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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

ทรััสต์์เพื่่�อการัลงทุนในสิทธิิการัเช่่าอสังหารัิมทรััพื่ย์์โกลเด้้นเวนเจอรั์ (GOLDEN VENTURES REIT) เป็็นทรััสต์์เพื่่�อ

การัลงทุนในสิทธิิการัเช่่าอสังหาริัมทรััพื่ย์์ท่�เข้้าลงทุนในป็รัะเภทอาคารัสำานักงานเกรัด้เอ ม่ความสวย์งามโด้ด้เด้่น 

ทางด้้านสถาป็ัต์ย์กรัรัม ม่นวัต์กรัรัมการัออกแบบและการัก่อสรั้างอาคารัท่�ลำาสมัย์ 

กองทรััสต์์จัด้ต์ั�งข้้�นต์ามพื่รัะรัาช่บัญญัต์ิทรััสต์์เพื่่�อธิุรักรัรัมในต์ลาด้ทุน พื่.ศ. 2550 เม่�อวันท่� 22 ม่นาคม 2559 โด้ย์

ม่บรัิษััทหลักทรััพื่ย์์จัด้การักองทุน กสิกรัไทย์ จำากัด้ เป็็นทรััสต์่ และบรัิษััท เฟรัเซอรั์ส พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� คอมเมอรั์เช่่ย์ล 

แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ป็รัะเทศไทย์) จำากัด้ ทำาหน้าท่�เป็็นผู้้้จัด้การักองทรััสต์์ จด้ทะเบ่ย์นในต์ลาด้หลักทรััพื่ย์์แห่ง

ป็รัะเทศไทย์ เม่�อวันท่� 4 เมษัาย์น 2559

 

ทรััพื่ย์์สินหลักข้องกองทรััสต์์ท่�เข้้าลงทุน ได้้แก่ 

 • สิทธิิการัเช่่าอาคารัสำานักงานโครังการัป็ารั์คเวนเช่อรั์ อ่โคเพื่ล็กซ์ (ไม่รัวมพื่่�นท่�ป็รัะกอบกิจการัโรังแรัม 

ด้ิโอกุรัะ เพื่รัสท่จ) ต์ั�งอย์้่หัวมุมถนนวิทย์ุ - เพื่ลินจิต์ (เช่่�อมต์่อโด้ย์ต์รังกับสถาน่รัถไฟฟ้า (BTS) เพื่ลินจิต์) 

 • สิทธิิการัเช่่าช่่วงท่�ด้ินและอาคารัสำานักงานโครังการัสาทรั สแควรั์ ต์ั�งอย์้่หัวมุมถนนสาทรั-นรัาธิิวาสรัาช่ 

นครัินทรั์ (เช่่�อมต์่อโด้ย์ต์รังกับสถาน่รัถไฟฟ้า (BTS) ช่่องนนทรั่) 

้

อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์



เหตุการณ์สำาคัญของกองทรัสต์

17 มิถุนายน 2564 

GVREIT เข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน GRESB 2021

26 มกราคม 2564 

เปลี่ยนชื่อบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล  
แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด

30 ตุลาคม 2563 

GVREIT ได้รับการทบทวนอันดับเครดิต ในระดับ A- (Outlook-Stable)

30 กรกฎาคม 2563 

GVREIT ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

31 กรกฎาคม 2562
GVREIT ติดอันดับหลักทรัพย์ ที่มีการดำาเนินงานโดดเด่น

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
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	 ในฐานะประธานกรรมการ	 บริษัทเฟรเซอร์ส	 พร็อพเพอร์ตี้	

คอมเมอร์เชียล	 แอสเสท	 แมนเนจเม้นท์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 (FPCAMT)	

(เดิมชื่อบริษัทยูนิเวนเจอร์	 รีท	 แมเนจเม้นท์	 จำากัด	 )	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้

จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

โกลเด้นเวนเจอร์	 (GVREIT)	 ขอเป็นตัวแทนในการนำาเสนอรายงานผลการ

ดำาเนินงานของกองทรัสต์ประจำาปี	 2564	 รอบผลการดำาเนินงานตั้งแต ่

วันที่	1	ตุลาคม	2563	ถึง	30	กันยายน	2564	

 

	 GVREIT	 เป็นกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคาร

สำานักงานเกรดเอ	 มีสัดส่วนการลงทุนเป็นสิทธิการเช่า	 100%	 ได้แก่สิทธิ

การเช่าพื้นที่บางส่วนอาคารสำานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์	 อีโคเพล็กซ์	

และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารโครงการสาทร	 สแควร์	 โดยมีอายุสิทธิ

การเช่าคงเหลือโดยประมาณ	19	ปี	340	วัน	และ	19	ปี	6	วัน	นับจากวันที่

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	ตามลำาดับ	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

เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและข้อจำากัดในหลายๆ	 ด้าน	

โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของของเชื้อไวรัส

โควิด-19	 ที่มีความรุนแรงและความไม่แน่นอนสูง	 เห็นได้จากจำานวนผู้ติด

เชื้อรายใหม่ท้ังในและต่างประเทศที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังมีการควบคุม

การแพร่ระบาดในช่วงก่อนหน้า	 รวมถึงความไม่แน่นอนเรื่องความล่าช้าใน

การกระจายวัคซีน	 ข้อจำากัดด้านฐานะทางการเงินภาคครัวเรือนและธุรกิจ

ท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง	อีกทั้งความเสี่ยงจากความผันผวน

ของเศรษฐกิจและการเงินโลก	ที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆกลุ่มธุรกิจ

 

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ในช่วงที่

ผ่านมาส่งผลต่อภาพรวมของอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคาร

สำานักงานมีการชะลอตัวลง	 สืบเนื่องจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายของ

บริษัทต่างๆ	 ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่สำานักงานไม่สามารถเติบโตได้

เทียบเท่ากับในอดีต	 รวมถึงพื้นที่สำานักงานใหม่ๆ	ที่จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นใน

อีก	2-3	ปีข้างหน้า	โดยภาพรวมตลาดอาคารสำานักงาน	ปี	2564	ณ	ไตรมาส	

2	 	 มีพื้นที่อาคารสำานักงานที่สามารถปล่อยเช่าได้	 8.31	 ล้านตารางเมตร		

อัตราการเช่าอาคารสำานักงานเกรดเอ	ย่านศูนย์กลางธุรกิจ	(CBD	Grade	A)	

อยู่ที่ร้อยละ	 88	 โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำานักงานเกรดเอในย่าน

ศูนย์กลางธุรกิจ	พื้นที่กรุงเทพมหานคร	อยู่ที่ประมาณ	1,102	บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดือน		

สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

	 การบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ในรอบปีบัญชี	 2564	 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้

พิจารณากำาหนดนโยบาย	 แนวทางและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจของผู้เช่า	 เพื่อให้ผู้เช่าสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและพ้น

จากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน	 แม้ว่ากองทรัสต์จะเผชิญสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 	 กองทรัสต์ยังคงรักษาระดับอัตราการ

เช่าเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ	 95	 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าเฉลี่ย

ของตลาด	 แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบผลการดำาเนินงานกับปีก่อนหน้า	 โดย	

ณ	 สิ้นเดือนกันยายน	 2564	 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยตลอดปีบัญชี	

2564	ของทั้ง	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการ	Park	Ventures	Ecoplex	และ	

โครงการ	Sathorn	Square	ที่อัตราร้อยละ	97	และ	ร้อยละ	94	ตามลำาดับ

	 ถึงแม้ภาพรวมความต้องการพ้ืนที่อาคารสำานักงานเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลง	 จากผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางานจากที่บ้าน	

(Work	 from	 Home)	 ที่มีการปรับใช้กันมากขึ้น	 ปัจจัยสภาพแวดล้อม	

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 แต่ในขณะเดียวกันยังมีบริษัทส่วนใหญ่ที่ยังมี

แนวคิดที่ว่าพื้นที่สำานักงานยังคงมีความจำาเป็นต่อการทำางาน	 แต่อาจจะ

ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ	อีกต่อไป	พื้นที่เช่าที่ลดลงยังสามารถทดแทนได้จากกลุ่ม

ธุรกิจบางประเภทที่ยังมีความต้องการขยายพื้นที่	 จากการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น	ทำาให้ธรุกิจอาคารสำานักงานต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความ	

Flexible	 Space	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าในอนาคตมากยิ่ง

ขึ้น	 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงดัง

กล่าว	 จึงได้มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง	 ที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	รวมถึงได้มีการกำาหนดกลยุทธ์และนโยบาย

นายฉัตรพี		ตันติเฉลิม

ประธานกรรมการ



ให้มี้ีความียืดืห้ย่ื�น พร้อ้มีพัฒนาและรั้กษามีาตร้ฐานในการ้บริ้ห้าร้จัดัการ้ให้มี้ีปร้ะสิทิธิภิาพมีากยืิ�งขึ้้�น ตลอดจันการ้รั้กษาความีสัิมีพันธ์ิและสิร้า้งปร้ะสิบการ้ณ์อั์น

ดีกับผู้้้เช่�า 

 ทางด้านผู้ลการ้ดำาเนินงานขึ้องกองทร้ัสิต์ในปี 2564 กองทร้ัสิต์มีีร้ายืได้จัากการ้ลงท่นทั�งสิิ�นเท�ากับ 1,121.97 ล้านบาท  และมีีร้ายืได้จัากการ้ลงท่น

สิ่ทธิิเท�ากับ 718.18 ล้านบาท  ทำาให้้อัตร้าสิ�วนกำาไร้จัากการ้ลงท่นสิ่ทธิิต�อร้ายืได้ร้วมี สิ้งกว�า ร้้อยืละ 64  โดยืในปีนี�กองทร้ัสิต์ได้ปร้ะกาศผู้ลตอบแทนทั�งห้มีด 4 

คร้ั�ง ร้วมีเป็นผู้ลปร้ะโยืช่น์ตอบแทนต�อห้น�วยืเท�ากับ 0.7677 บาท  นอกจัากนี�ในปนีี� กองทรั้สิตไ์ดเ้ร้ิ�มีเขึ้า้ร้�วมีการ้ปร้ะเมิีนดา้นปร้ะสิทิธิภิาพการ้ใช่พ้ลงังาน ความี

ยืั�งยืืน และค่ณ์ภาพสิิ�งแวดล้อมีขึ้องอาคาร้ทั�ง 2 โคร้งการ้ จัาก GRESB ซึ่้�ง GRESB เป็นการ้ปร้ะเมีินที�ได้ร้ับการ้ยือมีร้ับทั�วโลกในฐานะห้น้�งในมีาตร้ฐานที�เขึ้้มีงวด

และดีที�สิ่ดในการ้วัดปร้ะสิิทธิิภาพความียืั�งยืืนขึ้องกองท่นและบริ้ษัทอสัิงห้าร้ิมีทรั้พยื์  เพื�อสิ�งเสิริ้มีการ้บริ้ห้าร้จััดการ้กองทรั้สิต์ภายืใต้กร้อบการ้ดำาเนินธิ่ร้กิจัที�

คำาน้งถึ้ง สิิ�งแวดล้อมี สิังคมี และบร้ร้ษัทภิบาล (ESG) ที�ดี

 สิ่ดท้ายืนี� ในนามีขึ้องคณ์ะกร้ร้มีการ้บร้ิษัท เฟร้เซึ่อร้์สิ พร้็อพเพอร้์ตี� คอมีเมีอร้์เช่ียืล แอสิเสิท  แมีนเนจัเมี้นท์ (ปร้ะเทศไทยื) จัำากัด ในฐานะผู้้้จััดการ้

กองทร้ัสิต์ ขึ้อขึ้อบค่ณ์ท�านผู้้้ถึือห้น�วยืทร้ัสิต์ที�ให้้ความีไว้วางใจับร้ิษัทในการ้บร้ิห้าร้เงินลงท่นขึ้องท�าน ทั�งนี� บริ้ษัทจัะมี่�งมีั�นในการ้ปฏิิบัติห้น้าที� พัฒนาความีร้้้

ความีสิามีาร้ถึในการ้ดแ้ลและบร้หิ้าร้จัดัการ้ทร้พัยืส์ินิที�เขึ้า้ลงทน่ให้เ้กดิปร้ะโยืช่นส์ิง้สิด่ ภายืใตห้้ลกัธิร้ร้มีาภบิาลที�ด ีพร้อ้มีทั�งร้กัษามีาตร้ฐานในการ้บร้หิ้าร้จัดัการ้

กองทร้ัสิต์ให้้มีีปร้ะสิิทธิิภาพสิ้งสิ่ด เพื�อสิร้้างความีพ้งพอใจัและผู้ลตอบแทนแก�ผู้้้ถึือห้น�วยืทร้ัสิต์อยื�างยืั�งยืืน

(นายืฉัตร้พี  ตันติเฉลิมี) 

ปร้ะธิานกร้ร้มีการ้

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 

10,988.79 ล้านบาท

มี้ลค�าเงินลงท่นในสิิทธิิการ้เช่�า

อสิังห้าร้ิมีทร้ัพยื์ตามีมี้ลค�ายื่ติธิร้ร้มี

7.77%

อัตร้าผู้ลตอบแทน

ณ์ ร้าคาพาร้์

64.01%

อัตร้าสิ�วนกำาไร้สิ่ทธิ ิ

จัากร้ายืได้ร้วมี

THB 1,121.97MB 

ร้ายืได้ร้วมี

THB 718.18 MB

ร้ายืได้จัากการ้ลงท่นสิ่ทธิิ

THB 12,200.03 MB

ร้วมีสิินทร้ัพย์ื

THB 0.7677

ผู้ลปร้ะโยืช่น์ตอบแทนต�อห้น�วยืทร้ัสิต์ 

ขึ้้อมี้ล ณ์ วันท�ี 30 ก.ยื. 2564

THB 11.0334

สิินทร้ัพยื์สิ่ทธิิต�อห้น�วยื

16.38%

อัตร้าสิ�วนห้่้นก้้ต�อร้วมีสิินทร้ัพยื์

ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร

877 บาท/ตาร้างเมีตร้/เดือน

อัตร้าค�าเช่�าเฉลี�ยื

94%

อัตร้าการ้เช่�าพื�นที�เฉลี�ยื

1,106 บาท/ตาร้างเมีตร้/เดือน

อัตร้าค�าเช่�าเฉลี�ยื

97%

อัตร้าการ้เช่�าพื�นที�เฉลี�ยื



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์3

100%
Leasehold

ข้อมูลส ำคัญของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหารมิทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อหลักทรัพย์ GVREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ ากัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด
วันจัดต้ังกองทรัสต์ 22 มีนาคม 2559
อายุกองทรัสต์ ไม่ก าหนดอายุกองทรสัต์
ระยะเวลาการเช่า อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สิทธิการเช่าอาคารมีก าหนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันท่ี 5 กันยายน 2584

อาคารสาทร สแควร์ สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารมีก าหนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันท่ี 6 ตุลาคม 2583
ประเภทกองทรัสต์ ประเภทไม่รับไถถ่อนหน่วยทรัสต์

Market Cap (ล้านบาท) 8,392.44 ล้านบาท ราคาปิด ณ วันท าการสุดท้ายของปี 10.30 บาท/หน่วย
จ านวนหน่วย 814,800,000 ทุนจดทะเบียน 8,046.15 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 8,990.08 ล้านบาท NAV (ต่อหน่วย) 11.0334
Par (บาทต่อหน่วย) 9.875 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการทรัสต์ 22 มีนาคม 2559
Price/NAV 0.9335 เท่า อายุสัญญาเช่าท่ีดินเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน ้าหนัก 19.31 ปี

สัดส่วนการลงทุน

ประเภททรัพย์สิน
(ตามมูลค่าประเมิน) 

100%
อาคาร

ส านักงาน

32%
68%

PKV SSQ

โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

สินทรัพย์รวม 12,200.03 ล้านบาท ก าไร/(ขาดทุนสะสม) 943.93 ล้านบาท
หนี้สินรวม 3,209.95 ล้านบาท สัดส่วนการกู้ยืม 16.38% ของ Total Asset
ส่วนทุน 8,990.08 ล้านบาท เครดิต เรตติ้ง “A-” (Outlook – Stable) 
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของเงินกู้ยืม

โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน ราคาประเมินตามวิธีหลัก
(ล้านบาท) ผู้ประเมิน

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 3,308.00 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

โครงการสาทร สแควร์ 6,891.00 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นักลงทุนสามารถศึกษาขอ้มลู รายงานการประเมินได้ที่

ราคาประเมินทรัพย์สิน

67.6%

32.4%
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(Weighted Average Land Lease Expiry) 
อายุสัญญาเช่าท่ีดินคงเหลือเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก

หมายเหตุ : ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(ค าเตือนกรณีกองทรัสต์ท่ีทรัพย์สินหลักมีอายุจ ากัด : (หากไม่มีการเพิ่มทุน) มูลค่าทรัพย์สินหลักจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ เมื่อสิ้นสุดสุญญา ณ วันท่ี 5 กันยายน 2584) 

ข้อมูลสำ�คัญของกองทรัสต์
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บาทต่อตร.ม.

