะเวลาหนึ่่�ง (1) เดืือนนัับแต่่วัันที่่�ได้้
รัับหนัังสืือ จากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือทรััสตีี ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการ
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เรีียกประชุุมที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในวรรคหนึ่่ง� โดยอนุุโลม โดยผู้้จั� ดั การกองทรััสต์์มีหี น้้า
ที่่ใ� นการให้้ความร่่วมมืือในการส่่งข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องและจำำ�เป็็นที่่ทรั
� สั ตีีต้อ้ งใช้้
เพื่่�อเรีียกประชุุมและดำำ�เนิินการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ภายในเจ็็ด (7) วััน
นัับแต่่ที่่�ได้้รัับการร้้องขอจากทรััสตีี เพื่่�อให้้ทรััสตีีสามารถดำำ�เนิินการเรีียก
ประชุุมและดำำ�เนิินการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ได้้โดยไม่่ชัักช้้าและทรััสตีีมีี
สิิทธิิที่จ่� ะเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� กิิดขึ้้น� จากกองทรััสต์์ (ถ้้ามี)ี จากการจััดประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์ดัังกล่่าวได้้ตามจริิง
องค์์ประชุุมและประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องมีีผู้�้ถืือหน่่วยทรััสต์์มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่า
ยี่่สิ� บิ ห้้า (25) คนหรืือไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่ง่� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ทั้้ง� หมด
และต้้องมีีหน่่วยทรััสต์์นับั รวมกัันไม่่น้อ้ ยกว่่าหนึ่่ง� ในสาม (1 ใน 3) ของจำำ�นวน
หน่่วยทรััสต์์ที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดจึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
ในกรณีีที่่�ปรากฎว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ครั้้�งใด เมื่่�อล่่วงเวลานััดไป
แล้้วถึึงหนึ่่�ง (1) ชั่่�วโมงจำำ�นวนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งมาเข้้าร่่วมประชุุมไม่่ครบ
เป็็นองค์์ประชุุมตามที่่�กำำ�หนดเอาไว้้ในวรรคหนึ่่�ง หากว่่าการประชุุมผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์นั้้น� ได้้เรีียกนััดเพราะผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ร้อ้ งขอ การประชุุมเป็็นอััน
ระงัับไป ถ้้าการประชุุมผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์นั้้น� มิิใช่่เป็็นการเรีียกประชุุมเพราะผู้้�
ถืือหน่่วยทรััสต์์ร้้องขอ ให้้นััดประชุุมใหม่่ และให้้ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมไปยััง
ผู้้�ถืือ หน่่วยทรััสต์์ไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ด (7) วัันก่่อนวัันประชุุม ในการประชุุมครั้้�ง
หลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบองค์์ประชุุม
ทั้้�งนี้้� ภายใต้้บัังคัับแห่่งพระราชบััญญััติิทรััสต์์ และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ ทรัั ส ตีี แ ต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลหนึ่่� ง เพื่่� อ ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธานในที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ
หน่่ ว ยทรัั ส ต์์ อย่่ า งไรก็็ ตา ม หากการประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หน่่ ว ยทรัั ส ต์์ ใ นวาระ
ใดมีี ก ารพิิ จารณา เรื่่� อ งที่่� ป ระธานในที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หน่่ ว ยทรัั ส ต์์ มีี ส่่ ว น
ได้้ เ สีี ย ให้้ ป ระธานออกจากห้้ อ งประชุุ ม ในวาระนั้้� น และให้้ ผู้้� จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ นำำ� เสนอรายชื่่� อ บุุ ค คลเพื่่� อ ให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หน่่ ว ยทรัั ส ต์์
พิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้เป็็นประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในวาระนั้้�น ๆ
ก. ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินการประชุุมโดยทั่่�วไปให้้มีคี วามเรีียบร้้อย
	ข. กำำ�หนดให้้ใช้้วิิธีีการอื่่�นใดในการดำำ�เนิินการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ตามที่่�ประธานในที่่�ประชุุมจะพิิจารณาเห็็นสมควร หรืือจำำ�เป็็นเพื่่�อ
ให้้การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ตลอดจนกระบวนการในการพิิจารณาและ
ลงมติิในเรื่่�องต่่าง ๆ เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยและมีีประสิิทธิิภาพ
ค. เพื่่�อให้้การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามพระราชบััญญััติิทรััสต์์
และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย ประธานอาจยุุติิการ
อภิิปราย หรืือการพิิจารณาในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในเรื่่�องใด ๆ ได้้
ง. ในกรณีีที่่�คะแนนเสีียงในการลงมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์เท่่ากััน ให้้ประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีเสีียงชี้้�ขาด โดยการ
ใช้้อำำ�นาจในการตััดสิินชี้้ขา
� ดของประธานในที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ในกรณีี
ที่่�คะแนนเสีียงในการลงมติิเท่่ากัันนี้้�ให้้เป็็นที่่�สุุด
วิิธีีการมอบฉัันทะ
ในการประชุุมผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ ผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์อาจมอบฉัันทะให้้บุคุ คลอื่่น�
เข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุมได้้ โดยในการส่่งหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ให้้ผู้�้จััดการกองทรััสต์์จััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�ให้้เป็็นไปตามแบบที่่�ทรััสตีีกำำ�หนด
หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ประธานในที่่�ประชุุม หรืือผู้้�ที่่�ประธาน
ในที่่�ประชุุมมอบหมาย ณ ที่่�ประชุุมก่่อนเริ่่�มการประชุุม

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

วิิธีีการนัับคะแนนเสีียง
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีคะแนนเสีียงหนึ่่�ง (1) เสีียงต่่อหนึ่่�ง (1) หน่่วยทรััสต์์ที่่�ตน
ถืือ โดยผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนต้้องไม่่เป็็นผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้
เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่�องที่่�พิิจารณา
มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ในกรณีีทั่่ว� ไปให้้ถือื คะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ที่ม่� าประชุุมและ
มีีสิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนน เว้้นแต่่สัญ
ั ญานี้้�จะกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่น� มติิของ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ในกรณีีดังั ต่่อไปนี้้� ให้้ถือื คะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่� (3 ใน 4) ของจำำ�นวน
เสีียงทั้้�งหมดของผู้้ถื� อื หน่่วยทรััสต์์ที่ม่� าประชุุมและมีีสิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนน
1) การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ร้้อย
ละสามสิิบ (30) ของมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของกองทรััสต์์
2) การเพิ่่�มทุุนหรืือการลดทุุนชำำ�ระแล้้วของกองทรััสต์์ที่่�มิิได้้ระบุุ
ไว้้เป็็นการล่่วงหน้้าในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
3) การเพิ่่�มทุุนแบบมอบอำำ�นาจทั่่�วไปของกองทรััสต์์
4) การทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้จั� ดั การกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
กัับผู้้จั� ดั การกองทรััสต์์ ซึ่่ง� มีีขนาดรายการตั้้�งแต่่ยี่่สิ� บิ ล้้าน (20,000,000) บาท
หรืือเกิินกว่่าร้้อยละสาม (3) ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ แล้้วแต่่
มููลค่่าใดจะสููงกว่่า
5) การเปลี่่ย� นแปลงประโยชน์์ตอบแทนและการคืืนเงิินทุุนให้้ผู้ถื้� อื
หน่่วยทรััสต์์
6) การเปลี่่�ยนแปลงหรืือถอดถอนทรััสตีี หรืือผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จััดการกองทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในข้้อ 19.5 แห่่งสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
7) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ในเรื่่�องที่่�กระทบสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
8) การเลิิกกองทรััสต์์
9) อนึ่่�ง มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�จะเป็็นผลให้้กองทรััสต์์หรืือ
การจััดการกองทรััสต์์มีีลัักษณะที่่�ขััดหรืือแย้้งกัับหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประ
กาศสร. 26/2555 หรืือหลัักเกณฑ์์อื่่�นตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์ หรืือ
พระราชบััญญััติิ ทรััสต์์ ให้้ถืือว่่ามติินั้้�นไม่่มีีผลบัังคัับ
บัันทึึกการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ให้้ผู้จั้� ดั การกองทรััสต์์จัดั ทำำ�บัันทึึกรายงานมติิของที่่ป� ระชุุมและกระบวนการ
เรีียกและดำำ�เนิินการประชุุมของการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละครั้้�ง โดย
ให้้ประธานในที่่�ประชุุมของการประชุุมแต่่ละครั้้�ง เป็็นผู้้�ลงนามรัับรองความ
ถููกต้้องของบัันทึึกนั้้�น ทั้้�งนี้้� ให้้ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจััดทำำ�บัันทึึกการประชุุม
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์
12.การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่านซึ่่�งเป็็นไปตาม
คู่่�มืือระบบการทำำ�งานและระบบควบคุุมภายในของบริิษััท ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีี
กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน โดยมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษััท และกรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีี
คุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
วิิธีีการแต่่งตั้้�งกรรมการจะดำำ�เนิินการผ่่านที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทโดย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยการออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียง
ข้างมากโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และ
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั กำ�หนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรรมการ
ผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้

13. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบ
บัญชีส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีคา่
ตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 1,440,000
บาท (ไม่รวมค่าช่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Out-of-Pocket)

ผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การโดยพิจารณาคัด
เลือกผู้มีคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ให้ความสำ�คัญกับการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยกำ�หนดให้มีระบบการ
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ มีการกำ�หนดโครงสร้างการจัดการ และการแบ่งแยกหน้าที่ที่
สำ�คัญอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำ�ขึ้นตามแนวทางของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม มีระบบติดตามควบคุมดูแลการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ทำ�ให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของกองทรัสต์จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
หรือไม่มอี �ำ นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงอย่างเพียงพอแล้ว