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย อาคารปาร์ค เวนเชอร์

รายชื่อ จ านวนหน่วย สัดส่วน %
1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 191,312,500 23.48
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 57,585,700 7.07
3. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 55,700,000 6.84
4. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 47,111,400 5.78
5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 45,320,600 5.56

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่

Foreign Limit 49.00%
Current Foreign Holding 0.14%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนให้แก่ผู ้ถ ือหน่วยทรัสต์ของก าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีนั้น

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 ตั้งแต่จัดตั้ง
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) 
ไม่รวมการประกันรายได้

0.7414 0.8206 0.8568 0.7987 0.7677 4.2850

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) 
จากส่วนของประกันรายได้

- - - - - -

เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย) - - - - - 0.1250

รายละเอียดของคู่สัญญาท่ีท าสัญญาเช่า/แบ่งรายได้

อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า

ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบญัชี

CAGR = 2.3%

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ: ค านวณตามปีบัญชีสิ้นสดุ กันยายน 

หมายเหตุ: ค านวณตามปีบัญชีสิ้นสดุ กันยายน 

สัดส่วนของสัญญาเชา่ที่จะหมดสญัญา
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บาทต่อตร.ม.

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย อาคารสาทร สแควร์

CAGR = 2.3%

14.0%

33.0%
33.5%

19.5%

สัดส่วนรายได้จากผู้เช่าหลัก 10 รายแรก
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19.5%

6.8%
10.2%

22.0%

8.5%
5.1%

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ 

Agro & Food Industry Consumer Products
Financials Industrials
Property & Construction Services
Technology Others
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รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 644
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ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษีเงนิได้ ค่ำเสื่อมรำคำ 
และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA)

รวมรายได้
(Total Revenue)

ตัวเลขทางการเงินที่ส าคัญ (ล้านบาท) 2564 2563 2562
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,112.60 1,178.78 1,208.15
รายได้อื่นๆ 9.38 4.53 4.60
ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 
และตัดจ าหน่าย (EBITDA)

854.97 833.29 869.20

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 705.21 747.18 888.30
อัตราก าไรต่อหน่วย (EPU) 0.8655 0.9170 1.0902
ผลประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย (DPU) 0.7677 0.7987 0.8568
ส่วนของลดทุน (บาท) - - -
หนี้สิน / สินทรัพย์รวม (เท่า) 0.16 0.18 0.18
ดอกเบี้ย (%) 3.63% 3.63% 3.63%
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 810.50 723.59 722.10
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 792.10 739.30 760.22
กระแสเงินสดสุทธิ 18.39 (15.72) (38.12)
สินทรัพย์สุทธิ 8,990.08 8,929.53 8,848.86
ราคา/สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (เท่า) 0.93 1.09 1.55
ประโยชน์ตอบแทน (%) ราคาปิด ณ สิ้นปีบัญชี 7.45% 6.66% 5.10%
มูลค่าตลาด 8,392.44 9,777.60 13,688.64
ราคาปิด ณ สิ้นปีบัญชี 10.30 12.00 16.80

ในปี  2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ ้น
1,121.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 61.33 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ  5.18 เนื่องจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาด COVID-19 ผู้เช่าของกองทรัสต์ การลดลงของอัตราการเช่า
ของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 16 (TFRS16) โดยมีรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นรายได้หลัก คิดเป็นมูลค่า  1,112.60 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 99.16 ของรายได้จากการลงทุน และกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม
ท้ังสิ้น  403.79 ล้านบาท (โดยมีค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
และต้นทุนการเช่าและบริการ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 
11.53 และ 10.32 ของรายได้จากการลงทุน) ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 
12.59 จากผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้า เนื่องจากความสามารถใน

การประหยัดต้นทุนการเช่าและบริการบางส่วน และผลของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) ซึ่งกองทรัสต์เริ่มบังคับ
ใช้ในปีบัญชี 64 เป็นปีแรก สุทธิแล้ว กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุน
สุทธิจ านวน 718.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 3.19 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  0.44 และมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การด าเนินงาน เท่ากับ  705.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 41.97 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  5.62 เนื่องจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยัง
ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS16) และการลดลงของมูลค่า
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 2564

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด - ไม่มีเงื่อนไข -

การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์/กองทุนถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

ล้านบาท

หมายเหตุ: ค านวณตามปีบัญชีสิ้นสดุ 30 กันยายน 2564

CAGR = 1.0%
ล้านบาท
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CAGR = -0.7%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์5



ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)
ครั้งที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหารมิทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร ์(ซึ่งกระท าการแทนโดยทรสัตี) 
เครดิต เรทต้ิง A-/TRIS (Outlook – “Stable”) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหู้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จ านวนหน่วยที่เสนอขาย 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 วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570
อัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 (สามจุดหกสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
งวดการจ่ายดอกเบี้ย จะช าระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม ของแต่ละปี

ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และช าระดอกเบี้ยงวด
สุดท้ายในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจ าปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้กองทรัสต์ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) 
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืนภาระเงินกู้ ของกองทรัสต์
บางส่วน โดย ณ สิ้นรอบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 กองทรัสต์มีรายละเอียดสถานะการกู้ยืมและสถานะหนี้สินคงเหลือภายหลังการ
ช าระคืนด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

สรุปปัจจัยความเสี่ยงท่ีส าคัญ
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
• ความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน 

การบริหาร หรือการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของ
กองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จได้

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีท่ีกองทรัสต์ต้องพึ่งพาผู้จัดการกองทรัสต์ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความช านาญในการ
ด าเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ 

• ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทรัสต์

2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนในกองทรัสต์
• กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่า

อาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ต้องเสียผู้เช่าพื้นที่รายที่มีความส าคัญอาจส่งผล
กระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าในการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 
ได้แก่ ความเสี่ยงของอุปทานของพื้นที่เช่าส านักงานในอนาคตเพิ่มมาก
ขึ้น

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตาม
การประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูล
ค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคา
ขายของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบัน
หรือในอนาคต

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาของหน่วยทรัสต์ท่ีอาจลดลงจากราคาที่ผันผวน
ตามสภาวะตลาดท่ีผันผวน

• ความเสี ่ยงเก ี ่ยวกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่ อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์

3. ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
• ความเสี่ยงเกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที ่กองทรัสต์จะลงทุนอยู่ ภายใต้

ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่าย
และภาระความรับผิดหลายด้าน

4. ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ความเสี ่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื ่องมาจากการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 646



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

ทรัสตี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด
ที่อยู่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
URL www.kasikornasset.com

ข้อมูลติดต่อ

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ส าหรับระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

จ านวนเงิน
หน่วย: บาท

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(1) ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ถัวเฉลี่ย(2)เรียกเก็บจริง% (3) เพดาน%(4)

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 19,177,775 0.24% ไม่เกิน 1.0% 0.21%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 9,297,424 0.11% ไม่เกิน 1.0% 0.10%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,463,245 0.03% ตามท่ีจ่ายจริง 0.03%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 129,331,995 1.59% ไม่เกิน 5.0% 1.43%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,854,175 0.02% ตามท่ีจ่ายจริง 0.02%
ต้นทุนการเช่าและบริการ 115,737,062 1.42% ตามท่ีจ่ายจริง 1.28%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,865,851 0.05% ตามท่ีจ่ายจริง 0.04%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่าย 14,148,469 0.17% ตามท่ีจ่ายจริง 0.16%
ต้นทุนทางการเงิน 107,918,919 1.32% ตามท่ีจ่ายจริง 1.20%
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์(5) ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -
ค่าเบี้ยประกัน(5) ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -
ภาษีที่เกี่ยวข้อง(5) ไม่มีเรียกเก็บ - ไม่มี -
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขาย(5)

ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV(5) ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(5) ไม่มีเรียกเก็บ - ตามท่ีจ่ายจริง -
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 403,794,915 4.95% 4.48%
หมายเหตุ :  (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่กองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัย์สินหลักครั้งแรก เท่ากับ 8,150,766,757.11 บาท

(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสุทธถิัวเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 9,017,408,884.23 บาท
(3) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายเพดานเป็นอัตราทีไ่ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) ไม่มีการเรยีกเกบ็ตามสัญญากอ่ตัง้ทรสัต์

• ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการของเสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม
หรือชุมชนท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน

5. ปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• ความเสี่ยงที่ผู้เช่าในบางธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจาก

สถานการณ์โรคระบาด และอาจผิดนัดช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ
ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนด หรืออาจจะไม่ต่อสัญญา 

• ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความต้องการเช่าพื้นท่ีส านักงานในอนาคต
ตลอดจนรูปแบบการท างานในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป (Work from 
Home) เนื่องมาจากการด าเนินการตามมาตรการของรัฐในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของ
กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์7



1)  สรุปรายงานการสอบบัญชี

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ปีบัญชี ผู้สอบบัญชี หมายเหตุ

2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
 

รายงานที่แสดงดังต่อไปนี้เป็นรายงานงบการเงินและผลการดำาเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปีบัญชี ความเห็นของผู้สอบบัญชี

งบการเงินตรวจสอบ ประจำาปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินตรวจสอบ ประจำาปี 2563

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)

งบการเงินตรวจสอบ ประจำาปี 2562

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2562)

 

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบดุล
(หน่วย : บาท)

   เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม       
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม      
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร       
   ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ      
   ดอกเบี้ยค้างรับ           
   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                                                       
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี     
   สินทรัพย์อื่น        
 
                                       
  

   หนี้สินตามสัญญาเช่า                                                      
   เจ้าหนี้อื่น
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
   เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ
   หุ้นกู้
   หนี้สินอื่น
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564  
ตรวจสอบ

2563 
ตรวจสอบ

2562  
ตรวตสอบ

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

-
6,886,205

74,105,545
23,321,769

302,769,689
1,997,554,986

5,762,602

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

สินทรัพย์

หนี้สิน

12,200,029,164 11,348,112,373 11,259,258,923รวมสินทรัพย์อื่น  

3,209,950,184 2,418,578,523 2,410,400,796รวมหนี้สิ้น 

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 648



งบดุล
(หน่วย : บาท)

   ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
   กำาไร (ขาดทุน) สะสม
       
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564  
ตรวจสอบ

2563 
ตรวจสอบ

2562  
ตรวตสอบ

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

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

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

สินทรัพย์สุทธิ

หนี้สิน

8,990,078,980 8,929,533,850 8,848,858,127

11.0334 10.9591 10.8601

สินทรัพย์สุทธิ

2)  งบกำาไรขาดทุน 

งบกำาไรขาดทุน
(หน่วย: บาท)

   รายได้ค่าเช่าและบริการ
   รายได้ดอกเบี้ย
   รายได้อื่น

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน

2564  
ตรวจสอบ

2563 
ตรวจสอบ

2562  
ตรวจสอบ

1,112,595,550
143,199

9,231,863

1,178,776,374
330,932

4,195,563

1,208,147,620
1,185,549
3,415,339

รายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่าย

1,121,970,612 1,183,302,869 1,212,748,508รวมรายได้

   ต้นทุนการเช่าและบริการ
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย
   ต้นทุนทางการเงิน

 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 

      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

รวมค่าใช้จ่าย 403,794,915 461,935,577 454,737,557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

   รายการกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายและตัดจำาหน่าย
 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
   รายการกำาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน 
 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

718,175,697 721,367,292 758,010,951

 14,730,918

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

 8,734,134
-

280,698
16,800,000

  

8,601,055
-

7,188,999
114,500,000

  

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 705,214,890 747,182,124 888,301,005

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์9



3) งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน
ปรับกระทบรายการ
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รับดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
รายการ(กำาไร)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการ(กำาไร)/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการ(กำาไร)/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน

2564  
ตรวจสอบ

2563 
ตรวจสอบ

2562  
ตรวจสอบ

705,214,890

(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

(74,836,200)
(72,600,000)

(644,666,544)

747,182,126

-
(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)

888,301,005

-
(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)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานกิจกรรมดำาเนินงาน

   เงินสดจ่ายชำาระหนี้สิ้นตามสัญญาเช่า   
   จ่ายดอกเบี้ย
   การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน 810,497,697 723,585,186 722,100,558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(792,102,744) (739,302,252) (760,221,990)

18,394,953 (15,717,066) (38,121,432) 

37,163,962 52,881,028 91,002,460 

55,558,915 37,163,962 52,881,028 

   เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

4) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน

2564  
ตรวจสอบ

2563 
ตรวจสอบ

2562  
ตรวจสอบ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท) 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย1 (ร้อยละ)
เงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
Funded Interest Bearing Debt to EBITDA2 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย3 (ICR)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย = การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำาเนินงาน/สินทรัพย์สุทธิ

Funded Interest Bearing Debt to EBITDA = หุ้นกู้/ (กำาไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

                                                             + ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย + ต้นทุนทางการเงิน)

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย3 (ICR) = (กำาไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

                                                                   + ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย + ต้นทุนทางการเงิน) / ดอกเบี้ยหุ้นกู้

8,990,078,980
9,017,408,884

64.01
7.84

16.38
2.34

11.73

8,929,533,850
8,876,955,124

60.96
8.37

17.61
2.40

11.40

8,848,858,127
8,705,744,818

62.50
10.04
17.74
2.30

11.98

1

2

3

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6410

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

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



การวิเคราะห์และคำาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์การวิเคราะห์และคำาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์

1) ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

คำ�อธิบ�ยผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะท�งก�รเงินของกองทรัสต์ประจำ�ปี สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2563 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2564 เปรียบ  

เทียบกับปีก่อนหน้� 

 (1) ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นของกองทรัสต์

 • ร�ยได้จ�กก�รลงทุน

 ในปี 2564 กองทรัสต์มีร�ยได้จ�กก�รลงทุน ทั ้งสิ ้นจำ�นวน 1,121.97 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน เป็นจำ�นวน 61.33 ล้�นบ�ท คิดเป็น

ร้อยละ 5.18 โดยปรับตัวลดลงเน่ืองจ�กม�ตรก�รบรรเท�ผลกระทบจ�กก�รระบ�ด COVID-19 แก่ผู้เช่�ของกองทรัสต์ ก�รลดลงของอัตร�ก�รเช่�ของ

โครงก�ร และก�รเปลี่ยนแปลงก�รบันทึกบัญชีต�มม�ตรฐ�น ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) ซ่ึงร�ยได้ค่�เช่�และบริก�รปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 5.61 ม�เท่�กับ 1,112.60 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.16 ของร�ยได้จ�กก�รลงทุน นอกจ�กนี้กองทรัสต์มีร�ยได้ดอกเบี้ย และร�ยได้

อื่นจำ�นวน 0.14 ล้�นบ�ท และ 9.23 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ

รายได้จากการลงทุน 
(หน่วย : บาท)

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

2564 2563

   ร�ยได้ค่�เช่�และบริก�ร
   ร�ยได้ดอกเบี้ย
   ร�ยได้อื่น

1,178,776,374
330,932

4,195,563

(5.61)
(56.73)
120.04

1,112,595,550
143,199

9,231,863

  รวมรายได้ 1,183,302,869 (5.18)1,121,970,612

 ผลก�รดำ�เนินง�นของอ�ค�รสำ�นักง�นเกรดเอ ย่�นศูนย์กล�งธุรกิจ จำ�นวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงก�รป�ร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวม

พื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจก�รโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) และโครงก�รส�ทร สแควร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้�ลงทุน มีร�ยละเอียดดังนี้

 โครงก�รป�ร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจก�รโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) มีอัตร�ก�รเช่�พื้นที่เฉลี่ยตลอดปีบัญชี 

2564 อยู่ที่ร้อยละ 96.40 และมีอัตร�ค่�เช่�เฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2564 อยู่ที่จำ�นวน 1,106 บ�ท/ตร.ม./เดือน ซึ่งอัตร�ค่�เช่�เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�ก

วันที่กองทรัสต์เข้�ลงทุนในทรัพย์สิน

อัตร�ก�รเช่�พื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตร�ค่�เช่�เฉลี่ย (บ�ท/ตร.ม./เดือน)

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564

97
1,097

97
1,100

97
1,109

96
1,117

 โครงก�รส�ทร สแควร์ มีอัตร�ก�รเช่�พื้นที่เฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 94.3 และมีอัตร�ค่�เช่�เฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2564 อยู่ที่จำ�นวน 877 

บ�ท/ตร.ม./เดือน ซึ่งอัตร�ค่�เช่�เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กวันที่กองทรัสต์เข้�ลงทุนในทรัพย์สิน

อัตร�ก�รเช่�พื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตร�ค่�เช่�เฉลี่ย (บ�ท/ตร.ม./เดือน)

โครงการสาทร สแควร์ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564

96
875

94
876

94
875

93
881

 • ค่�ใช้จ่�ยของกองทรัสต์
 ในปี 2564 กองทรัสต์มีค่�ใช้จ่�ยรวมจำ�นวน 403.79 ล้�นบ�ท 
ลดลงจ�กปีก่อนเป็นจำ�นวน 58.14 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 12.59 โดยค่�
ใช้จ่�ยส่วนใหญ่เกิดจ�กต้นทุนก�รเช่�และบริก�รจำ�นวน 115.74 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 28.66 ของค่�ใช้จ่�ยรวม ทั้งน้ี กองทรัสต์มีค่�ใช้จ่�ยรอตัด
บัญชีจำ�นวน 14.15 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของค่�ใช้จ่�ยรวม  ซึ่งเป็น
ค�่ใชจ้�่ยในก�รจัดตัง้กองทรสัต์ทีท่ยอยตัดจ�่ยเปน็ระยะเวล� 5 ปแีละได้บนัทกึ
ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วหมดตั้งแต่เดือนมีน�คม 2564 ที่ผ่�นม�
 อนึ่งกองทรัสต์มีก�รจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รให้แก่ บริษัท  
เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอรต์ี ้คอมเมอรเ์ชยีล แอสเสท  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
จำ�กัด ในฐ�นะผู้จัดก�รกองทรัสต์ ค่�ธรรมเนียมผู ้ด ูแลผลประโยชน์จ่�ยให้
กับบริษัทหลัก ทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด   