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กองทรัสต์มีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้จัดการกองทรัสต์
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์
1 กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน) (UVG)
a. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
มีกรรมการร่วมกัน
b. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำ�กัด
เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน (UVG)
c. บริษัท เลิศรัฐการ จำ�กัด
เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน (UVG)
2 กลุ่มบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (GOLD)
a.บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
มีกรรมการร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับผู้จัดการกองทรัสต์
b.บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์
3
4

กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) (FPT)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทจำ�กัดภายใต้กลุ่มทีซีซี (TCC Group)

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับทรัสตี
1 ธนาคาร กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้
จัดการกองทรัสต์
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้จัดการกอง
ทรัสต์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี
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1. รายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
1) รายการระหว่างกัน
(1) รายการระหว่างกองทรัสต์ผู้จัดการกองทรัสต์
ทรัสตีซึ่งกระทำ�ในนามของกองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัทฯ เป็นผู้จัดการกอง
ทรัสต์ของกองทรัสต์ (REIT Manager) โดยบริษัทฯ เป็นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกับกองทรัสต์ ตามประกาศ สช. 29/2555 ทั้งนี้รายละเอียดการทำ�
ธุรกรรมแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์สามารถสรุปได้ ดังนี้
ความสัมพันธ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งถูกกำ�หนดให้เป็นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกับกองทรัสต์ตามประกาศ สช. 29/2555
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ทรัสตีซึ่งกระทำ�ในนามของกองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัทฯ เป็นผู้จัดการกอง
ทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์
เงื่อนไขนโยบายราคา
บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์จากกองทรัสต์ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย
• ค่าธรรมเนียมพืน้ ฐาน (Base Fee) ทีจ่ ะเป็นไปตามทีส่ ญ
ั ญาแต่ง
ตั้งผู้จัดการกองทรัสต์โดยจะมีการกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�แต่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่เกิน 0.3% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ โดยมีอัตราขั้นต่ำ�
กำ�หนดไว้ที่ 12 ล้านบาท
• ค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่
เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ แต่ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้ง
แรก หรือ NAV ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกบวกด้วย
NAV ของทรัพย์สนิ หลักส่วนเพิม่ ทุน ณ วันทีก่ องกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิม่ เติม
(ถ้ามี)
ความเห็นด้านราคา
โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์นั้นเป็นไปตามปกติของกอง
ทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยค่าธรรมเนียมในส่วนอัตราพื้น
ฐาน และอัตราผันแปรทีส่ ะท้อนผลการบริหารจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์นั้นสะท้อนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ตามปกติที่เกิดขึน้
(2) รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัดเพื่อทำ�หน้าที่
เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษทั นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จำ�กัด เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกอง
ทรัสต์ เนือ่ งจากบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด เป็นบริษทั ในเครือเดียวกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทั้งนี้ รายละเอียดการทำ�ธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้
ความสัมพันธ์
เป็นบริษทั ทีม่ กี รรมการและมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่เป็นรายเดียวกับผูจ้ ดั การกอง
ทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์ว่าจ้าง บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
เงื่อนไขนโยบายราคา
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
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อสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ อัตรา
พื้นฐานมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท และในส่วนค่าธรรมเนียมผันแปร
(Variable) ไม่ เ กิ น 8% ต่ อ ปี ข องรายได้ จ ากการให้ เช่ า พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ความเห็นด้านราคา
โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ นั้นเป็นไปตามปกติ
วิสัยเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นใน
ประเทศที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์
ลงทุนครั้งแรก โดยอัตราค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ส่วนนั้นจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์ดำ�เนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ
(3) รายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์
ทรัสตีซงึ่ กระทำ�ในนามของกองทรัสต์ได้เข้าทำ�สัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง และ
สัญญาซื้อขายกับบริษัท เลิศรัฐการ จำ�กัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้
จำ�กัด เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกโดยในขณะนั้น
บริษัท เลิศรัฐการ จำ�กัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด เป็นบุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากบริษัท เลิศรัฐการ จำ�กัด
และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยูนิ
เวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งในขณะนั้นถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT
Manager) คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
ทั้งนี้ รายละเอียดการทำ�ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดังนี้
ความสัมพันธ์
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) คิดเป็นร้อยละ
99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของผู้จัดการกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ทรัสตี ซึ่งกระทำ�ในนามของกองทรัสต์ได้เข้าทำ�สัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง
และสัญญาซื้อขายกับบริษัท เลิศรัฐการจำ�กัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียล
ตี้ จำ�กัด เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก
เงื่อนไขนโยบายราคา
สำ�หรับราคาทีก่ องทรัสต์ซอื้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกจากบริษทั เลิศรัฐ
การ จำ�กัดและบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำ�กัด ที่เท่ากับ 9,906 ล้านบาท
(รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าช่วง) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคา
ประเมินของทรัพย์สินต่ำ�สุดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก ซึ่งจัดทำ�โดย
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ความเห็นด้านราคา
รายการดังกล่าวเป็นรายการทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและไม่ท�ำ ให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์ เพราะทำ�ให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินในโครงการ
อาคารสำ�นักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และตัง้ อยูใ่ น ศูนย์กลางธุรกิจ ซึง่ สามารถดึงดูด
ผูเ้ ช่าได้เป็นอย่างดี โดยทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ชินาทรัพย์ จำ�กัด

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2. ค่าใช้จ่าย – โครงการสาทร สแควร์

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำ�กัด

1. รายได้จากการเช่าพื้นที่จัดงาน Event – โครงการสาทร สแควร์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ก. โครงการสาทร สแควร์

กองทรัสต์ซื้อบริการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

กองทรัสต์ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
กองทรัสต์ซื้อสินค้าน้ำ�ดื่ม / เครื่องดื่ม

กองทรัสต์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้
เบ็ดเตล็ด

กองทรัสต์ได้รับรายได้จากการเช่าพื้นที่จัดงาน
Event

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

การให้เช่าพื้นที่จัดงาน Event เป็นการดำ�เนิน
งานตามปกติธุรกิจของกองทรัสต์ โดยมีอัตรา
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ให้แก่ลูกค้า
ทั่วไป

ความเห็นด้านราคา

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่เรียกเก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการเป็นไปตามสัญญาที่
คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม / น้ำ�ดื่มเป็นราย
/ น้ำ�ดื่ม ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จ่ายเพือ่ ดำ�เนินงานปกติของกองทรัสต์ และ
ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ด ใน การซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ดเป็นรายจ่ายเพื่อดำ�เนิน
ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
งานปกติของกองทรัสต์ และราคาซื้อขายเป็นไป
ตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่จัดงาน Event ใน
อัตราราคาและเงื่อนไขการให้บริการเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่น

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้จัดการกองทรัสต์ ในรอบปีบัญชี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) สามารถสรุปได้ดังนี้
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กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท วัน แบงค็อก จำ�กัด
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอเซียบุ๊คส จำ�กัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จำ�กัด
บริษัท โออิชิ ราเมน จำ�กัด

กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)

1.การให้เช่าพื้นที่และบริการ – โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ก. โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่ห้อง Victor Club เพื่อใช้
ในการประกอบกิจการห้องประชุม และกิจการ
ของบริษัท

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรวมกันใน
อัตราตลาด โดยเป็นไปตามลักษณะของพื้นที่เช่า
และมีเงื่อนไขการเช่าซึ่งใกล้เคียงกับผู้เช่ารายอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน

การเช่าพื้นที่ห้อง Victor Club ซึ่งมีอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขการเช่าเป็นเงื่อนไขปกติตามรูปแบบ
การใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมตามลักษณะ
ของพื้นที่

การให้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งมีอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขการเช่าเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อใช้ในการ กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรวมกันใน
ประกอบกิจการของบริษัท
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการเช่าซึ่งใกล้เคียงกับผู้
เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ความเห็นด้านราคา

การให้เช่าพื้นที่สำ�นักงานซึ่งมีอัตราค่าเช่าและ
เงื่อนไขการเช่าเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรวมกันใน
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการเช่าซึ่งใกล้เคียงกับผู้
เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่สำ�นักงานเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการของบริษัท

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
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กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท วัน แบงค็อก จำ�กัด

กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

3. รายได้อื่นจากการบริการ – โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่จัดงาน Event ใน
อัตราราคาและเงื่อนไขการให้บริการเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่น

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล

กองทรัสต์มีรายได้เบ็ตเตล็ดจากการให้บริการใช้ กองทรัสต์เรียกเก็บค่าบริการ ในอัตราราคาและ
พื้นที่จอดรถภายในโครงการอาคาร
เงื่อนไขการให้บริการเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดวางอุปกรณ์ของผู้ให้ กองทรัสต์ได้รับส่วนแบ่งจากค่าบริการอุปกรณ์
บริการระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ เชื่อมต่อระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ตแก่ผู้
เช่าในอาคาร
เช่าในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

กองทรัสต์ให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง เพื่ออำ�นวย กองทรัสต์เรียกเก็บค่าให้บริการพื้นที่ส่วนกลางใน
ความสะดวกให้กับบริษัทในการประกอบกิจการ อัตราทีต่ กลงร่วมกัน
โรงแรม

กองทรัสต์ได้รับรายได้จากการเช่าพื้นที่จัดงาน
Event

2. รายได้จากการเช่าพื้นที่จัดงาน Event – โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

การให้บริการเป็นการดำ�เนินงานตามปกติธุรกิจ
ของกองทรัสต์ โดยมีอัตราราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าปกติที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไป

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการเป็นไปตามสัญญาที่
คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการเป็นไปตามสัญญาที่
คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน

การให้เช่าพื้นที่จัดงาน Event เป็นการดำ�เนิน
งานตามปกติธุรกิจของกองทรัสต์ โดยมีอัตรา
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ให้แก่ลูกค้า
ทั่วไป

ความเห็นด้านราคา
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กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำ�กัด

3. ค่าใช้จ่าย – โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

บริษัท เอเซียบุ๊คส จำ�กัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จำ�กัด
บริษัท โออิชิ ราเมน จำ�กัด

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เป็นการใช้
บริการสถานที่ห้องประชุมเพื่อซ้อมดับเพลิง
ประจำ�ปี

กองทรัสต์เช่าพื้นที่จอดรถจำ�นวน 164 คันเพื่อ
ใช้ในการดำ�เนินงานของอาคาร

กองทรัสต์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้
เบ็ดเตล็ด

กองทรัสต์รับบริการงานระบบจอดรถภายใน
อาคาร

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ราคาที่ให้บริการเป็นไปตามราคาตลาด และ
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ความเห็นด้านราคา

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานที่ห้อง
ประชุม ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การใช้บริการสถานที่ห้องประชุมเป็นรายจ่าย
เพื่อดำ�เนินงานปกติของกองทรัสต์ และราคาค่า
บริการเป็นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จอดรถที่เรียก ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการเป็นไปตามสัญญาที่
เก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกัน
คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จอดรถที่เรียก การซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ดเป็นรายจ่ายเพื่อดำ�เนิน
เก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกัน
งานปกติของกองทรัสต์ และราคาซื้อขายเป็นไป
ตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายด้านงานระบบจอดรถภายใน
อาคาร ในอัตราที่
ตกลงร่วมกัน

ความจำ�เป็นและความ
สมเหตุสมผล
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

2.นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในอนาคตและแนวทาง
ป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในกรณีีที่จ่� ะมีีการทำำ�ธุุรกรรมประเภทอื่่น� ๆ (นอกเหนืือจากที่ไ่� ด้้เปิิด
เผยไว้้ข้า้ งต้้น) ระหว่่างกองทรััสต์์กับั ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่เ่� กี่่ย� วโยง
กัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีีการดำำ�เนิินการตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
1) บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
กัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ให้้หมายความตามที่่กำ� ำ�หนดในประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
2) เงื่่� อ นไขและข้้ อกำำ� หนดทั่่� ว ไปของกองทรัั ส ต์์ ใ นการเข้้ า ทำำ�
ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน มีีดัังต่่อไปนี้้�ในการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่เ่� กี่่ย� วโยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์นั้้น� จะมีีการดำำ�เนิิน
การให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และเป็็นไปเพื่่อ�
ประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกองทรััสต์์
• การทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์นั้้�น จะมีีการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกอง
ทรััสต์์
• ธุุรกรรมที่่�กองทรััสต์์จะทำำ�กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะต้้องเป็็นธุุรกรรม ที่่�ใช้้ราคาที่่�มีีความ
สมเหตุุสมผลและเป็็นธรรม
• บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการทำำ�ธุุรกรรมไม่่ว่่าทางตรง หรืือทาง
อ้้อมจะต้้องไม่่เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาและตััดสิินใจเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
• การคิิดค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่เ� กิิดจากการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์
และผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่เ่� กี่่ย� วโยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ต้้องใช้้
ราคาและอััตราที่่�เป็็นธรรมและมีีความสมเหตุุสมผล
3) การอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์หรืือบุุคคลที่เ่� กี่่ย� วโยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ต้อ้ งผ่่านการดำำ�เนิินการ
ตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
• ได้้รับั ความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่า่ เป็็นธุุรกรรมที่เ่� ป็็นไปตามสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ในกรณีีที่เ่� ป็็นธุุรกรรมที่่มี� มููี ลค่่าเกิินกว่่าหนึ่่ง� ล้้านบาท หรืือตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 0.03 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููง
กว่่า ต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์
• ในกรณีีที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาทขึ้้�นไป หรืือ
เกิินร้้อยละสามของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะ
สููงกว่่า ต้้องได้้รัับมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อย
กว่่าสามในสี่่ขอ
� งจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้ถื� ือหน่่วยทรััสต์์ที่ม่� าประชุุมและมีี
สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�ธุุรกรรมที่่�กองทรััสต์์ทำำ�กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลที่่�
เกี่่ย� วโยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ เป็็นการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ
หลััก การคำำ�นวณมููลค่่าจะคำำ�นวณตามมููลค่่าการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป ซึ่่�ง
ทรััพย์์สิินทั้้�งหมดของแต่่ละโครงการที่่�ทำำ�ให้้โครงการนั้้�นๆ พร้้อมจะหาราย
ได้้ซึ่่�งรวมถึึงทรััพย์์สิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการนั้้�นด้้วย
4) นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกองทรััสต์์กับั ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในอนาคต

• การทำำ�ธุุรกรรมประเภทต่่างๆระหว่่างกองทรััสต์์ และผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะต้้องกระทำำ�ภาย
ใต้้เงื่อ่� นไขที่มี่� คี วามเป็็นธรรมมีีความเหมาะสมและเป็็นไปตามเงื่อ่� นไข และข้้อ
กำำ�หนดตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. หรืือคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน ประกาศกำำ�หนดบุุคคล
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเพิ่่�มเติิมในอนาคต การเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
ระหว่่างกองทรััสต์์และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ จะถืือปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามเงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดตามกฎหมาย
หลัักทรััพย์์
นอกจากนี้้�กองทรััส ต์์จะดำำ�เนิิน การเปิิดเผยข้้อมูู ลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมที่่�ทำำ�
กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต่่อ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์รวมทั้้�งในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ของกองทรััสต์์ที่่�ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีและในรายงานประจำำ�
ปีีของกองทรััสต์์ด้้วย
3.รายการระหว่่างกัันระหว่่างกองทรััสต์์กัับทรััสตีีและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง
กัับทรััสตีี
(1) รายการระหว่่างกัันรายการระหว่่างกองทรััสต์์กัับทรััสตีีและ
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีีธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�เช่่า
พื้้�นที่่ใ� นทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์ โดยธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
เป็็นผู้้ถื� ือหุ้้�นรายใหญ่่ของทรััสตีี ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกอง
ทรััสต์์กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับ ทรััสตีีสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ความสััมพัันธ์์
ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของทรััสตีีของกอง
ทรััสต์์ (บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำำ�กััด) โดยถืือหุ้้�นอยู่่�ใน
สััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของทรััสตีี
ลัักษณะของรายการระหว่่างกััน
สััญญาเช่่าและบริิการระยะเวลา 3 ปีี มีีรายละเอีียดโดยสรุุป ดัังนี้้�
เงื่่�อนไขนโยบายราคา
อััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการคงที่่�ตามลัักษณะที่่�ตั้้�งของทรััพย์์สิินตามสััญญา
เช่่าและบริิการ
ความเห็็นด้้านราคา
การเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อติิดตั้้�งตู้้� ATM ของธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
โครงการสาทร สแควร์์ โดยอััตราค่่าเช่่าเป็็นอััตราตลาดซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตรา
ค่่าเช่่าเฉลี่่�ยของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�รายอื่่�นที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกััน ในส่่วนของการ
เช่่าพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกโครงการปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ เพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
ของธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน) โดยอััตราค่่าเช่่าของธนาคารกสิิกร
ไทย จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นอััตราตลาดซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราค่่าเช่่าเฉลี่่�ยของผู้้�
เช่่าพื้้�นที่่�รายอื่่�นที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกััน อนึ่่�ง ผู้้�เช่่าธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด
(มหาชน) เป็็นผู้้�เช่่ารายแรก ๆ ที่่�เข้้ามาเช่่าพื้้�นที่่� และมีีทำำ�เลพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ใกล้้
ประตููเชื่่�อมต่่อกัับโครงการรถไฟฟ้้า ซึ่่�งเป็็นทางเข้้าออกหลัักของอาคาร
(2) กระบวนการในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์กัับทรััสตีี
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีีในอนาคตในการจััดการกองทรััสต์์ ทรััสตีี
จะไม่่กระทำำ�การใดอัันเป็็นการขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของกองทรััสต์์ ไม่่ว่่าการ
กระทำำ�นั้้น� จะเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ของทรััสตีีเองหรืือประโยชน์์ของผู้้อื่� น่� เว้้น
แต่่กรณีีดัังต่่อไปนี้้�
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ก. เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่เป็นทรัสตี
ข. ทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผรู้ บั ประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าว มิได้แสดงการคัดค้าน
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดัง
ต่อไปนี้
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
โครงการสาทร สแควร์
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

พื้นที่ (ตารางเมตร)
1
175

• เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ
บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทำ�ธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง
• มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าสิบสี่ (14) วัน
• มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการ
คัดค้านที่ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน เว้น
แต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
• ให้การคัดค้านกระทำ�ในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น
• ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธี
การทีม่ กี ารเปิดเผยตาม (ค) ในจำ�นวนเกินกว่าหนึง่ ในสี่ (1 ใน 4) ของจำ�นวน
หน่วยทรัสต์ทจี่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระทำ�หรือยินยอมให้มกี ารทำ�
ธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์