ในฐ�นะทรัสตี ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนจ่�ยให้กับบริษัท  นอร์ท ส�ธร 
เรียลตี้ จำ�กัด ในฐ�นะผู้บริห�รอสังห�ริมทรัพย์ และค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ
จ่�ยให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ในฐ�นะบริษัทตรวจ
สอบบัญชี และจ่�ยให้กับ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ช�ร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ในฐ�นะผู้ประเมินมูลค่�ทรัพย์สินโดยค่�ธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจ�ก
กองทรัสต์อยู่ในกรอบเพด�นต�มร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินรวมของกอง
ทรัสต์ที่เข้�ลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ข�ยหน่วยทรัสต์กองทรัสต์มีต้นทุนท�งก�รเงิน ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่�ยของหุ้น
กู้ที่กองทรัสต์เสนอข�ยเมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน 2561 เป็นจำ�นวน 72.90 ล้�น
บ�ท และดอกเบี้ยจ่�ยจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 
(TFRS16) จำ�นวน 35.02 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของค่�ใช้จ่�ยรวม 

ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่� 
อสังห�ริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์11



ค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : บาท)

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

2564 2563

   ต้นทุนการเช่าและบริการ
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย
   ต้นทุนทางการเงิน

       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

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

  รวมค่าใช้จ่าย 461,935,577 (12.59)403,794,915

 •  รายได้จากการลงทุนสุทธิ

 ในปี 2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำานวน 718.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 3.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 และ

มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานอยู่ที่จำานวน 705.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 41.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.62 เนื่องจาก

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำาปี 2564 และการ

บันทึกงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) 

 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำานวน 10.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ 30 กันยายน 2563 ทำาให้ในปี 2564 กองทรัสต์มีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ

จำานวน 10,186.86 ล้านบาท

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
วันที่ประเมิน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
30 กันยายน 2564

3,300.28
6,886.59

บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำากัด
30 กันยายน 2563

3,307.00
6,890.80

ราคาประเมินรวม 10,186.86 10,197.80

ราคาประเมินตามโครงสร้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้

ราคาประเมินปี 2564
(ล้านบาท)

ราคาประเมินปี 2563
(ล้านบาท)

*มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ได้พิจารณารวมถึงรายได้บางส่วนที่กองทรัสต์ได้รับรู้เข้ามาและแสดงไว้ภายใต้ลกูหนี้จากการให้เช่า

และบริการภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานตาม TFRS16 แล้ว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในงบการเงินจึงต้องมีการปรับปรุงดังกล่าว

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
(หน่วย : บาท)

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

2564 2563

   รายได้จากการลงทุน
   ค่าใช้จ่าย

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

(5.18)
(12.59)

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

  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 721,367,292 (0.44)718,175,697

รายการกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนใน  
          หลักทรัพย์
   รายการกำาไร (ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า 
 อสังหาริมทรัพย์

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 747,182,124 5.62

14,730,918

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

8,734,134

280,698
16,800,000

68.66

2,302.20
228.04

705,214,890

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6412



2) ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

 (1) สิินทรัพย์

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจำานวน	12,200.03	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	851.92	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	7.51	จาก	ณ	

30	กันยายน	2563	โดยมีรายการสำาคัญ	ดังนี ้

	 -	เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำานวน	10,988.79	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	790.99	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	

7.76	เนื่องจากการบันทึกบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	16	(TFRS16)	และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	ตาม

มูลค่ายุติธรรม	ณ	30	กันยายน	2564	ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม	ณ	30	กันยายน	2563	โดยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ตามมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทำาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณา	จากรายได้		(Income	

Approach)

	 -	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำานวน	1,129.09	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	69.04	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.51	ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน 

กองทุนตราสารหนี้

สินทรัพย์ 
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ)2564 2563

			เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม 
											มูลค่ายุติธรรม
			เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
			เงินสดและเงินฝากธนาคาร
			ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
			ดอกเบี้ยค้างรับ
			ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
			ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
			สินทรัพย์อื่น

							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

7.76

6.51
49.50

(36.38)
(6.65)
5.61

-
(13.34)

10,988,788,927

1,129,086,908
55,558,915
21,274,543

40,300
3,015,521

-
2,264,050

รวมสินทรัพย์ 11,348,112,373 7.5112,200,029,164

 (2) หนี้สิน 

	 	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	กองทรัสต์มีหนี้สินรวมจำานวน	3,209.95	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	791.37	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	32.72	จาก	ณ	

วันที่	30	กันยายน	2563	โดยมีรายการสำาคัญดังนี้

	 -		หุ้นกู้จำานวน	1,998.14	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	62.25	ของหนี้สินรวม	ซึ่งเกิดจากการเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมที่มีจำานวน	 

2,000	ล้านบาท

	 -		เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการจำานวน	299.71	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	9.33	ของหนี้สินรวม	ซึ่งมาจากการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและบริการ 

จากผู้เช่า

		 -		หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	16	(TFRS16)	จำานวน	801.92	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	24.98

หนี้สิน 
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

2564 2563

			เจ้าหนี้อื่น
			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
			รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
			เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ
			หุ้นกู้
			หนี้สินอื่น
			หนี้สินตามสัญญาเช่า

							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
-

15,452,941
49,561,986
27,937,462

299,714,335
1,998,136,973

17,221,668
801,924,819

รวมหนี้สิน 2,418,578,523 32.723,209,950,184

(3)  สินทรัพย์สุทธิ

 ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจำานวน	8,990.08	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	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

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์13



	 (2)		กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	792.10	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์จำานวน	

644.67	ล้านบาท	และการจ่ายดอกเบี้ยจำานวน	106.56	ล้านบาท

กระแสเงินสด 
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน

2564 2563

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	

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

810,497,697
(792,102,744)

18,394,953
37,163,962

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 37,163,96255,558,915

(4)  อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมที่สำาคัญ

	 อัตราส่วนการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	และ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	อยู่ที่ร้อยละ	16.38	และร้อยละ	17.61	ตามลำาดับ	

ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำากว่าอัตราตามที่ประกาศของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ที่กำาหนดไว้ร้อยละ	 35	 (สำาหรับเครดิตองค์กรต่ำากว่าระดับลงทุน)	 และร้อยละ	 60	 (สำาหรับ

เครดติองคก์รอยูท่ีร่ะดบัการลงทนุ)	ทัง้นีก้ารดำารงอตัราสว่นดงักลา่วตามขา้งตน้เปน็ไปตามขอ้กำาหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูส้ำาหรบั

การออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์	

	 ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึ่งจัดอันดับโดย	บริษัท	ทริส	เรทติ้งส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	อยู่ที่	A-	(Stable	Outlook)	(ระดับการลงทุน

Investment	Grade)	ซึ่งให้อันดับ	ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2564)

กระแสเงินสด 
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน

2564 2563

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์	(เท่า)
เงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม	(Loan	to	Total	Asset)	(ร้อยละ)
Funded	Interest-Bearing	Debt	to	EBITDA1	(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย2 (Interest	Coverage	ratio	:	ICR)

	0.25
17.61
2.40
11.40

0.25
16.38
2.34
11.73

Funded Interest Bearing Debt to EBITDA = หุ้นกู้/ (กำาไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

                                                         + ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย + ต้นทุนทางการเงิน)

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย3 (ICR) = (กำาไรจากการลงทุนสุทธิ + รายการกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

                                                               + ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย + ต้นทุนทางการเงิน) / ดอกเบี้ยหุ้นกู้

1

2

(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) 

 

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564

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

รอบผลประกอบการ เงินประโยชน์ตอบแทน  
(ต่อหน่วยทรัสต์)

วันจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน ประเภท

รายงานประจำาปี	2564
ตุลาคม	63	-	กันยายน	6414

3)   การวิเคราะห์กระแสเงินสด

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564	กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารจำานวน	55.56	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

	 (1)		กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	810.50	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานจำานวน	

705.21	ล้านบาท	และการลดลงจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	จำานวน	60.49	ล้านบาท	เป็นสำาคัญ



ตารางการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำาปี 2564

รายการ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

(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)

     0.7987
-

0.7987
7.99

 
8.09

 
6.66

-

0.7677
-

0.7677
7.68

7.77
 

7.45

2) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ

 ณ เดอืนกนัยายน 2564 เศรษฐกจิไทยยงัคงเผชญิปัจจยัเสีย่งในหลายๆ ดา้น โดยสำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(“สภาพฒัน”์) 

ได้ประเมินความเสี่ยงสำาคัญๆและข้อจำากัดต่างๆ สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตลอดปี 2564 ดังนี้ (1) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่มีความ

รุนแรงและความไม่แน่นอนสูง (2) ข้อจำากัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

จากการระบาดระลอกใหม่ (3) ภาคการส่งออกและการผลิตอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพื้นที่การผลิต รวมทั้งปัญหาข้อ

จำากัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกแต่อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังคงมี

แรงสนับสนุนจากปัจจัยบวกของภาคการส่งออกที่มีการขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้า โดยสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 16.3 ประกอบ

กับการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่สามารถขยายตัวร้อยละ 1.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำาดับ รวมถึงการลงทุนจากภาครัฐที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 

8.7 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 1.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.0 ของ GDP

 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึไดพ้จิารณากำาหนดนโยบายและจดัเตรยีมกลยทุธเ์พือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลง

รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจในอนาคต ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับสถาณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยังให้ความสำาคัญในการ

พัฒนาและรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์อันดีกับผู้เช่า อาทิ การยก

ระดบัสขุอนามยัของอาคารเพือ่สรา้งความมัน่ใจในการกลบัเขา้ใช้อาคารสำานกังาน การใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรเพ่ือรองรบัความตอ้งการของผูเ้ชา่ การจดักจิกรรม

ภายในอาคารสำานักงานเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการอาคาร และยังเป็นการเสริม

ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้เช่าเป้าหมายทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ 

 อยา่งไรกต็าม การคาดการณใ์นอนาคต เปน็ความเหน็ของผูจั้ดการกองทรสัตใ์นปจัจบุนัเกีย่วกบัเหตกุารณใ์นอนาคต แตม่ไิดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบ

การในอนาคตของกองทรัสต์แต่อย่างใด ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ ดังนั้น ในการตัดสินใจ

ลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีฉบับนี้

3)  ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ(ิ1) ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ย(2)เรียกเก็บจริง% (3) เพดาน%(4)

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

   ไม่เกิน 1.0%
ไม่เกิน 1.0%

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 5.0%

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

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

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

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

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4.48%4.95%

จำานวนเงิน
หน่วย: บาท

403,794,915

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

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์15



ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)   ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)      Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 

ชื่อย่อ        GVREIT

ผู้จัดการกองทรัสต์   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำากัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด

ทรัสตี        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

อายุกองทรัสต์       ไม่กำาหนดอายุกองทรัสต์

ระยะเวลาการเช่า   อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

    สิทธิการเช่าอาคารมีกำาหนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2584

    อาคารสาทร สแควร์

    สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารมีกำาหนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2583

ประเภทกองทรัสต์   ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทุนที่ชำาระแล้ว       8,046,150,000  บาท

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก

1. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์

 กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 8,046,150,000 บาท เรียกชำาระแล้วเต็มจำานวน และมีจำานวนหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้น 

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

ราคาสูงสุดตลอดปีบัญชี 2564                                                                                                 12.90 ล้านบาท

*ข้อมูลอ้างอิงตามวันทำาการล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6416



2. ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)     

ครั้งที่ 1/2561 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

(ซึ่งกระทำาการแทนโดยทรัสตี)

เครดิต เรทติ้ง A-/TRIS (Outlook - Stable) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ผู้จัดการการจัดจำาหน่ายหู้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหน่วยที่เสนอขาย 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย

มูลค่าการเสนอขาย 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

อายุตราสาร

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

9 (เก้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

วันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 (สามจุดหกสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

งวดการจ่ายดอกเบี้ย จะชำาระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

และชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น การชำาระคืนเงินต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ

ชำาระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้

การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคา

ใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำาคำาเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำา

คำาเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำาการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง

ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือหุ้น

กู้จะมีสิทธิได้รับชำาระหน้ีไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญท้ังในปัจจุบัน

และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำาระหนี้

ก่อน

การจดทะเบียนหุ้นกู้ จะนำาหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (The Thai 

Bond Market Association) ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้น

ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์17



3. โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

3.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ถือหน่วย รายใหญ่ 10 รายแรก 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบียนดังนี้

ลำาดับ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จำานวน ร้อยละ

1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 191,312,500 23.48

2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 57,585,700 7.07

3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด ( 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 จำากัด (มหาชน) 40,702,200 5.00

7 สำานักงานประกันสังคม 37,997,000 4.66

8 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำากัด (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

รวม 814,800,000 100

3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)  

ลำาดับ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จำานวน ร้อยละ

1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 191,312,500 23.48

2 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 32,329,300 3.97

รวม 223,641,800 27.45

3.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำาคัญ

- ไม่มี –

รายงานประจำาปี 2564
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4. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

4.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี 

โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้แก่ประโยชน์

ตอบแทนสำาหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนสำาหรับแต่ละรอบระยะ

เวลาบัญชี (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหนว่ยทรสัตไ์มเ่กนิ 4 ครัง้ตอ่รอบปบีญัช ีเวน้แตก่รณท่ีีกองทรสัตมี์การเพิม่

ทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบ

บัญชี ก็ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดยกำาไรสุทธิที่ปรับปรุง

แล้วข้างต้น ให้หมายถึงกำาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ซึ่งได้

รวมการชำาระคืนเงินต้นตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) แล้ว

2)              ในกรณีที ่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่จะไม่มีการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์

3)    ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนและปิดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ที่ มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและจะดำาเนินการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในกำาหนดเวลาดังนี้   

 

      • ประโยชน์ตอบแทนสำาหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribu-

tion) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำาหรับรอบปีบัญชี 

ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน

ระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วัน นับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย

ทรัสต์เพื่อกำาหนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

            •  ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หาก

มี) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Dis-

tribution)ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสำาหรับ

ไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่

เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำาหนด

สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำาหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์

ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือ

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

 • ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกำาหนด

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกอง

ทรสัต ์ซึง่หากประโยชนต์อบแทนทีจ่ะประกาศจา่ยตอ่หนว่ยทรสัตร์ะหวา่งรอบ

ไตรมาสใดมีมูลค่าต่ำากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์ (0.10) บาท ผู้จัดการ

กองทรสัตข์อสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมจ่า่ยประโยชนต์อบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสม

ประโยชนต์อบแทนดงักลา่วเพือ่นำาไปจา่ยรวมกบัประโยชนต์อบแทนทีจ่ะใหม้ี

การจ่ายในงวดถัดไป

 • สำาหรบันโยบายการจา่ยประโยชนต์อบแทนดงักลา่ว ผูจ้ดัการกอง

ทรัสต์จะดำาเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่ กรณี

ที่ สำานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำานาจตามกฎหมาย ได้มี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ 

ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำาเนินการให้เป็นไปตามนั้น

 • ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ 

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตาม

สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏ

ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด
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4.1 ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง 

	 ตามที่กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน	2	โครงการ	โดยรายละเอียดในส่วนข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์ทำาให้กองทรัสต์ฯ	มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ

ที่สามารถจ่าย	ผลตอบแทนจากผลการดำาเนินงานรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563	ถึงวันที่	30	กันยายน	2564		จำานวน	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

(2)	การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย	(บาท) - - - - 0.1250

รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท) 0.7677 0.7987 0.8568 0.8206 0.7414 0.4248

รายงานประจำาปี	2564
ตุลาคม	63	-	กันยายน	6420



นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

1.ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  

(“กองทรัสต์”) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด

ทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน กสิกรไทย จำากัด เป็นทรัสตี และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอม

เมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด (“บริษัทฯ”) เป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

กองทรัสต์จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

และมีวัตถุประสงค์ในการนำาหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทรัสต์จะนำาเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สิน

หลักของกองทรัสต์  โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท

นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 

Manager) ได้นำาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า

ซึ่งจะได้รับค่าเช่าตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่

ประกาศกำาหนด ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าว รายได้ที่กองทรัสต์ได้

รับจากการดำาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า

และค่าบริการของพื้นที่เช่าอาคารสำานักงาน การดำาเนินงานของบริษัทฯ ใน

การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำากับดูแลโดยทรัส

ตี เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นไป

ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์พระราช

บัญญัติ ทรัสต์ รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด 

ทั้งนี้        กองทรัสต์จะไม่ดำาเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดำาเนิน

ธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเองอีกท้ังกองทรัสต์จะไม่นำาอสังหาริมทรัพย์ของกอง

ทรัสต์ออกให้เช่า แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำาอสังหาริมทรัพย์นั้นไป

ใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กองทรัสต์จะนำาเงินที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคลจำานวนรวม 8,148 ล้านบาท เงินจากการกู้ยืมเงินระยะ

ยาว จำานวนรวม 2,000 ล้านบาท และเงินประกันการเช่า จำานวน 160 ล้าน

บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ของเงินประกันการเช่าทั้งหมด) ไปลงทุน

ในโครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบ

กิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) และโครงการสาทร สแควร์ (“ทรัพย์สิน

หลักที่ลงทุน”) มูลค่าทรัพย์สินรวม 9,906 ล้านบาท และนำาไปชำาระค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำาอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจ

ที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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ในรอบปีที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัท รวมถึงมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัท จำานวน 1 ราย โดย

มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนพล ศิริธนชัย เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ แทน นาย

ปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่ง) และได้มีการเปลี่ยนชื่อ

และที่อยู่บริษัท ชื่อใหม่เป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชยีล 

แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด ภายใต้กลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส 

พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)  นอกจากนีใ้นป ี2564 กองทรสัต์

ไดเ้ริม่เขา้รว่มรบัการประเมนิ GRESB Real Estate Assessment (“GRESB”) 

ซึง่เปน็การประเมนิดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ความยัง่ยนื และคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมของอาคารทั้ง 2 โครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดย GRESB 

เป็นการประเมินมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในมาตรฐาน

ทีเ่ขม้งวดและดทีีส่ดุในการวดัประสทิธภิาพความยัง่ยนืของกองทนุและบรษิทั

อสังหาริมทรัพย์

2.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ



3.  โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์
 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่  วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

(มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือหน่วยทรัสต์ท้ังส้ินร้อยละ 23.48  

แม้ว่าบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ท้ังในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของผู้

จัดการกองทรัสต์และมีบริษัทในเครือคือ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลต้ี จำากัด ซ่ึงเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีระบบ ควบคุม กลไก

และมาตรการในการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ใน หัวข้อ “การคัดเลือกผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์” โดยจะคำานึงถึงการรักษาประโยชน์สูงสุดให้

กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำาคัญ  

 

ท้ังน้ี การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดในสัญญาก่อต้ังทรัสต์โดยมีสาระสำาคัญตามเอกสารแนบ 2 หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาข้อมูลสำาเนา

สัญญาก่อต้ังทรัสต์เพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด ในฐานะทรัสตี

แผนภาพโครงสร้างกองทรัสต์

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6422

เจ้าหนี้หุ้นกู้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

76.52% 23.48%

หุ้นกู้

ดอกเบี้ย

ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัทนอร์ท สาธร เรียลตี้ จ ากัด

แต่งตั้ง

ทรัสตี

ทรัพย์สินที่สร้างรายได้

อาคารปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์

สิทธิการเช่าพื้นที่อาคาร
บางส่วน (ไม่รวมพื้นที่
ประกอบกิจการโรงแรม 

ดิโอกุระ เพรสทีจ)

อาคารสาทร 
สแควร์

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
และอาคาร

ค่าธรรมเนียม

บริหารจัดการกองทรัสต์

บริหารจัดการทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

เงินลงทุนประโยชน์ตอบแทน

ค่าเช่า/ค่าบริการ ลงทุน

บรษัิทเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอม
เมอรเ์ชียล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์

(ประเทศไทย) จ  ำกดั



4.  ข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

รายการ รายละเอียด

ลักษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้อมทั้งส่วนควบของอาคาร และ

งานระบบโดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม  โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริเวณชั้น 23 – 34 

บางส่วนของบริเวณชั้น 1 – 8 (ยกเว้นชั้น 5) บางส่วนของบริเวณชั้นดาดฟ้า และบางส่วนของบริเวณชั้นใต้ดิน

2. กรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 26 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 19 ปี 340 วัน (สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 

2584 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่าที่ดิน ที่บริษัท เลิศรัฐการ จำากัด เช่าจาก หม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์)

มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 3,020 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า)

ราคาประเมินของทรัพย์สิน

ณ 30 กันยายน 2564

3,308 ล้านบาท (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด)

ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ที่ตั้ง หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์ มีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 36.2 ตารางวา

เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร อาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เลิศรัฐการ จำากัด

พื้นที่รวม (Gross Floor Area) 53,304 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

พื้นที่ใช้สอยสุทธิ

(Net Leasable Area)

ประมาณ 27,478 ตารางเมตร (พื้นที่ในส่วนพื้นที่เช่าสำานักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ห้องประชุม และ

พื้นที่เช่าเก็บของ)

ปีที่สร้างเสร็จ ปี 2554 (อายุอาคารประมาณ 10 ปี)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์23

รายละเอียดทรัพย์สิน โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  



รายละเอียดทรัพย์สิน โครงการสาทร สแควร์

รายการ รายละเอียด

ลักษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน

2. สิทธิการเช่าช่วงพร้อมทั้ง ส่วนควบและงานระบบอาคารสำานักงานสาทร สแควร์

3. กรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 25 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 19 ปี 6 วัน (สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 

2583 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่า ที่ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด เช่าจาก สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระ

มหากษัตริย์)

มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 6,878 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า)

ราคาประเมินของทรัพย์สิน

ณ 30 กันยายน 2564

6,891 ล้านบาท (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด)

ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ที่ตั้ง หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) 

สถานีช่องนนทรี

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ที่ดินและอาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 60.3 

ตารางวา

พื้นที่รวม (Gross Floor Area) 114,568 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอยสุทธิ

(Net Leasable Area)

ประมาณ 72,751 ตารางเมตร (พื้นที่ในส่วนพื้นที่เช่าสำานักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่เช่าเก็บของ)

ปีที่สร้างเสร็จ ปี 2554 (อายุอาคารประมาณ 10 ปี)

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6424



2)  ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด

รายละเอียดการประเมินมูลค่า โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

วิธีการประเมินมูลค่า พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ 19 ปี 340 วัน นับจากวันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2564

วันที่สำารวจ 14 มิถุนายน 2564

สำาหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584 

(ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ)

มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน 3,308,000,000 บาท (สามพันสามร้อยแปดล้านบาทถ้วน)

สมมติฐาน

อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 

(ประมาณการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565)

- พื้นที่สำานักงาน               1,084 บาท/ตร.ม./เดือน

- พื้นที่พาณิชยกรรม          2,485 บาท/ตร.ม./เดือน

- พื้นที่ห้องเก็บของ            480 บาท/ตร.ม./เดือน

- พื้นที่ห้องประชุม             562 บาท/ตร.ม./เดือน

อัตราการปรับค่าเช่า  

(ปี 1, 2 และ 3 เป็นต้นไป)

- พื้นที่สำานักงาน               ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4

- พื้นที่พาณิชยกรรม          ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2.5, ร้อยละ 5

- พื้นที่ห้องเก็บของ            ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4

- พื้นที่ห้องประชุม             ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4

อัตราการเช่าพื้นที่ - พื้นที่สำานักงาน               ปีที่ 1 ร้อยละ 96 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98

- พื้นที่พาณิชยกรรม          ปีที่ 1 ร้อยละ 90 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98

- พื้นที่ห้องเก็บของ            ปีที่ 1 ร้อยละ 85 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98

- พื้นที่ห้องประชุม             ปีที่ 1 ร้อยละ 100 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 98

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(ปีที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค.2564 – ก.ย. 2565 

รายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์)

                ปี                             ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน                     ค่าธรรมเนียมผันแปร*

                                                      (รายปี)                                        (รายปี)

   ปีที่ 1                                       22,702,080  บาท                    ร้อยละ 6.20 ต่อปี

   ปีที่ 2                                       15,810,162  บาท                    ร้อยละ 6.20 ต่อปี 

   ปีที่ 3                                       16,442,568  บาท                    ร้อยละ 6.20 ต่อปี

   ปีที่ 4                             ปรับขึ้นร้อละ 4 ต่อปีจากปีก่อน       ร้อยละ 6.20 ต่อปี

   เป็นต้นไป                                    จนถึงสิ้นสุดสัญญา 

 

* ค่าธรรมเนียมผันแปร คำานวณจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่สำานักงานและร้านค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำาเนินการ - ค่าบริหารและจัดการอาคาร              70 บาท/ตร.ม.

- ค่าใช้จ่ายการขายและตลาด              ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดำาเนินงาน

- ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา                 ร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดำาเนินงาน

- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต               ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการดำาเนินงาน

ค่าประกันภัยตามกรมธรรม์ 2,300,000 บาท

อัตราคิดลด (discount rate) ร้อยละ 9.25

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. 

ใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ในการกำาหนดมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ของอายสุญัญาเชา่คงเหลอื โดยวธิดีงักลา่วเปน็การพจิารณาประมาณการรายไดข้องทรพัยส์นิทีค่าดวา่จะสามารถสรา้งรายไดใ้นอนาคต เนือ่งจากบรษิทัประเมนิ

มลูคา่ทรพัยส์นิมคีวามเห็นว่า ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ซึง่ประกอบดว้ย อาคารสำานักงานโครงการปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์และอาคารสำานกังานโครงการสาทร 

สแควร์ เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยการปล่อยเช่าพื้นที่สำานักงานและพื้นที่พาณิชยกรรมภายในอาคาร โดยมีสรุปสมมติฐานสำาคัญในการประเมินมูลค่า

ด้วยวิธีรายได้ดังนี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์25



รายละเอียดการประเมินมูลค่า โครงการสาทร สแควร์

วิธีการประเมินมูลค่า พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ 19 ปี 6 วัน นับจากวันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2564

วันที่สำารวจ 16 มิถุนายน 2564

สำาหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583

(ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ)

มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน 6,891,000,000 บาท (หกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

สมมติฐาน

อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 

(ประมาณการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565)

- พื้นที่สำานักงาน                 880 บาท/ตร.ม./เดือน

- พื้นที่พาณิชยกรรม          1,420 บาท/ตร.ม./เดือน

- พื้นที่ห้องเก็บของ              402 บาท/ตร.ม./เดือน

อัตราการปรับค่าเช่า  

(ปี 1, 2 และ 3 เป็นต้นไป)

- พื้นที่สำานักงาน               ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4

- พื้นที่พาณิชยกรรม          ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2.5, ร้อยละ 5

- พื้นที่ห้องเก็บของ            ปรับขึ้นร้อยละ 0, ร้อยละ 2, ร้อยละ 4

อัตราการเช่าพื้นที่ - พื้นที่สำานักงาน               ปีที่ 1 ร้อยละ 94 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 97

- พื้นที่พาณิชยกรรม          ปีที่ 1 ร้อยละ 78  ปีที่ 2 ร้อยละ 90 และปีที่ 3 ร้อยละ 98

- พื้นที่ห้องเก็บของ            ปีที่ 1 ร้อยละ 97 และ ปีที่ 2 ร้อยละ 97

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(ปีที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค.2564 – ก.ย. 2565 

รายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์)

                ปี                             ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน                     ค่าธรรมเนียมผันแปร*

                                                      (รายปี)                                        (รายปี)

   ปีที่ 1                                       33,659,682   บาท                    ร้อยละ 4.65  ต่อปี

   ปีที่ 2                                       23,670,066   บาท                    ร้อยละ 4.65  ต่อปี 

   ปีที่ 3                                       24,616,872   บาท                    ร้อยละ 4.65  ต่อปี

   ปีที่ 4                             ปรับขึ้นร้อละ 4 ต่อปีจากปีก่อน       ร้อยละ 4.65  ต่อปี

   เป็นต้นไป                                    จนถึงสิ้นสุดสัญญา 

 

* ค่าธรรมเนียมผันแปร คำานวณจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่สำานักงานและร้านค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำาเนินการ - ค่าบริหารและจัดการอาคาร                   53 บาท/ตร.ม.

- ค่าใช้จ่ายการขายและตลาด                    ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดำาเนินงาน     

- ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา                     ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการดำาเนินงาน     

- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต                   ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการดำาเนินงาน   

ค่าประกันภัยตามกรมธรรม์ 2,700,000 บาท

อัตราคิดลด (discount rate) ร้อยละ 9.25

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6426



	 ทั้งนี้	ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วย

ทรัสตีและผู้ตรวจสอบบัญชีได้ร่วมกันตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	บริษัท	ไนท์แฟรงค์	ชาร์เตอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	

ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์โกลเด้น	เวนเจอร์	ซึ่งประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้

ตามระยะเวลาการเช่าคงเหลือ	(Leasehold)		พบว่า	รายงานการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินมีความเหมาะสม	 เป็นไปตามประเภทของทรัพย์สินที่ก่อให้

เกิดรายได้	 	สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าไม่พบสิ่งที่ทำาให้สมมติฐาน

ไม่มีความสมเหตุสมผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน		และสมมติฐาน

ในการประเมนิฯ	เปน็ไปตามขอ้มลูผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาของกองทรสัต์

และสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดอาคารสำานักงาน		

	 อย่างไรก็ตาม	 ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก

สมมติฐานดังกล่าวได้	 หรือเหตุการณ์ต่างๆ	 อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

ไว้	 เนื่องจากสมมติฐานของผู้ประเมินฯ	ตั้งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมของ

การดำาเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ณ	วัน

ทีพ่จิารณาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ	ดงันัน้	หากมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต	

อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาไว้อาจ

เปลี่ยนแปลงได้

5. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

	 กองทรสัตม์นีโยบายดำาเนนิการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ

หลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน	 โดยนำาพ้ืนที่ของทรัพย์สินดังกล่าวท่ีระบุไว้ใน

หวัขอ้	2.4	“รายละเอยีดทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทนุ”	ออกใหเ้ชา่แกผู่เ้ชา่ราย

ยอ่ย	โดยผูจ้ดัการกองทรัสต	์(REIT	Manager)	เปน็ผูจ้ดัหาผลประโยชนจ์าก

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ผา่นการกำาหนดนโยบายและการวางกลยทุธใ์นการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กอง

ทรสัตแ์ละมอบหมายหนา้ทีใ่นการบริหารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้กบ่รษิทั	

นอร์ท	สาธร	 เรียลตี้	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำานักงาน	 ให้ทำาหน้าที่

เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	(Property	Manager)	

	 ทั้งนี้หน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการบริหาร

งานให้เป็นตามนโยบายที่กำาหนดโดยผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค	์ซึง่หนา้ทีด่งักลา่ว	ไดแ้ก	่การนำาทรพัยส์นิไปจดัหาผลประโยชน์

ในรูปของการให้เช่าพื้นท่ีตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการ

กองทรัสตเ์ป็นผู้กำาหนดไว้		ตดิตอ่ประสานงานและอำานวยความสะดวกใหแ้ก่

ผู้เช่าพื้นที่	จัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อนำาส่งกองทรัสต์	ตลอด

จนบำารงุรกัษาและซอ่มแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตใ์ห้อยูใ่นสภาพ	ที่

ดแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน	์โดยผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย์จะเปน็ผูด้ำาเนนิ

การจัดหาผู้สนใจท่ีจะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินของกองทรัสต์	 และเพิ่มอัตรา

การเช่าพื้นที่ด้วยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการให้เข้า

ชมสถานทีแ่ละการเจรจากบัผูท่ี้สนใจโดยตรงและเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

ในการดำาเนินการบริหารทรัพย์สินที่เข้าลงทุน	ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มี

กลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์	ดังนี้

	 1)	กลยุทธ์ในการดำาเนินงานหรือการจัดหาผลประโยชน์

ภายหลังการเข้าลงทุนของกองทรัสต	์ บริษัทฯ	 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์	

มีกลยุทธ์ที่สำาคัญ	 เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

การให้บริการพื้นที่อาคารสำานักงาน	 โดยบริษัทฯ	 มีการใช้กลยุทธ์ท่ีสำาคัญ

ในการดำาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

	 (1)	การบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการกำาหนดราคาค่าเช่าในส่วนต่างๆ	 ของโครงการ	

โดยเทียบเคียงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และการจัด

ทำางบประมาณประจำาปี	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ต้องติดตามและควบคุมผลการ

ดำาเนินงานของโครงการ	 เพื่อให้ผลประกอบการของโครงการเป็นไปตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้	 ในกรณีที่มีผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

บริษัทฯ	จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำาเนินงาน

ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 

	 (2)	นโยบายค่าเช่าและกลยุทธ์การตลาด

บรษิทัฯมีการนกำาหนดนโยบายในการรกัษาระดบัผลตอบแทนให้อยูใ่นระดับ

ทีเ่หมาะสม	โดยบรษิทัฯ	และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย	์จะดำาเนนิการควบคมุ

ดูแลอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่า

เช่าและค่าบริการให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางตลาดสำานักงานให้เช่า	โดย

คำานงึถงึทำาเลทีต่ัง้ของโครงการ	อปุสงคข์องผูเ้ชา่	อปุทานในตลาด	นอกจาก

นี	้บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดใหม้กีารพฒันาพืน้ทีเ่ชา่อยา่งสม่ำาเสมอ	และจดัใหม้กีาร

ดำาเนนิกจิกรรมการตลาดในรปูแบบทีเ่หมาะสม	เพือ่พฒันาความสมัพนัธก์บั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ	โครงการ	อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้

แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์

	 (3)	การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

บรษิทัฯกำาหนดใหม้นีโยบายในการพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนนิงาน	มุง่เนน้การรกัษามาตรฐานของการใหบ้รกิาร	การกำากบัดแูล	

รวมถงึการตดิตามการดำาเนนิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยูส่ม่ำาเสมอ 

	 (4)	การเพิม่ศกัยภาพของทรพัยส์นิทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทนุโดยการ

ดูแลรักษาพื้นที่ของโครงการและพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน 

	 -	 การตรวจสอบและประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ	

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด	 ระดับการบริการ	 และกำาหนดราคาค่า

เช่า	ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

	 -	 การเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ด้วยการบริหารช่องทางการดำาเนิน

งาน	 กิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการจัดจำาหน่ายที่เหมาะสม	 ตรง

ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 -	การดูแล	บำารุงรักษาพื้นที่ของโครงการ	เช่น	การปรับปรุงพื้นที่

สาธารณะ	พื้นที่ส่วนกลาง	 และการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะส่วนให้มีสวยงาม	

ความเหมาะสมตรงกับการใช้งาน

	 -	การจดัใหม้แีผนการดแูลบำารงุรกัษา	ซอ่มแซมและการปรบัปรงุ

ภาพลักษณ์ของโครงการอย่างเหมาะสม	 เพื่อรักษาศักยภาพและความได้

เปรียบในการแข่งขันของโครงการ

	 -	 การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 	 ด้วยการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 มุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน	 ไม่เอาเปรียบลูกค้า	 ดำาเนินงาน