ข้อพิพาททางกฎหมาย
– ไม่มี –

ข้อมูลสำ�คัญอื่น
กองทรัสต์ไม่มีข้อมูลสำ�คัญอื่นที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์เพิ่มเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-REIT1) ทีแ่ สดงไว้ใน www.
sec.or.th หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นของกองทรัสต์ ได้ที่เวปไซต์ของกองทรัสต์
ที่ www.gvreit.com หรือเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
www.set.or.th

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายและการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ ที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 5 ปี
6 เดือน ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของความรับ
ผิดชอบต่อสังคมทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกองทรัสต์ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และผู้
เช่าอาคารสำ�นักงานที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในภาพกว้าง เพือ่ มุง่ เน้นในการเข้าไปดูแล จัดการ ให้ความช่วยเหลือ
และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับบุคคล พนักงาน หน่วยงานทุก
ภาคส่วนและสังคมโดยรวม อีกทั้งยังได้พิจารณาถึงผลกระทบใดๆ ที่อาจมี
หรือเกิดขึน้ กับสังคมหรือบุคคลทุกกลุม่ ในทุกมิติ เพือ่ นำ�มาปรับกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทรัสต์ได้ในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจตามนโยบายเดียวกันกับ
กลุ่มบริษัท บริษัท  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)  
ซึ่งสรุปเป็นสาระสำ�คัญได้ ดังนี้
1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
การประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความเป็ น ธรรมเป็ น จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสำ�คัญและพึงปฏิบัติใน
การบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติกอง
ทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำ�กับดูแล
และสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการ
ดำ�เนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้า อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม
ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
และเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง และยังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาว
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท   เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล   แอสเสท
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มี
กระบวนการและกำ�หนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำ�กับ
ดูแลทีด่ ี เพือ่ ลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อนั
มิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำ�แหน่งงานที่เอื้ออำ�นวยกับการได้ผล
ประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ มุ่งเน้นย้ำ�ในการสร้าง
จิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
โปร่งใส เคารพกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆทีก่ ยี่ วข้อง สนับสนุนการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มกี ารสือ่ สารและ
การอบรมให้ความรูบ้ คุ ลากร จัดให้มชี อ่ งทางในการรับแจ้งเบาะแส (Whistle
Blowing) หรือเรือ่ งร้องเรียน การคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแส รวมถึงให้ความรูเ้ รือ่ ง
นโยบาย การจัดซือ้ จัดจ้าง การจัดหาผูร้ บั เหมาทีม่ ศี กั ยภาพด้วยกระบวนการ
โปร่งใส  มีการกำ�กับดูแลให้มกี ระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงาน
มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รวมถึึงการรณรงค์์ให้้กัับบุุคลากรตระหนัักและช่่วยกัันควบคุุมความเสี่่�ยงใน
เรื่่�องนี้้�อย่่างจริิงจััง
3) การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
กองทรััสต์์ ได้้ตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม ยึึดมั่่�นในความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มตามหลัักธรรมาภิิบาล ในด้้านการ
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน  โดยกำำ�หนดให้้การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นรากฐาน
ของการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล จึึงสนัับสนุุนและเคารพในเรื่่�องที่่�จะไม่่ให้้
องค์์กรตลอดจนพนัักงานเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษย
ชน  โดยตั้้�งมั่่�นอยู่่�บนหลัักของเสรีีภาพ เสมอภาค และสัันติิภาพ ให้้เกีียรติิซึ่่�ง
กัันและกััน ปฏิิบััติิต่่อกัันอย่่างเท่่าเทีียม คััดเลืือกพนัักงานเข้้าปฏิิบััติิงานโดย
ไม่่จำำ�กััดเชื้้�อชาติิ ศาสนา การศึึกษา สถานะทางสัังคม เพศ หรืือเรื่่�องอื่่�นใด 
ตลอดจนการล่่วงละเมิิดทางเพศ ไม่่จำำ�กัดสิ
ั ทิ ธิิเสรีีภาพทางความคิิดและการเข้้า
ร่่วมกิิจกรรมทางการเมืือง แต่่ต้้องไม่่กระทบหรืือนำำ�ความเสีียหายมาสู่่�องค์์กร
4) การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
กองทรััสต์์ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับมาตรฐานแรงงานรวมทั้้�งคุุณภาพชีีวิิต
ของพนัักงานให้้มีีสภาวะแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น มีีความปลอดภััย ไม่่
เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ส่่งเสริิมให้้มีีกระบวนการคิิดนอกกรอบ การมีีส่่วน
ร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็น  แรงงานต้้องได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและได้้
รัับสวััสดิิการที่่�เหมาะสมเป็็นไปตามสิิทธิิอัันเป็็นขั้้�นพื้้�นฐานที่่�พึึงจะได้้
5) ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
เนื่่�องด้้วยกองทรััสต์์ได้้ลงทุุนในทรััพย์์สิิน  ซึ่่�งได้้แก่่ อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภท
ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เป็็นอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่า โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด  เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�ง
ในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�เช่่า โดยคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพและความ
ปลอดภััยต่่อผู้้�เช่่า ดัังนี้้�
- ดำำ�เนิินการบริิหารอาคาร โดยใช้้บริิษััทที่่�ได้้มาตรฐานและมีีความ
รัับผิิดชอบ
- ส่่งมอบงานบริิการที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�เช่่า
- ติิดต่อ่ กัับผู้้เ� ช่่าด้้วยความสุุภาพ มีีประสิิทธิิภาพ เป็็นที่ไ่� ว้้วางใจของ
ลููกค้้า
6) การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
กองทรััสต์์ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงานทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดย
ได้้กำำ�หนดนโยบายการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมและพลัังงานเพื่่อ� ช่่วยลดผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อมทั้้�งภายในองค์์กรและสัังคมภายนอกโดยการเลืือกใช้้วัสดุ
ั ทีุ่ คำ่� ำ�นึงึ ถึึง
การประหยััดพลัังงานและง่่ายต่่อการบำำ�รุงุ รัักษาในระยะยาวรวมถึึงการเพิ่่�มสิ่่ง�
อำำ�นวยความสะดวกที่่จำ� ำ�เป็็นพื้้น� ฐานการเลืือกใช้้วัสดุ
ั ทุ ดแทนเพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการ
ใช้้วัสดุ
ั จุ ากธรรมชาติิซึ่ง่� เป็็นการทำำ�ลายสิ่่ง� แวดล้้อมโดยรวมรณรงค์์กระบวนการ
รีีไซเคิิล(Recycle)การลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในอาคารและการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีี
เขีียวตลอดจนส่่งเสริิมให้้มีีการอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม
ความปลอดภััยและสาธารณสุุขสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านการดููแลรัักษา
และปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมให้้ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภารกิิจที่่�สำำ�คััญของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��และพลัังงาน
ในปีี 2564 กองทรััสต์์และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการ
อนุุรัักษ์์ และการใช้้พลัังงาน  โดยคำำ�นึึงถึึงทรััพยากรอัันมีีค่่าที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด 
และมีีปณิิธานในการปฏิิบััติิตามกรอบแห่่งพระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมการ

อนุุรักั ษ์์พลัังงาน พ.ศ.2535 และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยกำำ�หนด
ให้้ทุกุ หน่่วยงานย่่อย ผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ คู่่�ค้า้   ผู้้เ� ช่่า ผู้้ใ� ช้้บริิการ ได้้ทราบ
และตระหนัักถึึงการบริิหารจััดการพลัังงานและการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและ
มีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนจััดให้้มีีการติิดตามวิิเคราะห์์สรุปผ
ุ ลการใช้้พลัังงาน ซึ่ง่�
เป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะคอยกำำ�กัับ ตรวจสอบ และจะทำำ�ให้้ทราบถึึงการใช้้พลัังงาน
ของกองทรััสต์์ ตลอดจนยัังได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�เช่่าและผู้้�ใช้้อาคารได้้
ตระหนัักถึึงการใช้้พลัังงานอย่่างมีีคุุณค่่า อัักทั้้�งยัังมีีการรณรงค์์การใช้้ทรััพยากร
น้ำำ��และพลัังงาน ผ่่านสื่่�อต่่างๆ อีีกด้้วย
ในด้้านการปฏิิบัติั กิ ารระบบและเครื่่อ� งจัักร (operating) และการดููแลอุุปกรณ์์
ระบบ เครื่่�องจัักร (preventive maintenance) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์
พลัังงานได้้กำำ�หนดให้้มีีการวิิเคราะห์์ตรวจสอบประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักรและ
ระบบเพื่่อ� ทราบถึึงสมรรถนะการใช้้พลัังงานตามรอบมาตรฐานที่่ผู้� ้�ผลิติ กำำ�หนด
ไว้้ ให้้อยู่่�ในสภาพดีี  และพร้้อมใช้้งาน  รวมทั้้�งเป็็นการยืืดอายุุการใช้้งานของ
เครื่่�องจัักร และเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการบริิหารจััดการพลัังงานหลัักของอาคาร
ได้้อย่่างถููกต้้อง
ด้้านนโยบายและเป้้าหมายการอนุุรัักษ์์พลัังงานของแต่่ละอาคาร มีีแผนและ
เป้้าหมายการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ดัังนี้้�
โครงการ สาทร สแควร์์
อาคารสาทร สแควร์์ เป็็นอาคารที่่�ได้้รัับรางวััล Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) ของสภาอาคารเขีียวสหรััฐอเมริิกา (The
U.S. Green Building Council : USGBC) ระดัับทองคำำ�  (GOLD) มีีนโย
บายในการบริิหารจััดการพลัังงาน ดัังนี้้�
(1) ดำำ�เนิินการและพััฒนาระบบการจััดการพลัังงานอย่่างเหมาะสม
โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายส่่วนหนึ่่�งขององค์์กรธุุรกิิจ
(2) ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานขององค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้มีีความเหมาะสมกัับวััฒนธรรมองค์์กร เทคโนโลยีี ตลอดจน
แนวทางปฏิิบััติิงานที่่�ดีีรวมถึึง กฎ ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(3) กำำ�หนดให้้การอนุุรักั ษ์์พลัังงานเป็็นหน้า้ ที่่ค� วามรัับผิิดชอบของผู้้�
บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคนในองค์์กร
(4) ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามมาตรการ หรืือระบบการบริิหารจััดการ
และกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�สะท้้อนต่่อการอนุุรัักษ์์พลัังงานของอาคาร
(5) ให้้การสนัับสนุุนทรััพยากรด้้านบุุคลากร งบประมาณ และอื่่�นๆ
ที่่มีีค
� วามจำำ�เป็็นอย่่างเหมาะสม เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานด้้านการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
บรรลุุตามเป้้าหมาย
(6) ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยคณะทำำ�งานด้้านการจััดการ
พลัังงาน จะทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย เป้้าหมาย และแผนการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการอนุุรักั ษ์์พลัังงานทุุกปีี รวมทั้้�งจะผลัักดัันการดำำ�เนิินงานด้้านการอนุุรักั ษ์์
พลัังงานให้้เป็็นรููปธรรม ตลอดจนสื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคนเข้้าใจ และร่่วมใจ
ปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
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โครงการ ปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์
อาคารปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ เป็็นอาคารสำำ�นัักงานแห่่งแรกที่่�ได้้รัับ
รางวััล Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
ระดัั บ แพลทิิ นัั ม (PLATINUM) ซึ่่� ง เป็็ น ระดัั บ สูู ง สุุ ด ของสภาอาคาร
เขีียวสหรััฐอเมริิกา (The U.S. Green Building Council : USGBC)
อาคารปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ ได้้คำำ�นึึงถึงึ การบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน
ซึ่่�งถืือเป็็นด้้านที่่�สำำ�คััญในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม จึึงมุ่่�ง
เน้้นการอนุุรัักษ์์และการประหยััดพลัังงาน ให้้ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกคนที่่�ต้้อง
ร่่วมมืือกัันทั้้�งภาคเอกชนและภาครััฐ ในการดำำ�เนิินงานทางด้้านการบริิหาร
จััดการพลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืน
	ทั้้�งนี้้�ผู้้�บริิหารยัังได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายในการบริิหารจััดการด้้าน
การอนุุรักั ษ์์พลัังงานเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน และส่่งเสริิมการใช้้
พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีนโยบาย ดัังนี้้�
(1) พััฒนาระบบการจััดการพลัังงานอย่่างเหมาะสม โดยกำำ�หนด
ให้้การอนุุรักั ษ์์พลัังงานเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินงานขององค์์กรสอดคล้้อง
กัับกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้ทรัพั ยากร
พลัังงานขององค์์กรที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
(3) ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์พลัังงาน โดย
กำำ�หนดแผนและเป้้าหมายในการอนุุรัักษ์์พลัังงานในแต่่ละปีี และสื่่�อสารให้้
เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง
(4) ถืือว่่าการอนุุรัักษ์์พลัังงาน เป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�
บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกระดัับให้้ความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิตามมาตรการ
ที่่�กำำ�หนด ติิดตามตรวจสอบ และรายงานต่่อคณะทำำ�งานด้้านการจััดการ
พลัังงาน
(5) ให้้การสนัับสนุุนทรััพยากรด้้านบุุคลากร งบประมาณ เวลาใน
การทำำ�งาน และการฝึึกอบรม พร้้อมให้้มีีส่่วนร่่วมในการนำำ�เสนอข้้อคิิดเห็็น
เพื่่�อการพััฒนาด้้านพลัังงานต่่อไป
(6) ผู้้�บริิหารและคณะทำำ�งานด้้านการจััดการพลัังงานจะทบทวน
และปรัับปรุุง นโยบาย เป้้าหมายและแผนการดำำ�เนิินงานด้้านพลัังงานทุุกปีี
โดยในปีี 2564 ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในฐานะผู้้�
บริิหาร อาคารสาทร สแควร์์ และอาคารปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ ได้้มีกี าร
กำำ�หนดเป้้าหมายและแผนการอนุุรัักษ์์พลัังงาน รวมถึึงการฝึึกอบรมและจััด
กิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน พร้้อมกัับดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม
แผนการอนุุรัักษ์์พลัังงาน พร้้อมจััดให้้มีีการตรวจสอบ ติิดตามและประเมิิน
ผล เพื่่�อใช้้วิิเคราะห์์ และแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่�เกิิดขึ้้�น โดยในปีี 2564 ผู้้�บริิหาร
อาคารได้้ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนหลอดไฟ จากหลอดฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด
ไฟ LED บริิเวณพื้้�นที่่�ทางเดิินส่่วนกลาง ,ลานจอดรถยนต์์ และบัันไดหนีีไฟ
ทั้้�งหมดภายในอาคาร รวมถึึงได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนระยะเวลาการเปิิด-ปิิด
เครื่่�องปรัับอากาศศููนย์์รวม (Chiller) เพื่่�อให้้เหมาะสมตามฤดููกาล เพื่่�อลด
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและเพื่่�อรัักษาอุุณหภููมิริ ะบบปรัับอากาศให้้เหมาะสมอีีก
ด้้วย และนอกจากนี้้�ยังั มีีระบบควบคุุมปริิมาณอากาศเพื่่�อช่่วยปรัับสมดุุลของ
ระบบปรัับอากาศ อีีกทั้้�งยัังมีีระบบตรวจจัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายใน
อาคาร เพื่่�อการหมุุนเวีียนนำำ�เอาอากาศบริิสุุทธิิเข้้ามาภายในอาคาร เพื่่�อ
รัักษาสุุขอนามััยที่่�ดีีให้้กัับผู้้�ใช้้อาคาร มุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของการ
มีีส่่วนร่่วม การอบรมให้้ความรู้้� พร้้อมการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ เพื่่�อสร้้าง
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จิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี ดำำ�เนิินการตามมาตรการการอนุุรัักษ์์พลัังงาน เพื่่�อให้้เกิิดผล
ประโยชน์์อย่่างเป็็นรููปธรรม ตระหนัักถึึงการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและโลก โดย
อาคารสาทร สแควร์์ และอาคารปาร์์คเวนเชอร์์ ได้้จััดให้้มีีกิิจกรรม Earth
Hour ร่่วมกัับอีีกหลายล้้านคนจากกว่่า 190 ประเทศทั่่�วโลก โดยเชิิญชวน
ผู้้�เช่่าในอาคารร่่วมกัันปิิดไฟดวงที่่�ไม่่จำำ�เป็็นเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 1 ชั่่�วโมง
เพื่่�อแสดงความเป็็นหนึ่่�งเดีียวในการแสดงความห่่วงใยสิ่่�งแวดล้้อมและสร้้าง
ความตระหนัักถึึงปััญหาโลกร้้อน ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�เราทุุกคนต้้องร่่วมมืือกัันใน
การแก้้ไข