ดว้ยความซือ่สตัย	์ตรงไปตรงมาโปร่งใส	และเอือ้ประโยชนต์อ่สงัคมโดยรวม

	 2)		ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์

กองทรสัตเ์ขา้ทำาสญัญาใหเ้ชา่พืน้ทีต่ามรปูแบบทีค่ณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรือ

หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่	 อนุญาตให้ดำาเนินการได้	 กับผู้เช่าโดยตรง	 ซึ่ง

สัญญาดังกล่าวจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ

สัญญาคล้ายคลึงกันสำาหรับผู้เช่าทุกราย	 (เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว

เกินกว่า	3	ปีของผู้เช่ารายใหญ่บางราย)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์27



จากรููปแบบการูจัดหาผลปรูะโยชน์์ ใน์ส่่วน์ของรูายได้และกรูะแส่เงิน์ส่ดที่่�

กองที่รัูส่ต์์ได้รูับจากการูลงทุี่น์ใน์อสั่งหารูิมที่รูัพย์ เป็น์รูายได้ที่่�กองที่รัูส่ต์์ได้รูับ

จากการูปล่อยเช่าพ้�น์ที่่�อาคารูส่ำานั์กงาน์ให้แก่ผู้เช่า ซ่ึ่�งผู้เช่าจะน์ำาพ้�น์ที่่�อาคารู

ส่ำาน์ักงาน์ไปปรูะกอบกิจการูของต์น์เอง เช่น์ ธุุรูกิจด้าน์อส่ังหารูิมที่รูัพย์ อาหารู

และเครู้�องด้�ม ส่ถาบัน์การูเงิน์และบรูิการูที่างการูเงิน์ เป็น์ต์้น์ โดยส่ัญญาที่่�ที่ำา

กับผู้เช่ารูายย่อยม่อายุ 3 ปีเป็น์ส่่วน์ใหญ่

 กองที่รัูส่ต์์เข้าที่ำาส่ัญญาให้เช่าพ้�น์ที่่�อาคารูส่ำานั์กงาน์แก่ผู้เช่าโดยต์รูง 

และกองที่รัูส่ต์์จะเรู่ยกเก็บค่าเช่าใน์รููปแบบของค่าเช่าและค่าบริูการูต์ลอดอายุ

ส่ัญญาเช่า ที่ั�งน์่� ผลปรูะโยชน์์ใดๆ อาที่ิ เงิน์ปรูะกัน์ต์ามส่ัญญาจากผู้เช่าอาคารู

ส่ำาน์ักงาน์อัน์เป็น์ผลปรูะโยชน์์ที่่�กองที่รัูส่ต์์ควรูได้รูับ บรูิษััที่ เลิศรูัฐการู จำากัด 

และบริูษัทัี่ น์อรูท์ี่ ส่าธุรู เรูย่ลต์่� จำากดั ได้ดำาเน์นิ์การูส่ง่มอบผลปรูะโยชน์ด์งักลา่ว

ให้แก่กองที่รูัส่ต์์เรู่ยบรู้อยแล้ว

3)  ผู้้�บริิหาริอสัังหาริิมทริัพย์์

 บรูิษััที่ฯ แต์่งตั์�งบรูิษััที่น์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต์่� จำากัด เป็น์ผู้บรูิหารู

อส่ังหารูิมที่รูัพย์ โดยม่รูายละเอ่ยดของผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์ ดังน์่�

 • ปริะวััติิผู้้�บริิหาริอสัังหาริิมทริัพย์์

บรูิษััที่ น์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต์่� จำากัด ได้เรูิ�มก่อต์ั�งเม้�อเด้อน์กุมภาพัน์ธุ์ พ.ศ. 2539  

มว่ตั์ถปุรูะส่งคเ์พ้�อปรูะกอบธุรุูกจิพฒัน์าอส่งัหารูมิที่รัูพย ์โดยมุง่เน้์น์พฒัน์าอาคารู

ส่ำาน์ักงาน์ใน์เขต์ธุุรูกิจชั�น์ใน์ (Central Business District) เป็น์หลัก เพ้�อรูองรูับ

การูขยายต์ัวที่างเศรูษัฐกิจ ที่ั�งน์่� ปัจจุบัน์ น์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต์่� ได้ดำาเน์ิน์ธุุรูกิจมา

เป็น์เวลามากกว่า 20 ปี ม่โครูงการูอส่ังหารูิมที่รูัพย์ที่่�อยู่ภายใต์้การูดำาเน์ิน์งาน์

ของ น์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต์่�  2 อาคารู ได้แก่ อาคารู ส่าที่รู ส่แควรู์ และอาคารู

ปารู์ค เวน์เชอรู์ อ่โคเพล็กซึ่์

 • ค่่าติอบแทนท่�ได้�ริับจากกองทริัสัติ์

 บรูิษััที่ น์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต์่� จำากัด จะเรู่ยกเก็บค่าธุรูรูมเน์่ยมผู้

บริูหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์จากกองที่รัูส่ต์์ ซึ่่�งจะปรูะกอบไปด้วยค่าธุรูรูมเน์่ยม

พ้�น์ฐาน์ โดยม่มูลค่าไม่เกิน์ 100 ล้าน์บาที่ต์่อปี และค่าธุรูรูมเน์่ยมผัน์แปรู 

(Variable) ไม่เกิน์ 8% ต์่อปีของรูายได้จากการูให้เช่าพ้�น์ที่่�ที่ั�งหมด 

ที่ั�งน์่� ค่าธุรูรูมเน์่ยมพ้�น์ฐาน์ที่่�ผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์จะได้รูับจากกองที่รูัส่ต์์ 

จะไม่เกิน์อัต์รูารู้อยละ 2 ต์่อปีของมูลค่าที่รูัพย์ส่ิน์สุ่ที่ธุิของกองที่รูัส่ต์์ (NAV) ณ 

วัน์ที่่�กองที่รูัส่ต์์เข้าลงทีุ่น์ใน์ที่รูัพย์ส่ิน์หลักครูั�งแรูก หรู้อ NAV ณ วัน์ที่่�กองที่รูัส่ต์์

เข้าลงทีุ่น์ใน์ที่รูัพย์ส่ิน์หลักครูั�งแรูกบวกด้วย NAV ของที่รูัพย์ส่ิน์หลักส่่วน์เพิ�ม

ทีุ่น์ ณ วัน์ที่่�กองกองที่รูัส่ต์์เข้าลงทีุ่น์เพิ�มเต์ิม (ถ้าม่) และค่าธุรูรูมเน์่ยมผัน์แปรู

ที่่�ผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์จะได้รูับจากกองที่รูัส่ต์์จะไม่เกิน์อัต์รูารู้อยละ 3 ต์่อ

ปีของมูลค่าที่รูัพย์ส่ิน์สุ่ที่ธุิของกองที่รูัส่ต์์ (NAV) ณ วัน์ที่่�กองที่รูัส่ต์์เข้าลงทีุ่น์ใน์

ที่รูัพย์ส่ิน์หลักครูั�งแรูก หรู้อ NAV ณ วัน์ที่่�กองที่รูัส่ต์์เข้าลงทีุ่น์ใน์ที่รูัพย์ส่ิน์หลัก

ครูั�งแรูกบวกด้วย NAV ของที่รูัพย์ส่ิน์หลักส่่วน์เพิ�มทีุ่น์ ณ วัน์ที่่�กองที่รูัส่ต์์เข้า

ลงทีุ่น์เพิ�มเต์ิม (ถ้าม่)

 •  ค่วัามเก่�ย์วัข้�องริะหวั่างผู้้ �จัด้การิกองทริัสัติ์และผู้้ �บริิหาริ

อสัังหาริิมทริัพย์์

บรูิษััที่ น์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต์่� จำากัด ซ่ึ่�งที่ำาหน์้าที่่�เป็น์ผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์

ของกองที่รัูส่ต์ ์(Property Manager) และบรูษิัทัี่ เฟรูเซึ่อรูส์่ พรูอ็พเพอรูต์์่� คอมเม

อรูเ์ชย่ล แอส่เส่ที่ แมน์เน์จเมน้์ท์ี่ (ปรูะเที่ศไที่ย) จำากัด ใน์ฐาน์ะผูจั้ดการูกองที่รัูส่ต์์ 

(REIT Manager) ม่ความส่ัมพัน์ธุ์โดยม่ผู้ถ้อหุ้น์รูายใหญ่และม่กรูรูมการูรู่วมกัน์

 •  อสัังหาริิมทรัิพย์์อ่�นภาย์ใติ�การิจัด้การิข้องผู้้ �บริิหาริ

อสัังหาริิมทริัพย์์ท่�อาจแข้่งข้ันในทางธุุริกิจกับอสัังหาริิมทริัพย์์ข้องกองทริัสัติ์

ปจัจบุนั์ บรูษิัทัี่ น์อรูท์ี่ ส่าธุรู เรูย่ลต์่� จำากดั ไมม่อ่ส่งัหารูมิที่รูพัยอ์้�น์ภายใต์ก้ารู

จัดการูที่่�อาจแข่งขัน์ใน์ที่างธุุรูกิจกับอส่ังหารูิมที่รูัพย์ของกองที่รูัส่ต์์ 

ที่ั�งน์่� ใน์การูดำาเน์ิน์การูเพ้�อขจัดความขัดแย้งที่างผลปรูะโยชน์์รูะหว่างกอง

ที่รูัส่ต์์และผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รัูพย์ที่่�อาจก่อให้เกิดผลกรูะที่บต์่อการูดำาเน์ิน์

การูของกองที่รัูส่ต์์น์ั�น์ ใน์สั่ญญาแต่์งตั์�งผู้บริูหารูอสั่งหาริูมที่รัูพย์รูะหว่าง

กองที่รูัส่ต์์ และน์อรู์ที่ ส่าธุรู เรู่ยลต่์� ใน์ฐาน์ะผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์ 

ม่ข้อกำาหน์ดเรู้�องข้อต์กลงการูไม่ปรูะกอบธุุรูกิจแข่งขัน์ของผู้บริูหารู

อส่ังหาริูมที่รัูพย์โดยบริูษััที่น์อร์ูที่ ส่าธุรู เรู่ยลต่์� จำากัด จะไม่รูับบริูหารู

พ้�น์ที่่�อาคารูส่ำาน์ักงาน์ให้เช่าพ้�น์ที่่�อ้�น์ๆ ใน์เขต์ศูน์ย์กลางธุุ รู กิ จ ห ลั 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 )  ไม ่

ว ่ า เพ้� อปรูะ โยชน์์ ขอ งต์น์ เอ งหรู้ อของผู ้ อ้� น์ แน์วที่างการูกำา กั บ

ดูแลการูบริูหารูอสั่งหาริูมที่รัูพย์ของผู ้บริูหารูอสั่งหาริูมที่รัูพย์ เพ้�อ

ป้องกัน์ปัญหาความขัดแย้งที่างผลปรูะโยชน์์ (Conflict of Inter-

est)รูะหว่างผู ้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์และกองที่รูัส่ต์์ ใน์กรูณ่ที่่�จะ

ม่การูที่ำาธุุ รูกรูรูมรูะหว่างกองที่รัูส่ต์์กับผู ้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์ 

ก อ ง ที่ รัู ส่ ต์์ จ ะ ม่ ก า รู ดำา เ น์ิ น์ ก า รู ต์ า ม ก ฎ ห ม า ย ห ลั ก ที่ รัู พ ย์ ดั ง น์่� 

 (1) เง้�อน์ไขและข้อกำาหน์ดที่ั�วไปของกองที่รัูส่ต์์ใน์การูเข้าที่ำา 

ธุุรูกรูรูมกับผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์ ม่ดังต์่อไปน์่�

 •  ใน์การูที่ำาธุุรูกรูรูมกับผู้บรูิหารูอส่ังหารูิมที่รูัพย์ จะม่การูดำาเน์ิน์

การูให้เป็น์ไปต์ามส่ัญญาก่อต์ั�ง

 • ที่รูสั่ต์แ์ละกฎหมายที่่�เก่�ยวขอ้ง และเปน็์ไปเพ้�อปรูะโยชน์ท์ี่่�ดท่ี่่�ส่ดุ

ของกองที่รูัส่ต์์

 • ธุุรูกรูรูมที่่�กองที่รัูส่ต์์จะที่ำากับผู้บริูหารูอสั่งหารูิมที่รูัพย์จะต์้อง

เป็น์ธุุรูกรูรูมที่่�ใช้รูาคาที่่�ม่ความส่มเหต์ุส่มผลและเป็น์ธุรูรูม

 • บุคคลที่่�ม่ส่่วน์ได้เส่่ยกับการูที่ำาธุุรูกรูรูมไม่ว่าที่างต์รูงหรู้อที่าง

อ้อมจะต์้องไม่เข้ามาม่ส่่วน์รู่วมใน์การูพิจารูณาและต์ัดส่ิน์ใจเข้าที่ำาธุุรูกรูรูม

 •  การูคิดคา่ใชจ้า่ยที่่�เกิดจากการูเขา้ที่ำาธุรุูกรูรูมรูะหว่างกองที่รัูส่ต์์

กบัผูบ้รูหิารูอส่งัหารูมิที่รูพัย ์ต์อ้งใชรู้าคาและอตั์รูาที่่�เปน็์ธุรูรูมและมค่วามส่ม

เหต์ุส่มผล

 (2)  การูอน์ุมัต์ิการูที่ำาธุุรูกรูรูมรูะหว่างกองที่รัูส่ต์์กับผู้บรูิหารู

อส่ังหารูิมที่รูัพย์ต์้องผ่าน์การูดำาเน์ิน์การูต์ามขั�น์ต์อน์ ดังต์่อไปน์่�

 • ไดรู้บัความเห็น์ชอบจากที่รัูส่ต์ว่า่เปน็์ธุรุูกรูรูมที่่�เป็น์ไปต์ามสั่ญญา

ก่อต์ั�งที่รูัส่ต์์และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

 •  ใน์กรูณท่ี่่�เปน็์ธุรุูกรูรูมที่่�มม่ลูคา่เกนิ์กวา่หน์่�งลา้น์บาที่ หรูอ้ต์ั�งแต์่

รู้อยละ 0.03 ของมูลค่าที่รูัพย์ส่ิน์สุ่ที่ธุิของกองที่รูัส่ต์์ แล้วแต์่จำาน์วน์ใดจะสู่ง

กว่าต์้องได้รูับอน์ุมัต์ิจากคณะกรูรูมการู (Board of Directors) ของผู้จัดการู

กองที่รูัส่ต์์ โดยกรูรูมการูอิส่รูะจะต์้องให้ความเห็น์ถ่งความเหมาะส่มใน์การู

ที่ำาธุุรูกรูรูมดังกล่าวใน์ที่่�ปรูะชุมคณะกรูรูมการูของผู้จัดการูกองที่รูัส่ต์์

 •  ใน์กรูณ่ ท่ี่� เป็ น์ ธุุ รูกรูรูมที่่� ม่ มู ล ค่ า ตั์� งแ ต่์ย่� ส่ิ บล้ าน์บาที่

ข่�น์ไป หรู้อเกิน์รู้อยละ 3 (ส่าม) ของมูลค่าที่รัูพย์ส่ิน์สุ่ที่ธุิของกอง

ที่รูัส่ต์์ แล้วแต์่จำาน์วน์ใดจะสู่งกว่า ต์้องได้รูับมต์ิของท่ี่�ปรูะชุมผู้ถ้อ

หน์่วยที่รูัส่ต์์ ด้วยคะแน์น์เส่่ยงไม่น์้อยกว่าส่ามใน์ส่่�ของจำาน์วน์เส่่ยง

ที่ั�งหมดของผู้ถ้อหน่์วยที่รัูส่ต์์ที่่�มาปรูะชุมและม่สิ่ที่ธิุออกเส่่ยงลงคะแน์น์

 ที่ั� ง น์่�  ใ น์ ก รูณ่ ที่่� ธุุ รู ก รู รูมที่่� ก อ งที่ รูั ส่ ต์ ์ ที่ ำ า กั บ ผู ้ บ รูิ ห า รู

อส่ังหาริูมที่รัูพย์  เป็น์การูได้มาหรู้อจำาหน์่ายไปซึ่่� งที่รัูพย์ส่ิน์หลัก 

การูคำาน์วณมูลค่าจะคำาน์วณต์ามมูลค่าการูได้มาหรู้อจำาหน์่ายไปซึ่่�ง

ที่รูัพย์ส่ิน์ที่ั�งหมดของแต่์ละโครูงการูที่่�ที่ำาให้โครูงการูนั์�น์ๆพรู้อมจะ

หารูาย ได้ ซ่ึ่� ง รู วม ถ่ งที่รูั พย์ สิ่ น์ที่่� เ ก่� ย ว เน์้� อ งกั บ โครู งการูน์ั� น์ด้ วย

รูายงาน์ปรูะจำาปี 2564
ต์ุลาคม 63 - กัน์ยายน์ 6428



	 (3)		นโยบายการทำารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์

	 •	 การทำาธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์จะต้องกระทำาภายใต้เงื่อนไขที่มีความเป็นธรรมมีความ

เหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดตามกฎหมายหลักทรัพย

	 •	 นอกจากนี้กองทรัสต์จะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว

กับธุรกรรมท่ีทำากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อสำานักงานก.ล.ต.และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงานประจำา

ปีของกองทรัสต์ด้วย	

	 6.	การกู้ยืมเงิน

 1) กองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิไดแ้ตเ่ฉพาะการกูย้มืเงนิเพือ่วตัถปุระสงค	์

ดังต่อไปนี้

	 (1)	กูย้มืเงนิเพือ่ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย	์หรือสิทธิการเชา่ซึง่เปน็

ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม

	 (2)	 กู้ยืมเงินเพื่อนำามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกอง

ทรัสต์

	 (3)	 กู้ยืมเงินเพื่อนำามาใช้เพื่อการดูแล	 ซ่อมบำารุงรักษา	 หรือ

ปรบัปรงุทรพัยส์นิของกองทรสัต	์ไดแ้ก	่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต	์หรอื

อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนำาไป

จัดหาผลประโยชน์	 หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของ

ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

	 (4)	กูย้มืเงนิเพือ่ตอ่เตมิหรือกอ่สรา้งอาคารเพ่ิมเตมิบนทีด่นิทีม่อียู่

แล้วซึง่เป็นของกองทรสัตห์รอืทีก่องทรสัตม์สีทิธกิารเชา่เพือ่ประโยชนใ์นการ

จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์	หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความ

ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

	 (5)	กู้ยืมเงินเพื่อชำาระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

	 (6)	 เหตุจำาเป็นอื่นใดตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อ

บริหารจัดการกองทรัสต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

	 2)	กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

	 (1)	การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์	สถาบันการเงิน	บริษัท

ประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย	และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถ

ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้	ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย	ประกาศ	คำาสั่งใด	

หรือหลักเกณฑ์ใดๆ	ที่เกี่ยวข้องที่	คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	สำานักงาน	ก.ล.ต.	