ด้้านการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
การดููแลบริิหารจััดการทรััพย์์สิินตลอดจนการดููแลสภาพแวดล้้อมของกอง
ทรััสต์์ ซึ่่�งนอกจากจะธำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งการเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
ชุุมชน และผู้้�ใช้้อาคาร เป็็นไปตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้จััดให้้มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกในการให้้คำำ�ปรึึกษาทาง
ด้้านการดููแลตลอดจนการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น
• การดููแลและรัักษาไว้้ ซึ่่ง� คุุณภาพอาคารเขีียวตามมาตรฐาน LEED
หรืือ Leadership in Energy and Environment Design จาก The U.S.
Green Building Council (USGBC)
• การบำำ�รุงุ รัักษางานระบบ ตรวจวิิเคราะห์์ระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีีย เพื่่�อ
ติิดตามแก้้ไขคุุณภาพน้ำำ��เสีีย
• การเลืือกใช้้สารเคมีีในระบบปรัับอากาศที่่�ไม่่ทำำ�ลายโอโซนในชั้้�น
บรรยากาศ และเลืือกใช้้สารเคมีีสำำ�หรัับงานทำำ�ความสะอาดที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม
• การดููแลระบบเติิมอากาศในอาคารจอดรถชั้้�นใต้้ดิิน เพื่่�อลด
ปริิมาณคาร์์บอนมอนนอกไซต์์(CO) และคาร์์บอนไดอ๊๊อกไซต์์ (CO2) ภายใน
พื้้�นที่่�จอดรถ
• การดููแลบำำ�รุุงรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียว หรืือภููมิิทััศน์์ทั่่�วทั้้�งอาคารโดย
หน่่วยงานที่่�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 กองทรััสต์ไ์ ด้้ตระหนัักถึึงปััญหาขยะล้้นเมืืองในปััจจุบัุ นั
จึึงริิเริ่่ม� โครงการคััดแยกขยะตั้้ง� แต่่ต้น้ ทาง เพื่่�อช่่วยเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการจััดการ
และบรรเทาปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากขยะ โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักเป็็นผู้้�
เช่่า ผู้้�ใช้้บริิการอาคาร เพื่่�อสร้้างความตระหนัักและการ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการแยกขยะ ด้้วยการจััดตั้้ง� ถัังขยะ 5 ประเภท ที่่�บริเิ วณ
ล๊๊อบบี้้�อาคารทั้้�ง 2 อาคาร ได้้แก่่ 1. เศษอาหาร (Organic and Fluid Waste)
2. ขยะทั่่�วไป (General Waste) 3. ขวดพลาสติิก (Plastic Bottle) 4. กระป๋๋อ
งอลููมิเิ นีียม (Aluminium Can) 5. ขวดแก้้ว (Glass Bottle) พร้้อมจััดแคมเปญ
“Trash to Give ทิ้้�ง เพื่่�อ ให้้” โครงการแยกขยะเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นเงิินบริิจาคให้้
มููลนิิธิิด้้านสิ่่�งแวดล้้อมนำำ�ร่่องเป็็นอาคารสำำ�นัักงานที่่�ช่่วยลดผลกระทบทางด้้าน
ปััญหาขยะ ต่่อยอดการเป็็นต้้นแบบอาคารอนุุรัักษ์์ พลัังงานของประเทศไทย
โดยผู้้�ที่่�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมสามรถนำำ�ขยะรีีไซเคิิล ได้้แก่่ ขวดพลาสติิก PET
ขวดแก้้ว และกระป๋๋องอลููมิเิ นีียม ซึ่่ง� ขยะทั้้�ง 3 ประเภท จะถููกนำำ�เข้้าร่่วมแคมเปญ
เปลี่่�ยนเป็็นเงิินบริิจาค และทางผู้้�จััดงานจะสมทบทุุนอีีกหนึ่่�งเท่่าของมููลค่่าขยะ
ที่่�แลกได้้ เพื่่�อนำำ�เงิินไปมอบให้้แก่่มููลนิิธิิที่่�ดำำ�เนิินการทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่่อไป
จากการจััดกิิจกรรมปริิมาณขยะรีีไซเคิิลที่่ส� ามารถคััดแยกขยะได้้จากทั้้�ง 2 อาคาร
ภายใต้้การบริิหารจััดการของกองทรััสต์์ ดัังนี้้� ขวดพลาสติิก PET จำำ�นวน 1,000
กิิโลกรััม กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม จำำ�นวน 117 กิิโลกรััม และขวดแก้้ว 2,600 กิิโลกรััม

ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยถืือเป็็นอีีก
บทบาทหน้้าที่่�หนึ่ง่� ซึ่่ง� ไม่่เพีียงแต่่บัญ
ั ญััติไิ ว้้เป็็นกฎหมายที่่�ผู้้�ประกอบการต้้องปฏิิบัติั ิ
ตามโดยเคร่่งครััด ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง พระราชบััญญััติิความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน พ.ศ. 2554 ซึ่่ง� ได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบาย เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม ในการทำำ�งาน โดยได้้กำำ�หนด
ให้้มีีการพััฒนาระบบการจััดการความปลอดภััยให้้เป็็นไปตามมาตรการควบคุุม
กำำ�กัับ ดููแล และบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพ
แวดล้้อมใน

การทำำ�งานให้้แก่่ลููกจ้้างหรืือพนัักงานซึ่่�งเป็็นทรััพยากรบุุคคลอัันสำำ�คััญสููงสุุด
ของหน่่วยงานให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีการนำำ�เทคโนโลยีี เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร
อุุปกรณ์์ สารเคมีี มาใช้้ในกระบวนการบริิหารจััดการดููแลอาคาร เพื่่�อคุุณภาพ
ในการให้้บริกิ ารแก่่ผู้เ้� ช่่าตามข้้อตกลงแห่่งสััญญาเช่่าและสััญญาบริิการที่่�ได้้ลง
นามร่่วมกััน ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ในด้้านความปลอดภััยของผู้้�เช่่าหรืือผู้้�ใช้้อาคาร จึึงได้้จัดั ให้้มีกี ารฝึึกอบรมและ
ฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี อีีกทั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรัพั ย์์ยังั ได้้จัดั ให้้มีกี าร
ซ้้อมแผนฉุุกเฉิินประจำำ�เดืือนเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการรัับมือื กัับเหตุุการณ์์
หรืือสถานการณ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งนอกจากเป็็นการซัักซ้้อมแผนในด้้านการ
ปฏิิบััติิ ยัังเป็็นการพััฒนาทัักษะความสามารถ และยัังถืือเป็็นการปรัับปรุุง
ทบทวนแผนฉุุกเฉิินต่่างๆ อีีกด้้วย กองทรััสต์์ยัังตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
การป้้องกัันและประเมิินความเสี่่�ยงของอัันตรายต่่างๆ โดยจะดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ให้้ มั่่� น ใจว่่ า ระบบการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขความเสี่่� ย งจะถูู ก ปรัั บ ใช้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ประเทศไทยยัังคงเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
เชื้้อ� ไวรััส COVID-19 ซึ่่ง� ยัังคงระดัับอัตั ราการติิดเชื้้อ� สููง และมีีการแพร่่ระบาด
อย่่างต่่อเนื่่�อง กองทรััสต์จึึ์ งตระหนัักและคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและสุุขภาพ
อนามััยของผู้้�ใช้้อาคาร จึึงได้้จัดั ให้้มีมี าตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาด และ
ดููแลความปลอดภััยอย่่างเข้้มงวด จััดให้้มีีจุุดคััดกรองที่่�จุุดเข้้า-ออกหลัักของ
อาคาร เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงของการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสและสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�เช่่ารวมถึึงผู้้�มาติิดต่่อภายในอาคาร โดยมีีมาตรการ ดัังนี้้�
• มาตรการการทำำ�ความสะอาดบริิเวณพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง และอื่่�นๆ
ภายในอาคาร ด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ ได้้แก่่เคาน์์เตอร์์แลกบััตร, บััตรขึ้้�นอาคาร,
บััตรจอดรถ, จุุดเข้้าออกอััตโนมััติิ (Turnstile) และ ลิิฟต์์โดยสารอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
• การพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อในพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของอาคารเป็็นประจำำ�ทุุก
สััปดาห์์ รวมถึึงใช้้หุ่่�นยนต์์ทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อด้้วยรัังสีียููวีีเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อโรค
• จััดให้้มีีแอลกอฮอล์์เจลล้้างมืือบริิเวณโถงลิิฟต์์ของอาคารและ
บริิเวณเคาน์์เตอร์์แลกบััตร
• ตรวจวััดอุุณหภููมิเิ จ้้าหน้้าที่่�ทุกุ คนก่่อนเข้้าปฏิิบัติั งิ านภายในอาคาร
• เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องใส่่ถุุงมืือและหน้้ากากอนามััยตลอดเวลาที่่�ปฏิิบััติิ
งาน เพื่่�อป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงในการแพร่่ระบาดของไวรััสฯ
• มีีการประชาสััมพัันธ์์ขอความร่่วมมืือผู้้�ใช้้อาคารสวมหน้้ากาก
อนามััยตลอดเวลา ล้้างมืือด้้วยสบู่่�ล้้างมืือและน้ำำ��สะอาด หรืือเจลแอลกอฮอล์์
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เว้้นระยะห่่าง งดการพููดคุุยในลิิฟต์์โดยสาร
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ด้้านกิิจกรรม
ในช่่วง 1 ปีีที่่�ผ่่านมา ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โกลเด้้นเวนเจอร์์ ได้้มีีการจััดกิจิ กรรมอัันมีีคุุณประโยชน์์ต่อ่ ผู้้ใ� ช้้บริิการอาคาร
บุุคคลภายนอกและสัังคมโดยรวม แต่่เนื่่�องด้้วยประเทศไทยได้้เผชิิญกัับการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส Covid-19 ที่่มีี� การแพร่่ระบาดขยายวงกว้้าง
จึึงส่่งผลให้้การจััดกิจิ กรรมต่่างๆ มีีข้้อจำำ�กัดั ในหลายๆด้้าน อีีกทั้้�งการขอความ
ร่่วมมืือจากภาครััฐ ให้้ปฏิิบัติั งิ านจากที่่บ้� า้ น (Work From Home) กองทรััสต์์
จึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมเพื่่�อสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ Covid-19 ได้้แก่่
• กิิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) และ
Customer relationship management (CRM)
เป็็นกิิจกรรมเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างผู้้�เช่่า สร้้างความรู้้�สึึกพิิเศษ
ถึึงการได้้รับั การเอาใจใส่่ ดููแลและรู้้�สึกึ ภููมิิใจที่่ทำ� ำ�งานในอาคาร ได้้แก่่การจััด
กิิจกรรม LUCK & LOVE แจกเจลแอลกอฮอล์์ล้า้ งมืือ เพื่่อ� แสดงความห่่วงใย
และอวยพรแก่่ผู้้�เช่่าในอาคารให้้มีีความสุุข และสุุขภาพแข็็งแรง

• กิิจกรรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ขององค์์กร Corporate social responsibility (CSR)
เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม และประหยััดพลัังงาน (Green
Event) จากปััญญาสิ่่ง� แวดล้้อมในปััจจุุบันั กองทรััสต์์ ได้้ตระหนัักถึึงปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้น� จึึงได้้มีีการรณรงค์์การประหยััดพลังั งาน การลดการใช้้พลาสติิก ผ่่าน
ช่่องทางต่่างๆ เช่่น โซเชีียล มีีเดีีย เว็็บไซด์์ และอื่่�นๆ เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้
ตระหนัักและสร้้างจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องการใช้้ทรััพยากรและใช้้พลัังงานอย่่าง
ประหยััด เพื่่�อลดและบรรเทาปััญหาขยะล้้นเมืืองในปััจจุุบััน โดยอาคาร
ปาร์์ค เวนเชอร์์ และอาคารสาทร สแควร์์ ได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการจััดการ
และบรรเทาปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� กิิดจากขยะ และการรณรงค์์ขอความร่่วมมืือ
จากผู้้�เช่่าในอาคารให้้มีีพฤติิกรรมแยกขยะตั้้�งแต่่ต้้นทางอย่่างถููกต้้อง