หรือหน่วยงานกำากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด 

	 3)	สัดส่วนการกู้ยืมเงิน

ต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง	และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด	

เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม	ดังนี้

	 (1)	ร้อยละสามสิบห้า	(35)	ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกอง

ทรัสต์

	 (2)	ร้อยละหกสิบ	(60)	ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์	

ในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	

(Investment	Grade)	ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการ

จัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำานักงาน	ก.ล.ต.	ไม่เกินหนึ่ง	(1)	ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน 

	 (3)	การกู้ยืมเงินตามข้อนี้	ให้หมายความรวมถึงการออก

ตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าทำาสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความมุ่ง

หมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง	(Substance)	เข้าลักษณะเป็นการกู้ยืม

เงิน

	 4)	การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์	

ใ ห้ ก ร ะ ทำ า ไ ด้ เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ที่ จำ า 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 น้ี  

	 (1)	 การก่อภาระผูกพันซึ่งเก่ียวเนื่องกับการทำาข้อตกลงหลักท่ี

กองทรัสต์สามารถกระทำาได้ตามข้อกำาหนดในประกาศ	ทจ.	49/2555	รวม

ทั้งประกาศอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.ประกาศกำาหนด	เช่น	

การนำาทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการชำาระเงินกู้ยืมตาม

สัญญาก่อตั้งทรัสต์	และตามที่กฎหมายกำาหนด

 (2 ) 	 ก า ร ก ่ อ ภ า ร ะ ผ ู ก พ ั น ท ี ่ เ ป ็ น เ ร ื ่ อ ง ป ก ต ิ ใ น ท า ง

พาณิชย ์หร ือ เป ็น เร ื ่ อ งปกต ิ ในการท ำ าธ ุ รกรรมประเภทนั ้ น 	 ๆ 

	 5)	วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพัน

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เป็นสำาคัญ	 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการ

ก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี้

	 (1)	 ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจำาเป็นและความ

เหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์	

และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน	

จากนั้นนำาเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

	 (2)	ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทำาสัญญาเพื่อ

กู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์

	 (3)	 กรณีที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันสำาหรับการกู้ยืม

เงิน	 ในการกู้ยืมเงิน	 และจัดหาหลักประกันดังกล่าว	 กองทรัสต์ต้องได้

รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์	 ทั้งนี้	 เว้นแต่ในกรณีท่ี	 (1)	 การ

จัดหาหลักประกันดังกล่าวไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวงเงินหลัก

ประกันที่กองทรัสต์เคยให้ไว้สำาหรับการกู้ยืมเงินในคร้ังก่อนหน้า	 หรือ

ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวงเงินที่ทำาให้หลักประกันที่กองทรัสต์จะให้แก่

เจ้าหนี้ของกองทรัสต์มีจำานวนลดลง	 หรือ	 (2)	 ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้รายเดิม

โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงิน	 และ/หรือ	 หลักประกันท่ีมีอยู่

แล้วแต่เดิมให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงเป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหน้ีรายใหม่ 

	 (4)	กรณทีีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิเพือ่นำามาใชเ้พือ่การดแูล	ซอ่มบำารงุ

รกัษา	หรอืปรบัปรงุทรัพยส์นิของกองทรสัต	์หรอืตอ่เตมิหรอืกอ่สรา้งอาคาร

เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิ

การเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ	1)	ผู้

จดัการกองทรสัตต์อ้งคำานงึถงึกำาหนดเวลาเชา่ทีเ่หลอือยูต่ามสญัญาเช่าดว้ย

	 6)	 การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ของทรัสตีกองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์	

สถาบันการเงิน	 บริษัทประกันชีวิต	 บริษัทประกันภัย	 และ	 หรือนิติบุคคล

อื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้	 /หรือเข้าทำาสัญญาท่ีมีลักษณะ

เป็นการกู้ยืม	 ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์	 หรือทำาธุรกรรม

ที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้	 ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะ

กรรมการ	ก.ล.ต.	หรือสำานักงาน	ก.ล.ต.ประกาศกำาหนด	และหลักเกณฑ์ที่

เกีย่วขอ้งอืน่ใดทีค่ณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรอืสำานกังาน	ก.ล.ต.	จะไดป้ระกาศ

กำาหนดต่อไป

	 7)	ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน	ณ	วันสิ้นรอบปีบัญชี

กองทรัสต์มีสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“ผู้ให้

กู้”)	 ทั้งนี้	 ข้อกำาหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินเป็นไปตามท่ีกำาหนดใน

สัญญาเงินกู้ระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้	โดยมีเงื่อนไขที่สำาคัญดังต่อไปนี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์29



เงินกู้ระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขที่สำาคัญดังต่อไปนี้ 

ผู้ให้กู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ผู้ขอสินเชื่อ ทรัสตีกระทำาในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

วงเงินกู้ (ล้านบาท) วงเงินกู้และสินเชื่อทั้งหมด จำานวนรวม 195 ล้านบาท โดยประกอบด้วย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

วงเงินกู้ที่ 2 :  ประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดย

พิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จำานวน160 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่า

ของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก

วงเงินสินเชื่อที่ 3 :  ประเภทหนังสือค้ำาประกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยกะเวลา

วงเงินทุกปี จำานวน 35 ล้านบาท เพื่อใช้ค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบอัตราคงที่ต่อปี อนึ่ง อัตราดอกเบี้ย “MLR” (Min-

imum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำาหรับเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 

ได้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละ

ราย

ระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ วงเงินกู้ที่ 2: ระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ หรือตามที่จะระบุไว้ใน

สัญญาเงินกู้  

วงเงินสินเชื่อที่ 3:  ระยะเวลาชำาระคืนสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำาประกันกรณีที่ผู้รับหนังสือค้ำาประกันใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามหนังสือค้ำาประกัน ไม่เกินวันทำาการสุดท้ายของเดือนซึ่งผู้ให้กู้ได้มีการชำาระเงินทั้งจำานวนหรือแต่บางส่วนไปตาม

หนังสือค้ำาประกันนั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำาระคืนสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำาประกัน (กรณีที่ผู้รับหนังสือค้ำาประกันใช้

สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้ำาประกัน) และการสิ้นสุดภาระของผู้ให้กู้ตามหนังสือค้ำาประกันทุกฉบับ (กรณีที่ผู้รับหนังสือ

ค้ำาประกันไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้ำาประกัน)

การชำาระดอกเบี้ย ไม่มี

หลักประกันการกู้ยืม ไม่มี

ข้อปฏิบัติทางการเงินที่สำาคัญ

(Key Financial Covenants)
ผู้กู้ตกลงที่จะนำาส่งงบการเงิน (ฉบับตรวจสอบ) ให้แก่ผู้ให้กู้ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นรอบปี

บัญชีในแต่ละปี

ข้อตกลงหลักของผู้กู้ 

(Key Covenants)
เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญาจะได้

ตกลงกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายกำาหนด

กรณีผิดสัญญา 

(Events of Default)

กรณีผิดสัญญาตามเงื่อนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณีผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินกู้ และ

เอกสารทางการเงินที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญาหากมีการไม่ชำาระหนี้เงินที่ถึงกำาหนด 

การผิดข้อปฏิบัติภายใต้เอกสารทางการเงิน การเกิดเหตุผิดนัดภายใต้สัญญา อ่ืน (Cross Default) การยึด

หรือโอนกิจการให้เป็นของรัฐ (Nationalization) การล้มละลาย การที่เอกสารหลักประกันไม่มีผลใช้บังคับ

หรือสิ้นผลผูกพัน การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นคุณอย่างมีนัยสำาคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้

บริหารอสังหาริมทรัพย์ (เว้นแต่สามารถแก้ไขหรือได้รับการยกเว้นการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่อนุญาตใน

สัญญาเงินกู้ และ/หรือ อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการที่อาจระบุในสัญญาเงินกู้) 

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อกำาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้สิน

เชื่อนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่คู่สัญญาตกลง

กันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายกำาหนด

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีหุ้นกู้ (ไม่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและการออกและการเสนอขายหุ้นกู้) ทั้งสิ้น 

2,000,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6430



ดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีกำ�หนดชำ�ระทุกๆ หก เดือน ในวันที่ 30 เมษ�ยน และ 30 ตุล�คม ของทุกปี ตลอดอ�ยุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ร�ยละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่กอง

ทรัสต์เสนอข�ยส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “ส่วนที่ ก�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแล หัวข้อเรื่อง ตร�ส�รที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก”

ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึ่งจัดอันดับโดย บริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด อยู่ที่  “A-“ (Stable Outlook) (ระดับก�รลงทุน  Investment 

Grade) ซึ่งให้อันดับ ณ วันที่ 29 ตุล�คม 2564

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2564 กองทรัสต์มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to Total Asset Value) เท่�กับร้อยละ 16.38

ประเภทหุ้นกู้/ครั้งที่ออก อัตร�ดอกเบี้ย อ�ยุ วันที่ครบกำ�หนด จำ�นวน (ล้�นบ�ท)

   หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

ครั้งที่ 1/2561 3.63% 9 ปี 30 เมษ�ยน 2570 2,000

ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่� 
อสังห�ริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์31



1 ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (แจ้งเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 มกร�คม 2564 เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวน

เจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด) ทำ�หน้�ที่เป็นผู้จัดก�รกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกร�คม พ.ศ. 

2558 โดยมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 10,000,000 บ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 10 บ�ท โดยมีร�ยละเอียด 

ดังนี้

1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์

โครงสร้างการจัดการ

ชื่อบริษัท บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

Frasers Property Commercial Asset Management (Thailand) Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท 0105558004214

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 9 มกร�คม พ.ศ. 2558

ที่ตั้งของบริษัท 944 มิตรท�วน์ ออฟฟิศท�วเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระร�ม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร

โทรศัพท์ : 02 483 0000

อีเมลล์ : th.gvreit.ir@frasersproperty.com

เว็บไซต์: www.gvreit.com 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บ�ท 

(ประกอบด้วยหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 10 บ�ท) 

ขอบเขตก�รดำ�เนินธุรกิจ ผู้จัดก�รกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนก�รถือหุ้น) บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยชื่อกรรมก�ร 1. น�ยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมก�รบริห�ร) 

2. น�ยธนพล ศิริธนชัย (กรรมก�รบริห�ร) 

3. น�ยฉัตรพี   ตันติเฉลิม (กรรมก�รอิสระ)

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม กรรมก�รสองท่�นจ�กร�ยชื่อกรรมก�รข้�งต้นลงร�ยมือชื่อร่วมกัน 

และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

รอบระยะเวล�บัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยนของทุกปี

ลำ�ดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น ร้อยละจำ�นวนที่จำ�หน่�ย 

ได้แล้วทั้งหมด

1 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 999,970 99.9970

2 บริษัท ส�มย่�นมิตรท�วน์ โฮลดิ้ง จำ�กัด 15 0.0015

3 บริษัท น�ร�ยณ์ พ�วิลเลียน จำ�กัด 15 0.0015

รวม 1,000,000 100

ร�ยง�นประจำ�ปี 2564
ตุล�คม 63 - กันย�ยน 6432



1.2 โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์	(REIT	Manager)	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	และ

ผู้บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงาน	ดังนี้	

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์33

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการอิสระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผู้จัดการ
นายธนะรชัต ์บญุญะโกศล

ส่วนกลางฝ่ายบรหิาร
ผูช้่วยผูจ้ดัการ

นางสาวระพีพรรณ อินหลี

ฝ่ายก ากับตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

ผูจ้ดัการ
นางสาววนิดา สายาจกัร

ผูช้่วยผูจ้ดัการ
นายสธิุพงษ ์บษุบงศ์

ผูจ้ดัการ
นางสาวณฏัณชัชา ฉนัทารุนยั

ผูจ้ดัการอาวโุส
นายพฒุิพฒัน ์ตน้กิตติรตันากลุ

ผูอ้  านวยการฝ่าย
นางสาวจนัทราภรณ ์จนั



รายชื่อและประวัติคณะกรรมการ

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) 

 

•  2558 – ปัจจุบัน  

   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  

   กำาหนดค่าตอบแทน 

   บริษัท เอสไอเอสบี จำากัด (มหาชน)

•  2558 – ปัจจุบัน

   รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำากัด 

•  2552 – ปัจจุบัน

   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

•  2555 – 2558

   กรรมการ / อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

•  2548 – 2558

   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในปัจจุบัน

•  2558 – ปัจจุบัน

   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์    

   (ประเทศไทย)  จำากัด

•  มิถุนายน 2563  - ปัจจุบัน

   กรรมการ 

   สมาคมจัดการลงทุน AIMC

•  มกราคม 2563 - ปัจจุบัน

   กรรมการอุทธรณ์ 

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  2561 – ปัจจุบัน

   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ  

   กำาหนดค่าตอบแทน

   บริษัท เบริล 8 พลัส จำากัด (มหาชน)

•  2560 – ปัจจุบัน

   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า  

   ตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล

   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม   

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6434



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)

 

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

ประสบการณ์ทำางานในปัจจุบัน
•  2558 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ / กรรมการบริหาร
   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์    
   (ประเทศไทย)  จำากัด  
•  2562 - ปัจจุบัน 
   กรรมการ / กรรมการบริหาร
   บริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
•  2561 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ  
   กำากับดูแลกิจการ
   บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด (มหาชน)
•   2559 - ปัจจุบัน  
   รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่อาวุโส
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
•  2554 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
   บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
•   2550 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ / กรรมการบริหาร
   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)
•  2550 – ปัจจุบัน  
   กรรมการ / กรรมการบริหาร
   บริษัท อาหารสยาม จำากัด (มหาชน)
•  2549 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
•  2546 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
•  2544 – ปัจจุบัน 
   กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน /   
   กรรมการบริหารคามเสี่ยง 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•  2563 - ปัจจุบัน 
   กรรมการ
   บริษัท เบียร์ช้าง จำากัด
•  2562 - ปัจจุบัน 
   กรรมการ 
   BeerCo Limited

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์35

ตำ�แหน่ง กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร

น�ยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

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)

 

 

ตำ�แหน่ง กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร

น�ยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 



ประสบการณ์ทำางานในปัจจุบัน

•  ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร

   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์   

   (ประเทศไทย)  จำากัด

•  มกราคม 2564 - ปัจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำากับดูแลกิจการและการ   

   พัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง”

   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

•  ตุลาคม 2563– ปัจจุบัน 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

•  สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
•  2559 – ปัจจุบัน
   กรรมการกำากับดูแลบรรษัทภิบาล 
   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
•   2557 - ปัจจุบัน 
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
•   2555 - ปัจจุบัน 
    กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอำานวยการ 
    บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
   ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 
•   2555 - 2559 
    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำากัด

•    2546 - 2559 
     กรรมการ และกรรมการบริหาร
     บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)
•    2546 - 2558 
     กรรมการ 
     บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด
•    2546 - 2558 
     กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำากัด
•    2546 – 2558 
     ผู้พิพากษาศาลสมทบ 
     ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
•    กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำากัด 
•    กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำากัด
•    กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำากัด
•    กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จำากัด
•    กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำากัด
•    กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำากัด
•    กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำากัด
•    กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำากัด
•    กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท สาธรทรัพย์สิน จำากัด
•    กรรมการ บริษัท สาธรทอง จำากัด
•    กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำากัด
•    กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำากัด

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 -  กันยายน 6436

ตำ�แหน่ง กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร

น�ยธนพล  ศิธิธนชัย

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)



1.3 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่่�ของคณะกรรมก�รของผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์ 

คณะกรรมก�รบรษิัทัี่ฯ เป็็นผู้้ม้บ่ที่บ�ที่สำ�คญัในก�รใหค้ว�มเหน็ชอบในวสิยัที่ศัน์ 

ภ�รกิจ กลยุที่ธ์ ์ที่ศิที่�งและกำ�หนดนโยบ�ยของบริษัทัี่ฯ เก่�ยวกับก�รดำ�เนินง�น

และแผู้นก�รป็ระกอบธ์ุรกิจ ที่ั�งระยะสั�นและระยะย�ว กำ�หนดนโยบ�ยก�รเงิน 

ก�รบริห�รคว�มเส่�ยงและภ�พรวมองค์กร กำ�กับด้แลตรวจสอบและป็ระเมิน

ผู้ลก�รดำ�เนินง�นของบริษััที่ฯ และพนักง�นในก�รป็ฏิิบัติหน้�ที่่�เป็็นผู้้้จัดก�ร

กองที่รัสต์อย่�งม่ป็ระสิที่ธ์ิภ�พเป็็นไป็ต�มนโยบ�ยและแผู้นก�รป็ระกอบธุ์รกิจ

ที่่�กำ�หนดไว้ ภ�ยใต้ขอบเขตของสัญญ�แต่งตั�งผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์ สัญญ�ก่อตั�ง

ที่รัสต์ แบบแสดงร�ยก�รข้อม้ล หนังสือช่�ชวน วัตถุุป็ระสงค์และข้อบังคับของบ

ริษััที่ฯ มติของที่่�ป็ระชุมคณะกรรมก�รบริษััที่ฯ และมติของที่่�ป็ระชุมผู้้้ถุือหน่วย

ที่รัสต ์รวมที่ั�งกฎหม�ยที่่�เก่�ยวขอ้ง โดยคำ�นงึถุงึผู้ลป็ระโยชนส์ง้สดุของกองที่รัสต์

และผู้้้ถุือหน่วยที่รัสต์เป็็นสำ�คัญ

นอกจ�กน่� คณะกรรมก�รบรษิัทัี่ฯ ยงัมบ่ที่บ�ที่สำ�คญัในก�รกำ�กบัดแ้ลใหม้ก่�ร

ป็ฏิิบตัติ�มขอ้กำ�หนดเก่�ยวกบัก�รดำ�เนนิก�รและก�รเป็ดิเผู้ยขอ้มล้ของร�ยก�ร

ที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผู้ลป็ระโยชน์ ต�มหลักเกณฑ์์ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. 

ตล�ดหลักที่รพัยแ์หง่ป็ระเที่ศไที่ย และหน่วยง�นกำ�กบัดแ้ลที่่�เก่�ยวขอ้ง ขอบเขต

อำ�น�จหน้�ที่่�ของคณะกรรมก�รของบริษััที่ฯ ม่ดังต่อไป็น่�

 1. ป็ฏิิบัติหน้�ที่่�ให้เป็็นไป็ต�มกฎหม�ย วัตถุุป็ระสงค์ และข้อบังคับ

ของบริษััที่ฯ ตลอดจนมติที่่�ป็ระชุมคณะกรรมก�รของบริษััที่ฯ และมติที่่�ป็ระชุม

ผู้้้ถุือหน่วยที่รัสต์ ด้วยคว�มซื่ื�อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) คว�มระมัดระวัง 

(Duty of Care) ม่คว�มรับผู้ิดชอบ (Accountability) และม่จริยธ์รรม (Ethic)

 2. บรหิ�รจดัก�รกจิก�รของบรษิัทัี่ฯ และกองที่รัสตภ์�ยใตก้�รกำ�กบั

ด้แลของที่รัสต่ รวมที่ั�งกำ�หนดกลยุที่ธ์์และแผู้นก�รดำ�เนินธุ์รกิจระยะย�ว จัด

ระบบโครงสร้�งองค์กรที่่�เหม�ะสม และกำ�กับด้แลนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธ์ุรกิจ 

เช่น ก�รลงทีุ่นของกองที่รัสต์ ผู้ลป็ระกอบก�รของกองที่รัสต์ ร่�งงบป็ระม�ณ

ป็ระจำ�ป็ีและแผู้นธ์ุรกิจของกองที่รัสต์ พิจ�รณ�ปั็จจัยคว�มเส่�ยงที่่�อ�จส่งผู้ล

ต่อก�รจัดห�ป็ระโยชน์ของกองที่รัสต์ ผู้ลก�รดำ�เนินง�นของฝ่่�ย ต่�งๆ และ

พิจ�รณ�ร�ยก�รที่่�อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งที่�งผู้ลป็ระโยชน์ เป็็นต้น

 3. กำ�กบัดแ้ล รวมถึุงใหค้ำ�แนะนำ�ที่่�จำ�เป็น็ เพื�อใหก้�รป็ฏิบัิตงิ�นของ

ผู้้้บริห�รและพนักง�นช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นของ บริษััที่ฯ เป็็นไป็ต�มสัญญ�

ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องและกฎระเบ่ยบว่� ด้วยก�รที่ำ�หน้�ที่่�ของผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์

 4. กำ�กับด้แลก�รติดต�มผู้ลก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ของบริษััที่ฯ 

ในฐ�นะผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์ อย่�งต่อเนื�อง รวมถึุงให้คำ�แนะนำ�ที่่�จำ�เป็็น เพื�อ

ให้มั�นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษััที่ฯ เป็็นไป็ต�มเป้็�หม�ยที่่�กำ�หนดและ

ส�ม�รถุจัดก�รอุป็สรรคป็ัญห�ที่่�อ�จเกิดขึ�นได้อย่�งที่ันเวล�และเหม�ะสม 

 5. พจิ�รณ� กำ�กบัดแ้ล รวมถุงึใหค้ำ�แนะนำ�ที่่�จำ�เป็น็เพื�อใหบ้รษิัทัี่ฯม่

ระบบควบคมุภ�ยใน รวมถุงึระบบก�รที่ำ�ง�นที่่�ม ่ป็ระสทิี่ธิ์ภ�พและป็ระสทิี่ธิ์ผู้ล

ในก�รที่ำ�หน้�ที่่�เป็็นผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์

 6. พิจ�รณ� กำ�กับด้แล และดำ�เนินก�รที่่�จำ�เป็็นในก�รจัดให้ม่ก�ร

ที่บที่วนและป็รับป็รุงนโยบ�ยและแผู้นง�นที่่�สำ�คัญต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับก�ร

ที่ำ�หน้�ที่่�ผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์ให้เป็็นป็ัจจุบันและเหม�ะสมกับสภ�พธ์ุรกิจอย่�ง

สมำ��เสมอ

 7. พิจ�รณ� กำ�กับด้แล ป็ระเมินผู้ลก�รป็ฏิิบัติง�นของผู้้้บริห�รขอ

งบริษััที่ฯ ซื่ึ�งรวมถุึงก�รแต่งตั�งผู้้้บริห�รระดับกรรมก�รผู้้้จัดก�ร รวมถุึงก�รให้

คำ�แนะนำ�ที่่�จำ�เป็็น เพื�อให้มั�นใจได้ว่�ผู้้้บริห�รได้ ป็ฏิิบัติง�นต�มหน้�ที่่�ที่่�ได้รับ

มอบหม�ยอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถุ และเป็็นไป็ต�มกฎเกณฑ์์และข้อกำ�หนดใน

สัญญ�ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อป็ระโยชน์ของกองที่รัสต์

 8. พจิ�รณ� กำ�กบัดแ้ล ก�รป็ระเมนิผู้ลก�รป็ฏิบิตังิ�นของผู้้บ้รหิ�ร

อสังห�ริมที่รัพย์ รวมถุึงก�รให้คำ�แนะนำ�ที่่�จำ�เป็็น เพื�อให้มั�นใจได้ว่� ผู้้้บริห�ร

อสงัห�รมิที่รพัยไ์ดป้็ฏิบิตัหิน�้ที่่�ที่่�ไดร้บัมอบหม�ยเป็น็ไป็ต�มกฎเกณฑ์แ์ละขอ้

กำ�หนดในสัญญ�ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อป็ระโยชน์ของกองที่รัสต์

 9. คณะกรรมก�รอ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ�งหรือหล�ยคน 

หรอืบุคคลอื�นใดป็ฏิบัิตกิ�รอย่�งหนึ�งอย่�งใดแที่นคณะกรรมก�รก็ได้ ที่ั�งน่� ก�ร

มอบอำ�น�จดังกล่�วจะไม่รวมถุึงก�รมอบอำ�น�จ หรือก�รมอบอำ�น�จช่วงที่่�

ที่ำ�ให้กรรมก�ร หรือผู้้้รับมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�รส�ม�รถุอนุมัติ ร�ยก�รที่่�

ตนเอง หรือบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกัน ม่ส่วนได้เส่ย หรือม่ผู้ลป็ระโยชน์ในลักษัณะ

อื�นใด ขัดแย้งกับผู้ลป็ระโยชน์ของกองที่รัสต์

 10. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติในเรื�องดังต่อไป็น่�

 ก. ก�รที่ำ�ธ์ุรกรรมระหว่�งกองที่รัสต์ และบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกันกับผู้้้

จดัก�รกองที่รสัต ์และที่รสัต ่และดำ�เนนิก�รขออนมุตัจิ�กที่่�ป็ระชมุผู้้ถุ้อืหน่วย

ที่รัสต์ ในกรณ่ที่่�ก�รที่ำ�ธ์ุรกรรมระหว่�งกองที่รัสต์และบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกันดัง

กล่�วต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กที่่�ป็ระชุมผู้้้ถุือหน่วยที่รัสต์

 ข. ก�รที่ำ�ธ์ุรกรรมที่่�เป็็นก�รขัดแย้งที่�งผู้ลป็ระโยชน์ระหว่�งกอง

ที่รัสต์และที่รัสต่

 ค. ก�รคัดเลือกผู้้้บริห�รอสังห�ริมที่รัพย์

 ง. ก�รคัดเลือกผู้้้สอบบัญช่ ที่่�ป็รึกษั�ที่�งก�รเงิน ที่่�ป็รึกษั�ที่�งก�ร

เงินอิสระ หรือที่่�ป็รึกษั�อื�นๆ เป็็นต้น

 จ. งบก�รเงินของกองที่รัสต์ที่่�ผู้่�นก�รสอบที่�นและตรวจสอบโดย

ผู้้้สอบบัญช่

 ฉ. งบป็ระม�ณป็ระจำ�ป็ีและแผู้นง�นต่�งๆ ที่่�เก่�ยวกับก�รดำ�เนิน

ง�นของกองที่รัสต์ ระบบก�รที่ำ�ง�นและระบบควบคุมภ�ยในฉบับน่�กำ�หนด

ให้คณะกรรมก�รอนุมัติ

 ช. ร�ยจ่�ยพิเศษั หรือก�รลงทีุ่นพิเศษัที่่�อย้่นอกเหนือจ�กงบ

ป็ระม�ณป็ระจำ�ป็ี ซื่ึ�งฝ่่�ยง�นที่่�เก่�ยวข้องของบริษััที่ฯ ที่ำ�เรื�องขออนุมัติ

 ซื่. ค�่ใชจ้�่ยที่่�เรย่กเก็บจ�กกองที่รสัต ์โดยผู้้บ้รหิ�รอสงัห�รมิที่รพัย์

 11. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติเก่�ยวกับก�รพิจ�รณ�

ตัดสินใจลงทีุ่น จำ�หน่�ยไป็ ซื่ึ�งที่รัพย์สินหลักของกองที่รัสต์ หรือก�รบริห�ร

จัดก�รกองที่รัสต์ของฝ่่�ยบริห�รที่รัพย์สิน และฝ่่�ยกำ�กับตรวจสอบ บริห�ร 

และจัดก�รคว�มเส่�ยง เพื�อให้เป็็นไป็ต�มสัญญ�ก่อตั�งที่รัสต์ แบบแสดง

ร�ยก�รข้อม้ล หนังสือช่�ชวน และกฎหม�ย รวมที่ั�งป็ระก�ศต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้อง 

กรรมก�รอิสระ กรรมก�รอิสระของบริษััที่ ฯ ม่จำ�นวน 1 ที่่�น ซื่ึ�งไม่น้อยกว่�

จำ�นวนหนึ�งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รที่ั�งหมดของบริษััที่ฯ โดยก�รคัดเลือก

คณะกรรมก�รอิสระของบริษััที่

กรรมการอิสระ

กรรมก�รอิสระของบริษััที่ ฯ ม่จำ�นวน 1 ที่่�น ซื่ึ�งไม่น้อยกว่�จำ�นวนหนึ�ง

ในส�มของจำ�นวนกรรมก�รที่ั�งหมดของบริษััที่ฯ โดยก�รคัดเลือกคณะ

กรรมก�รอิสระของบริษััที่ ฯ ในฐ�นะผู้้้จัดก�รกองที่รัสต์ กรรมก�รอิสระต้อง

ม่คุณสมบัติอย่�งน้อยดังต่อไป็น่�

 1.ถุือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ�ง) ของจำ�นวนหุ้นที่่�ม่สิที่ธ์ิออกเส่ยง

ที่ั�งหมดในบริษััที่ฯ บริษััที่ใหญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม ผู้้้ถุือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้้้ม่

อำ�น�จควบคุมของบริษััที่ หรือบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกัน ที่ั�งน่� ให้นับรวมก�รถุือหุ้น

ของผู้้ท้ี่่�เก่�ยวข้องต�มม�ตร� 258 แห่งพระร�ชบัญญตัหิลกัที่รัพย ์ของกรรมก�ร

อิสระร�ยนั�นๆ ด้วย

37 ที่รัสต์เพื�อก�รลงทีุ่นในสิที่ธ์ิก�รเช่� 
อสังห�ริมที่รัพย์โกลเด้นเวนเจอร์



	 2.	ไม่เ่ป็็นหรือืเคยเป็น็กรืรืม่การืที่่�ม่ส่่ว่นร่ืวม่ในการืบริืหารืงาน	รืวม่

ที่้�งไม่่เป็็นลููกจ้้าง	พน้กงาน	ที่่�ป็รืึกษาที่่�ได้้รื้บเงินเด้ือนป็รืะจ้ำา	หรืือผูู้้ม่่อำานาจ้

ควบคุม่ของบริืษ้ที่ฯ	 บรืิษ้ที่ใหญ่่	 บรืิษ้ที่ย่อย	 บรืิษ้ที่ร่ืวม่	 บรืิษ้ที่ย่อยลูำาด้้บ

เด้่ยวก้น	หรืือเป็็นบุคคลูที่่�เก่�ยวโยงก้น	โด้ยต้้องไม่่ม่่ผู้ลูป็รืะโยชน์หรืือส่่วนได้้

เส่่ยในลู้กษณะด้้งกลู่าวม่าแลู้วเป็็นเวลูาไม่่น้อยกว่า	2	(ส่อง)	ป็ี

	 3.	 ไม่่ม่่หรืือเคยม่่ความ่ส่้ม่พ้นธ์์ที่างธุ์รืกิจ้ก้บบริืษ้ที่ฯ	 บรืิษ้ที่ใหญ่	่

บรืษิท้ี่ยอ่ย	บรืษิท้ี่รืว่ม่	หรือืนติ้บิคุคลูที่่�อาจ้เป็น็บคุคลูที่่�ม่ค่วาม่เก่�ยวโยงกน้ใน

ลูก้ษณะที่่�อาจ้เป็น็การืขด้้ขวางการืใชว้จิ้ารืณญ่าณอยา่งอสิ่รืะของต้น	รืวม่ที่้�ง

ไม่เ่ป็็นหรือืเคยเป็น็ผูู้้ถืือหุ้นรืายใหญ่	่กรืรืม่การืซึึ่�งไม่ใ่ชก่รืรืม่การือิส่รืะ	หรือืผูู้้

บรืิหารื	ของผูู้้ที่่�ม่่ความ่ส่้ม่พ้นธ์์ที่างธ์ุรืกิจ้ก้บบรืิษ้ที่ฯ	บรืิษ้ที่ใหญ่่	บรืิษ้ที่ย่อย	

บรืิษ้ที่รื่วม่	หรืือนิต้ิบุคคลูที่่�อาจ้เป็็นบุคคลูที่่�ม่่ความ่เก่�ยวโยงก้น	เว้นแต้่จ้ะได้้

พ้นจ้ากการืม่่ลู้กษณะด้้งกลู่าวม่าแลู้วไม่่น้อยกว่า	2	(ส่อง)	ป็ี

	 4.	 ไม่่เป็็นบุคคลูที่่�ม่่ความ่ส่้ม่พ้นธ์์ที่างส่ายโลูหิต้	 หรืือโด้ยการืจ้ด้

ที่ะเบ่ยนต้าม่กฎหม่าย	ในลู้กษณะที่่�เป็็นบิด้าม่ารืด้า	คู่ส่ม่รืส่	พ่�น้องแลูะบุต้รื	

รืวม่ที่้�งคู่ส่ม่รืส่ของบุต้รื	 ของผูู้้บรืิหารื	 ผูู้้ถืือหุ้นรืายใหญ่่	 ผูู้้ม่่อำานาจ้ควบคุม่	

หรืือบุคคลูที่่�จ้ะได้้รื้บการืเส่นอให้เป็็นผูู้้บรืิหารื	หรืือผูู้้ม่่อำานาจ้ควบคุม่ของบ

รืิษ้ที่ฯ	หรืือบรืิษ้ที่ย่อย

	 5.	ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผูู้้ส่อบบ้ญ่ช่ของบรืิษ้ที่ฯ	บรืิษ้ที่ใหญ่่	บรืิษ้ที่

ย่อย	 บรืิษ้ที่รื่วม่	 หรืือนิต้ิบุคคลูที่่�อาจ้เป็็นบุคคลูที่่�ม่่ความ่เก่�ยวโยงก้น	 แลูะ

ไม่่เป็็นผูู้้ถืือหุ้นรืายใหญ่่	กรืรืม่การืซึ่ึ�งไม่่ใช่กรืรืม่การือิส่รืะ	ผูู้้บรืิหารื	หรืือหุ้น

ส่ว่นผูู้้จ้ด้้การืของส่ำานก้งานส่อบบญ้่ช	่ซึ่ึ�งม่ผูู้่้ส่อบบญ้่ชข่องบริืษท้ี่	บรืษิท้ี่ใหญ่	่