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

กิิจกรรมรัับบริิจาคโลหิิต โดยอาคารปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ ร่่วมกัับ
สภากาชาดไทย โดยฝ่่ายบริิหารอาคารจะจััดให้้มีีกิิจกรรมรัับบริิจาคโลหิิตใน
ทุุกไตรมาส และอาคาร สาทร สแควร์์ กองทรััสต์์ได้้ให้้การสนัับสนุุนสถานที่่�
สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมรัับบริิจาคโลหิิตแก่่บริิษััทผู้้�เช่่าภายในอาคารที่่�มีีความ
ต้้องการจััดกิิจกรรมดัังกล่่าว

โครงการปัันกัันวัันเด็็ก กองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการรัับบริิจาคสิ่่�งของที่่มีี� สภาพดีีที่่ไ� ม่่
ได้้ใช้้แล้้วจากผู้้�เช่่าหรืือผู้้�ที่่�สนใจ โดยจััดตั้้�งกล่่องรัับบริิจาคที่่�ทั้้�ง 2 อาคาร ได้้แก่่
อาคารปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ และอาคารสาทร สแควร์์ สิ่่�งของที่่�ได้้กอง
ทรััสต์์จะนำำ�ส่ง่ มอบต่่อให้้กับั ร้้านปัันกััน ของมููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์ เพื่่อ� นำำ�มาเปลี่่ย� นให้้
เป็็นทุุนการศึึกษาแก่่เด็็กๆ ที่่�ขาดโอกาสในมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ต่่อไป

บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้ความสำำ�คััญของการมีีส่่วนร่่วมในการ
ดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินงานที่่ตั้้� ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานความถููกต้้อง
ภายใต้้กรอบธรรมาภิิบาลที่่ดีี� การมีีส่่วนร่่วมแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ให้้เป็็นหน้้าที่่�หนึ่่�งที่่�สำำ�คััญ และถืือปฏิิบััติิโดยทั่่�วกััน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกองทรััสต์์เพื่่�อสร้้างความสมดุุลให้้กัับสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน องค์์กรต้้องสร้้างความร่่วมมืือจากทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร ให้้มีีความยืืดหยุ่่�นปรัับตััว การรัับรู้้�และการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร และ
ความต้้องการ พร้้อมทั้้�งศึึกษาถึึงปััญหาและผลกระทบด้้านต่่างๆ ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
แห่่งความสำำ�เร็็จของภารกิิจทางด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่าง
ยั่่�งยืืนสืืบไป
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิิจของประเทศไทย
ในปีี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยในครึ่่ง� ปีีแรกสามารถขยายตััวได้้ในอััตราร้้อย
ละ 2 โดยมีีการขยายตััวในไตรมาสสองที่่�สามารถขยายตััวได้้มากถึึงร้้อยละ 7.5
ซึ่่�งปรัับตััวดีีขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่่อนหน้้า สำำ�นัักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (“สภาพััฒน์์”) ได้้ประเมิินกรอบแนว
โน้้มการขยายตััวของเศรษฐกิิจไทยตลอดปีี 2564 สามารถขยายตััวได้้ช่ว่ งร้้อย
ละ 0.7-1.2 ฟื้้�นตััวอย่่างช้้าๆ จากการลดลงร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับภาพรวมเศรษฐกิิจไทย ตลอดปีี 2564 มีีความเสี่่�ยงสำำ�คััญและ
ข้้อจำำ�กััดต่่างๆ ดัังนี้้� (1) การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส โควิิด-19 ระลอกใหม่่
ที่่�มีีความรุุนแรงและความไม่่แน่่นอนสููง (2) ข้้อจำำ�กััดทางด้้านฐานะการเงิิน
ของภาคครััวเรืือนและธุุรกิิจ การว่่างงานที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับสููงและได้้รัับผลก
ระทบเพิ่่�มเติิมจากการรระบาดระลอกใหม่่ (3) ภาคการส่่งออกและการผลิิต
อุุตสาหกรรมยัังมีีความเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับผลกระทบจากการระบาดในพื้้�นที่่�การ
ผลิิต รวมทั้้�งปััญหาข้้อจำำ�กััดในห่่วงโซ่่การผลิิตและโลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ
และ (4) ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของเศรษฐกิิจและการเงิินโลก
แต่่อย่่างไรก็็ดีี เศรษฐกิิจไทยยัังคงมีีแรงสนัับสนุุนจากปััจจััยบวกของ
ภาคการส่่ ง ออกที่่� มีี ก ารขยายตัั ว ตามการฟื้้� น ตัั ว ของเศรษฐกิิ จ และ
ปริิมาณการค้้า โดยสามารถขยายตััวได้้ร้้อยละ 16.3 ประกอบกัับ
การอุุปโภคบริิโภคและการลงทุุนภาคเอกชนที่่�สามารถขยายตััวร้้อย
ละ 1.1 และร้้อยละ 4.7 ตามลำำ�ดัับ รวมถึึงการลงทุุนจากภาครััฐที่่�
มีีการขยายตััวที่่�ร้้อยละ 8.7 อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเฉลี่่�ยอยู่่�ในช่่วงร้้อย
ละ 1.0 – 1.5 และดุุลบััญชีีเดิินสะพััดขาดดุุลร้้อยละ 2.0 ของ GDP
ภาพรวมตลาดอสัั ง หาริิ ม ทรััพย์์ประเภทอาคารสำำ�นัักงานตลาดอาคาร
สำำ�นักั งานในเขตพื้้น� ที่่�กรุงุ เทพฯ กำำ�ลังั เข้้าสู่่�สภาวะการแข่่งขัันที่่�รุนุ แรงยิ่่ง� ขึ้้น�
เนื่่�องจากอุุปทานใหม่่ในตลาดที่่�คาดว่่าจะสร้้างเสร็็จในอีีก 2 3 ปีีข้า้ งหน้้า ซึ่่ง�
มีีจำำ�นวนพื้้น� ที่่�ให้้เช่่ารวมมากกว่่า 1,083,015 ตร.ม. โดยเป็็นอาคารสำำ�นักั งาน
ที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในศููนย์์กลางพาณิิชยกรรม (CBD) ประมาณ 700,000 ตร.ม. ซึ่่ง� จะส่่ง
ผลให้้มีแี นวโน้้มของอุุปทานส่่วนเกิินในตลาดอาคารสำำ�นักั งานเพิ่่�มสููงขึ้้น� ขึ้้น�
ทั้้�งนี้้� ในภาพรวมของตลาดอาคารสำำ�นักั งานเริ่่ม� ชะลอตััวลง สืืบเนื่่�องจากผล
กระทบของการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และภาพรวมของตลาด
อาคารสำำ�นัักงานซึ่่�งกำำ�ลัังเคลื่่�อนตััวออกจากจุุดสููงสุุดของวััฏจัักรและอยู่่�
ในทิิศทางขาลง ส่่วนงานวิิจััยอสัังหาริิมทรััพย์์ของบริิษััท ไนท์์แฟรงค์์ ชาร์์
เตอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“ไนท์์แฟรงค์์”) มีีมุุมมองต่่อตลาดเป็็นของผู้้�
เช่่าเริ่่ม� แข็็งแกร่่งมากขึ้้�น เนื่่�องจากอััตราการครอบครองลดลง และราคาเช่่า
ลดลงสำำ�หรัับพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ ช่่องว่่างระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานของตลาด
ยัังคงห่่างมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ถึึงแม้้อุุปสงค์์จะสามารถฟื้้�นตััวกลัับมาเท่่า
ระดัับก่่อนเกิิดโรคระบาด ผู้้�เช่่าก็็ยังั คงมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีอำำ�นาจต่่อรองสููงจาก
อุุปทานที่่�มีีมากในช่่วง 3 ปีีข้้างหน้้า ทั้้�งนี้้� ไนท์์แฟรงค์์คาดการณ์์ว่่า เจ้้าของ
อาคารสำำ�นัักงานหลายแห่่งจะกำำ�หนดกลยุุทธ์์ต่่างๆ เพื่่�อจููงใจผู้้�เช่่าและเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อภาวะตลาดที่่�ชะลอตััว เช่่นการคงค่่าเช่่า การเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�น
ในการเจรจาต่่อรองและเงื่่�อนไขการเช่่า เป็็นต้้น ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นความท้้าทาย
สำำ�หรัับเจ้้าของอาคารสำำ�นัักงาน

ทางด้้านการทำำ�งานทางไกล หรืือ Work from Home (WFH) เริ่่�มมีีหลายๆ
บริิษััท ปรัับใช้้เพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยเฉพาะภายหลัังการระบาดระลอกที่่� 3 ที่่�ผ่่านมา
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ไนท์์แฟรงค์์ ยัังคงมีีมุุมมองต่่อการ WFH น่่าจะอยู่่�ในขอบเขต
ที่่�จำำ�กััด และคาดการณ์์ว่่าไม่่กระทบต่่อความอุุปสงค์์ของอาคารสำำ�นัักงานใน
ระยะกลางถึึงระยะยาวอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สำำ�หรัับสถานที่่�ทำำ�งานในอนาคตจะ
เป็็นการผสมผสานระหว่่างพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานแบบเดิิม (Traditional Office)
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานแบบ
ยืืดหยุ่่�น (Flexible Space) และการทำำ�งานทางไกล (WFH) เพื่่�อตอบสนองต่่อ
แนวโน้้มของตลาดในอนาคต
อุุปทาน
จากข้้อมููลของฝ่่ายวิิจััย บริิษััท ซีีบีีอาร์์อีี ประเทศไทย จำำ�กััด (“CBRE”) ที่่�
ปรึึกษาด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ พื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานในเขตกรุุงเทพมหานคร
ปััจจุุบัันมีีพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานรวม 9.37 ล้้าน ตร.ม. โดยเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่า
ในศููนย์์กลางพาณิิชยกรรม (CBD) มีีขนาด 4.56 ล้้าน ตร.ม. หรืือคิิดเป็็นร้้อย
ละ 48.7 ของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานทั้้�งหมดในกรุุงเทพมหานคร โดยแบ่่งเป็็นพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานเกรดเอประมาณ 1.58 ล้้าน ตร.ม. หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 34.6 ของ
อาคารสำำ�นัักงานในพื้้�นที่่�ศููนย์์กลางพาณิิชยกรรม
ในไตรมาส 2/2564 มีีขนาดพื้้น� ที่่�สำำ�นักั งานในกรุุงเทพมหานคร รวม 9.37 ล้้าน
ตร.ม. เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 2.5 จากปีีที่่ผ่� า่ นมา ด้้วยการเพิ่่�มขึ้้น� ของอาคารสำำ�นักั งาน
ใหม่่จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ (1) โครงการ รสา 2 เป็็นอาคารสำำ�นัักงานเกรด
เอ บนถนนเพชรบุุรีี ด้้วยพื้้�นที่่�รวม 45,000 ตร.ม. (2) โครงการ 66 ทาวเวอร์์
เป็็นอาคารสำำ�นัักงานเกรดเอ ในเส้้นสุุขุุมวิิท พื้้�นที่่�รวม 30,000 ตร.ม. และ (3)
โครงการ CAS Center อาคารสำำ�นัักงานเกรดบีี บริิเวณเขตดิินแดง มีีพื้้�นที่่�
ทั้้�งหมด 39,000 ตร.ม. และในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีี 2564 ข้้อมูลู เพิ่่�มเติิมจากไนท์์
แฟรงค์์โดยคาดว่่าจะมีีพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�กำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�ตลาดเพิ่่�มอีีก 175,800
ตร.ม. จาก 9 โครงการใหม่่ ที่่�จะสร้้างแล้้วเสร็็จ คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 60
ของอุุปทานใหม่่ในย่่านศููนย์์กลางพาณิิชยกรรม
ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมามีีการเพิ่่�มขึ้้�นของพื้้�นที่่�ใหม่่โดยเฉลี่่�ยประมาณ 157,000
ตร.ม.ในแต่่ละปีี และในอนาคตหากกำำ�หนดการก่่อสร้้างตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 3
ของปีี 2564 จนถึึงปีี 2569 ยัังเป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ อุุปทานของตลาด
อาคารสำำ�นัักงานในกรุุงเทพฯ ทั้้�งหมดจะเติิบโตรวม 1.67 ล้้านตร.ม.หรืือเฉลี่่�ย
302,000 ตร.ม. ต่่อปีี ทั้้�งนี้้� ไนท์์แฟรงค์์ ได้้ให้้ข้้อมููลว่่า โครงการใหม่่ ยัังคง
พััฒนาโครงการอย่่างต่่อเนื่่�อง และไม่่ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ผ่่าน
มามากนััก อีีกทั้้�งคาดการณ์์ว่่าการเปิิดโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาจะยััง
คงเป็็นไปตามกำำ�หนดการที่่�วางแผนไว้้ ถึึงแม้้ว่่าการก่่อสร้้างในบางพื้้�นที่่�มีีเกิิด
ความล่่าช้้าในบางช่่วงเวลา เนื่่�องจากข้้อกำำ�หนดของรััฐบาลในการควบคุุมการ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 แต่่ยังั คงไม่่ส่ง่ ผลกระทบในระยะยาวต่่อการ
พััฒนาโครงการ เว้้นแต่่การระบาดจะมีีความรุุนแรงมากขึ้้�นและมีีการประกาศ
ใช้้ข้้อกำำ�หนดจากภาครััฐที่่�มีีความเข้้มงวดมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งอาจมีีแนวโน้้มทำำ�ให้้
เกิิดความล่่าช้้าในการก่่อสร้้างเพิ่่�มขึ้้�น และเป็็นการชะลอการเกิิดอุุปทานล้้น
ตลาดในอนาคตได้้
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อุุปสงค์์
ด้้านอุุปสงค์์ทางด้้านพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่าในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร ใน
ไตรมาส 2/2564 มีีอุุปสงค์์ในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานรวม 8.31 ล้้าน ตร.ม. หรืือคิิด
เป็็นอััตราการเช่่าพื้้�นที่่� (Occupancy Rate) ร้้อยละ 88.7 ลดลงคิิดเป็็นร้้อย
ละ 1.4 จากไตรมาสก่่อนหน้้า หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.5 จากไตรมาสเดีียวกััน
ในปีีก่่อนหน้้า โดยมีีอุุปสงค์์ในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานในพื้้�นที่่�ศููนย์์กลางพาณิิชยกร
รม (CBD) รวม 4.08 ล้้าน ตร.ม. จากพื้้�นที่่�รวม 4.56 ล้้าน ตร.ม. หรืือคิิด
เป็็นอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�ร้้อยละ 89.5 ลดลงร้้อยละ 0.7 เมื่่�อเทีียบกัับไตรมาส
ก่่อน อย่่างไรก็็ตามอััตราการเช่่าพื้้น� ที่่สำ� ำ�หรับั ย่่านเพลิินจิิต ชิิดลม วิิทยุุ นานา
อโศก และพร้้อมพงษ์์ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.2 และ 0.2 ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�พื้้�นที่่�
นอกศููนย์์กลางพาณิิชยกรรม (Non-CBD) มีีอััตราลดลงร้้อยละ 1.9 มีีเพีียง
แค่่ย่่านพหลโยธิิน – วิิภาวดีี ที่่�มีีการเติิบโตโดยมีีอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�ร้้อยละ 0.9

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64

อััตราค่่าเช่่า
จากข้้อมููล CBRE ไตรมาส 2/2564 อััตราค่่าเช่่าเฉลี่่�ยของอาคารสำำ�นัักงาน
เกรดเอ ในพื้้น� ที่่ศู� นู ย์์กลางพาณิิชยกรรม (CBD) ปรัับตััวลดลงกว่่าร้้อยละ 0.2
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยมีีอััตราค่่าเช่่าเฉลี่่�ยที่่� 1,102 บาท/
ตร.ม./เดืือน ในขณะที่่�ค่่าเช่่าเฉลี่่�ยของอาคารสำำ�นัักงานเกรด เอ นอกพื้้�นที่่�
ศููนย์์กลางพาณิิชยกรรม (Non-CBD) มีีอััตราค่่าเช่่าเฉลี่่ย� ที่่� 892 บาท/ตร.ม./
เดืือน ลดลงร้้อยละ 0.66 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
อย่่างไรก็็ดีี หากพิิจารณาการปรัับตััวของค่่าเช่่าเฉลี่่ย� ในช่่วงไตรมาส 2/2564
อััตราค่่าเช่่าเฉลี่่�ยมีีทิิศทางปรัับตััวลดลงจากไตรมาสก่่อนหน้้า ซึ่่�งสะท้้อนถึึง
ภาวะการชะลอตััวการเติิบโตของอััตราค่่าเช่่าเฉลี่่ย� ในตลาดอาคารสำำ�นักั งาน
ที่่�ยัังคงมีีอยู่่�

แผนภูมิแสดงอัตราค่าเช่าแยกตามประเภทอาคาร
สำ�นักงานและทำ�เลที่ตั้ง

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ตารางแสดงพื้นที่สำ�นักงานให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่สำ�นักงาน
รายละเอียด

ไตรมาส 2/2564
พื้นที่สำ�นักงาน พื้นที่ที่ถูกครอบ
รวม
ครอง
(ล้าน ตร.ม.)
(ล้าน ตร.ม.)

สำ�นักงานรวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
อุปทานสำ�นักงาน ในพื้นที่ศูนย์กลาง
พาณิชยกรรม
อุปทานสำ�นักงาน
เกรดเอ ในพื้นที่
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย

อัตราการเช่า
พื้นที่
(ร้อยละ)

ไตรมาส 1/2564
พื้นที่สำ�นักงาน พื้นที่ที่ถูกครอบ
รวม
ครอง
(ล้าน ตร.ม.)
(ล้าน ตร.ม.)

อัตราการเช่า
พื้นที่
(ร้อยละ)

9.37

8.31

88.7

9.26

8.34

90.1

4.56

4.08

89.5

4.51

4.11

91.0

1.58

1.39

88.0

1.54

1.40

90.7
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ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกองทรัสต์ ในรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำ�ปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รายงานงบการเงิน

Golden Ventures
Leasehold Real Estate Investment Trust

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์

บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� คอมเมอร์์เชีียล แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
944 มิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนพระราม 4
แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทร : 02 483-0000

ติิดต่่อ

www.gvreit.com
Email : th.gvreit.ir@frasersproperty.com

ทรััสตีี

บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำำ�กััด
400/22 อาคารธนาคารกสิิกรไทย ชั้้�น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทร : 02 673 39999