บรืิษ้ที่ย่อย	บรืิษ้ที่รื่วม่	หรืือนิต้ิบุคคลูที่่�อาจ้เป็็นบุคคลูที่่�ม่่ความ่

เก่�ยวโยงก้นส่้งก้ด้อยู่	 เว้นแต่้จ้ะได้้พ้นจ้ากการืม่่ลู้กษณะด้้งกลู่าวม่าแลู้วไม่่

น้อยกว่า	2	(ส่อง)	ป็ี

	 6.	ไม่เ่ป็็นหรือืเคยเป็น็ผูู้ใ้หบ้ริืการืที่างวชิาชพ่ใด้ๆ	ซึ่ึ�งรืวม่ถืงึการืให้

บรืิการืเป็็นที่่�ป็รืึกษากฎหม่าย	หรืือที่่�ป็รืึกษาที่างการืเงิน	ซึ่ึ�งได้้รื้บค่าบรืิการื

เกินกว่า	2	(ส่อง)	ลู้านบาที่ต้่อป็ี	จ้ากบรืิษ้ที่ฯ	บรืิษ้ที่ใหญ่่	บรืิษ้ที่ย่อย	บรืิษ้ที่

รื่วม่	หรืือนิต้ิบุคคลูที่่�อาจ้เป็็นบุคคลูที่่�ม่่ความ่เก่�ยวโยงก้น	ที่้�งน่�	ในกรืณ่ที่่�ผูู้้ให้

บรืกิารืที่างวชิาช่พเป็็นนติ้บิคุคลู	ใหร้ืวม่ถึืงการืเป็็นผูู้ถ้ือืหุน้รืายใหญ่	่กรืรืม่การื

ซึ่ึ�งไม่่ใช่กรืรืม่การือิส่รืะ	ผูู้้บรืิหารื	หรืือหุ้นส่่วนผูู้้จ้้ด้การื	ของผูู้้ให้บรืิการืที่าง

วชิาชพ่น้�นด้ว้ย	เวน้แต่้จ้ะได้พ้้นจ้ากการืม่ลู่ก้ษณะด้ง้กลู่าวม่าแลู้วไม่น้่อยกว่า	

2	(ส่อง)	ป็ี

	 7.	 ไม่่เป็็นกรืรืม่การืที่่�ได้้ร้ืบการืแต้่งต้้�งขึ�น	 เพื�อเป็็นต้้วแที่นของ

กรืรืม่การืของบรืิษ้ที่ฯ	ผูู้้ถืือหุ้นรืายใหญ่่	หรืือผูู้้ถืือหุ้น	ซึ่ึ�งเป็็นผูู้้ที่่�เก่�ยวข้องก้บ

ผูู้้ถืือหุ้นรืายใหญ่่ของบรืิษ้ที่ฯ

	 8.	ไม่เ่ป็น็บคุคลูที่่�ม่ช่ื�ออยูใ่นบญ้่ชร่ืายชื�อบคุคลูที่่�ต้ลูาด้หลูก้ที่รืพ้ย์

แห่งป็รืะเที่ศไที่ย	 เห็นว่าไม่่ส่ม่ควรืเป็็นผูู้้บรืิหารืต้าม่ข้อบ้งค้บของ

ต้ลูาด้หลู้กที่รื้พย์	 แลูะต้้องไม่่ม่่ลู้กษณะขาด้ความ่น่าไว้วางใจ้	 ต้าม่ป็รืะกาศ

คณะกรืรืม่การืกำาก้บหลู้กที่รื้พย์แลูะต้ลูาด้หลู้กที่รื้พย์	 เรืื�อง	 การืกำาหนด้

ลู้กษณะขาด้ความ่น่าไว้วางใจ้ของกรืรืม่การืแลูะผูู้้บรืิหารืของบรืิษ้ที่ฯ

	 9.	ไม่เ่คยต้อ้งคำาพิพากษาวา่ได้ก้รืะที่ำาความ่ผิู้ด้ต้าม่กฎหม่ายหลูก้

ที่รืพ้ย์	กฎหม่ายวา่ด้ว้ยการืป็รืะกอบธ์รุืกจิ้เงนิที่นุ	ธ์รุืกจิ้หลูก้ที่รืพ้ย	์แลูะธ์รุืกจิ้

เครืด้ิต้ฟองซึ่ิเอรื์	กฎหม่ายว่าด้้วยการืธ์นาคารืพาณิชย์	กฎหม่ายว่าด้้วยการื

ป็รืะก้นวินาศภั้ย	กฎหม่ายว่า	ด้้วยการืป็้องก้นแลูะป็รืาบป็รืาม่การืฟอกเงิน	

หรือืกฎหม่ายที่่�เก่�ยวกบ้ธ์รุืกจิ้การืเงนิในที่ำานองเด้ย่วกน้	ไม่ว่า่จ้ะเป็น็กฎหม่าย

ไที่ยหรืือ	กฎหม่ายต้่างป็รืะเที่ศ	โด้ยหน่วยงานที่่�ม่่อำานาจ้ต้าม่กฎหม่ายน้�น

 ที่้�งน่�	ในความ่ผู้ิด้เก่�ยวก้บการืกรืะที่ำาอ้นไม่่เป็็นธ์รืรืม่ที่่�เก่�ยวก้บ

การืซึ่ื�อขายหลู้กที่รื้พย์	หรืือการืบรืิหารืงานที่่�ม่่ลู้กษณะเป็็นการื	หลูอกลูวง	

ฉ้อฉลู	หรืือทีุ่จ้รืิต้

10.	ไม่่ม่่ลู้กษณะอื�นใด้ที่่�ที่ำาให้ไม่่ส่าม่ารืถืให้ความ่เห็นอย่างเป็็น

อิส่รืะเก่�ยวก้บการืด้ำาเนินงานของบรืิษ้ที่ฯ	ที่้�งน่�	บรืิษ้ที่ฯ	ได้้ม่่การืกำาหนด้

ขอบเขต้อำานาจ้หน้าที่่�แลูะความ่รื้บผู้ิด้ชอบของกรืรืม่การือิส่รืะของบรืิษ้ที่ฯ	

ด้้งต้่อไป็น่�

	 ก.	พิจ้ารืณา	กำาก้บดู้แลู	แลูะให้คำาแนะนำาที่่�จ้ำาเป็็นแก่บรืิษ้ที่ฯ	

ในการืด้ำาเนินการืให้ม่่กรืะบวนการืจ้้ด้ที่ำาแลูะการืเป็ิด้เผู้ยข้อมู่ลู	ในรืายงาน

ที่างการืเงินของบรืิษ้ที่ฯ	แลูะกองที่รื้ส่ต้์	ให้ม่่ความ่ถืูกต้้องครืบถื้วนเพ่ยงพอ	

เชื�อถืือได้้	แลูะที่้นเวลูา

	 ข.	พิจ้ารืณา	กำาก้บดู้แลู	แลูะให้คำาแนะนำาที่่�จ้ำาเป็็นแก่บรืิษ้ที่ฯ	

ในการืด้ำาเนินการืให้ม่่รืะบบการืควบคุม่ภัายใน	แลูะรืะบบการืที่ำางานที่่�

เหม่าะส่ม่ในการืที่ำาหน้าที่่�ในฐานะผูู้้จ้้ด้การืกองที่รื้ส่ต้์

	 ค.	พิจ้ารืณาแลูะให้ความ่เห็นเก่�ยวก้บรืายการืที่่�เก่�ยวโยงก้นหรืือ

รืายการืที่่�อาจ้ม่่ความ่ข้ด้แย้งที่างผู้ลูป็รืะโยชน์ก้บกองที่รื้ส่ต้์	ให้เป็็นไป็ต้าม่

กฎหม่ายแลูะข้อกำาหนด้ที่่�เก่�ยวข้อง	ที่้�งน่�	เพื�อให้ม่้�นใจ้ว่ารืายการืด้้งกลู่าว

ส่ม่เหตุ้ส่ม่ผู้ลูแลูะเป็็นป็รืะโยชน์สู่งสุ่ด้ต้่อกองที่รื้ส่ต้์

	 ง.	ป็ฏิบ้ต้ิการือื�นใด้ต้าม่ที่่�คณะกรืรืม่การืของบรืิษ้ที่ฯ	ม่อบหม่าย

แลูะเป็็นป็รืะโยชน์ต้่อกองที่รื้ส่ต้์

	 จ้.	กำาหนด้ให้ฝ่ายงานที่่�เก่�ยวข้องของบรืิษ้ที่ฯ	จ้ะต้้องรืายงานให้

กรืรืม่การือิส่รืะพิจ้ารืณาแลูะรื้บที่รืาบอย่างส่ม่่ำาเส่ม่อ	เพื�อให้คำาแนะนำาที่่�

จ้ำาเป็็นในเรืื�องด้้งต้่อไป็น่�

	 -	รืายการืที่่�เก่�ยวโยงก้น	หรืือรืายการืที่่�อาจ้ม่่ความ่ข้ด้แย้งที่างผู้ลู

ป็รืะโยชน์ก้บกองที่รื้ส่ต้์

	 -	 จุ้ด้อ่อนแลูะจุ้ด้ที่่�ต้้องม่่การืป็รื้บป็รืุงแก้ไขเก่�ยวก้บรืะบบการื

ควบคุม่ภัายในแลูะรืะบบการืที่ำางาน	 ในการืที่ำาหน้าที่่�ในฐานะผูู้้จ้้ด้การืกอง

ที่รื้ส่ต้์	แลูะความ่คืบหน้าในการืแก้ไข

	 ที่้�งน่�	 คณะกรืรืม่การืบริืษ้ที่แลูะกรืรืม่การือิส่รืะจ้ะม่่บที่บาที่ท่ี่�

ส่ำาค้ญ่ในการืกำาก้บดู้แลูแลูะให้คำาแนะนำาที่่�จ้ำาเป็็นแก่บรืิษ้ที่ฯ	 ในการืด้ำาเนิน

งานในฐานะผูู้้จ้ด้้การืกองที่รืส้่ต์้ใหเ้ป็็นไป็ต้าม่กฎเกณฑ	์แลูะส่ญ้่ญ่าที่่�เก่�ยวขอ้ง

 

กรรมการผู้จัดการ

กรืรืม่การืผูู้้จ้้ด้การืจ้ะม่่หน้าที่่�ในการืควบคุม่	 ติ้ด้ต้าม่	 บ้งค้บบ้ญ่ชาแลูะดู้แลู

การืที่ำางานของบรืิษ้ที่ฯ	 ในฐานะผูู้้จ้้ด้การืกองที่รื้ส่ต้์ให้ส่าม่ารืถืด้ำาเนินงาน

ได้้อย่างม่่ป็รืะส่ิที่ธ์ิภัาพโด้ยบรืิษ้ที่ฯ	ม่่การืกำาหนด้ขอบเขต้อำานาจ้หน้าที่่�แลูะ

ความ่รื้บผู้ิด้ชอบของกรืรืม่การืผูู้้จ้้ด้การืด้้งน่�

	 1.	รื้บผู้ิด้ชอบ	ดู้แลู	บรืิหารืการืด้ำาเนินงาน	แลูะ/หรืือ	การืบรืิหารื

งานป็รืะจ้ำาว้น	รืวม่ถืึงการืกำาก้บดู้แลูการืด้ำาเนินงานโด้ยรืวม่ของบรืิษ้ที่ฯ	ใน

ฐานะผูู้้จ้้ด้การืกองที่รื้ส่ต้์	 เพื�อให้เป็็นไป็ต้าม่กฎรืะเบ่ยบ	 ส่้ญ่ญ่าที่่�เก่�ยวข้อง	

แลูะม่ต้ิของที่่�ป็รืะชุม่คณะกรืรืม่การืบรืิษ้ที่
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	 2.	กำำ�หนดโครงสร้�งองค์กำรวิิธีีกำ�รบริห�รง�น	รวิมถึึงกำ�รคัด

เลืือกำ	กำ�รฝึึกำอบรม	กำ�รวิ่�จ้้�ง	แลืะกำ�รเลืิกำจ้้�งพนักำง�นของบริษััทฯ	แลืะ

กำำ�หนดอัตร�ค่�จ้้�ง	เงินเดือน	ค่�ตอบแทน	โบนัส	แลืะสวิัสดิกำ�รต่�งๆ	

สำ�หรับพนักำง�น

	 3.	ดูแลืแลืะควิบคุมกำ�รปฏิิบัติง�นด้�นต่�งๆ	ของบริษััทฯ	ใน

ฐ�นะผูู้้จ้ัดกำ�รกำองทรัสต์

	 4.	เป็นตัวิแทนบริษััทฯ	ตลือดจ้นมีอำ�น�จ้มอบหม�ยในกำ�ร

ติดต่อกำับหน่วิยง�นร�ชกำ�รแลืะหน่วิยง�นกำำ�กำับดูแลืที�เกำี�ยวิข้อง

	 5.	มีอำ�น�จ้ในกำ�รออกำ	แกำ้ไข	เพิ�มเติม	ปรับปรุงระเบียบ	คำ�สั�ง	

แลืะข้อบังคับเกำี�ยวิกำับกำ�รทำ�ง�นของบริษััทฯ	ในฐ�นะผูู้้จ้ัดกำ�รกำองทรัสต์

	 6.	มีอำ�น�จ้	หน้�ที�แลืะควิ�มรับผู้ิดชอบใดๆ	ต�มที�ได้รับมอบ

หม�ยหรือต�มนโยบ�ยที�ได้รับมอบหม�ยจ้�กำคณะกำรรมกำ�รบริษััทฯ

	 7.	 ให้มีอำ�น�จ้ในกำ�รมอบอำ�น�จ้ช่วิง	 แลืะ/หรือ	 มอบหม�ยให้

บุคคลือื�นปฏิิบัติง�นเฉพ�ะอย่�งแทนได้โดยกำ�รมอบอำ�น�จ้ช่วิง	 แลืะ/หรือ	

กำ�รมอบหม�ยดังกำล่ื�วิใหอ้ยูภ่�ยในขอบเขตแหง่กำ�รมอบอำ�น�จ้ต�มหนงัสือ

มอบอำ�น�จ้ที�ใหไ้วิ	้แลืะ/หรอื	ใหเ้ปน็ไปต�มระเบยีบ	ข้อกำำ�หนด	หรอืคำ�สั�งที�

คณะกำรรมกำ�รของบริษััทฯ	ได้กำำ�หนดไวิ้	ทั�งนี�	กำ�รมอบหม�ยอำ�น�จ้หน้�ที�

แลืะควิ�มรับผู้ิดชอบของกำรรมกำ�รผูู้้จ้ัดกำ�รนั�น	จ้ะต้องไม่มีลืักำษัณะเป็นกำ�ร

มอบอำ�น�จ้	 หรือมอบอำ�น�จ้ช่วิงที�ทำ�ให้กำรรมกำ�รผูู้้จั้ดกำ�ร	 หรือผูู้้รับมอบ

อำ�น�จ้จ้�กำกำรรมกำ�รผูู้้จ้ัดกำ�รส�ม�รถึอนุมัติร�ยกำ�รที�ตนหรือบุคคลืที�เกำี�ยวิ

โยงกำัน	อ�จ้มีส่วินได้เสีย	หรืออ�จ้ได้รับประโยชน์ในลืักำษัณะใดๆ	หรืออ�จ้มี

ควิ�มขัดแย้งท�งผู้ลืประโยชน์อื�นใดกำับกำองทรัสต์

รายชื่อและประวัติ ผู้จัดการกองทรัสต์

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา	 	

ปริญญ�โท	บริห�รธีุรกำิจ้	ส�ข�กำ�รเงิน,	สถึ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร ์

ประสบการณ์การทำางาน	 	

พฤษัภ�คม	2563	–	ปัจ้จุ้บัน	  

รักำษั�กำ�รผูู้้อำ�นวิยกำ�รฝึ่�ยบริห�รทรัพย์สิน

บริษััท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี�	คอมเมอร์เชียลื	แอสเสท	แมนเนจ้เม้นท์	

(ประเทศไทย)		จ้ำ�กำัด	 

มีน�คม	2561	–	ปัจ้จุ้บัน	  

กำรรมกำ�รผูู้้จ้ัดกำ�ร	บริษััท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี�	คอมเมอร์เชียลื	 

แอสเสท	แมนเนจ้เม้นท์	(ประเทศไทย)		จ้ำ�กำัด

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง	

	

2555	–		2561	  

ผูู้้จ้ัดกำ�รกำองทุนอ�วิุโส		ฝึ่�ยจ้ัดกำ�รกำองทุนรวิมอสังห�ริมทรัพย์แลืะ

กำองทุนรวิมโครงสร้�งพื�นฐ�น	

บริษััทหลืักำทรัพย์จ้ัดกำ�รกำองทุน	กำสิกำรไทย	จ้ำ�กำัด

 

2543	–	2555	  

ผูู้้ช่วิยผูู้้อำ�นวิยกำ�ร		ฝึ่�ยจ้ัดกำ�รกำองทุนรวิมอสังห�ริมทรัพย์

บริษััทหลืักำทรัพย์จ้ัดกำ�รกำองทุน	วิรรณ	จ้ำ�กำัด

นายธนะรัชต์		บุญญะโกศึล	
ตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	คุอมเมอร์เชียล	แอสเสท	แมนเนจเม้นท์	(ประเทศึไทย)		จำากัด

39 ทรัสต์เพื�อกำ�รลืงทุนในสิทธีิกำ�รเช่� 
อสังห�ริมทรัพย์โกำลืเด้นเวินเจ้อร์



นางสาวจันทราภรณ์   จัน 
ตำาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำากัด

นางสาวนางสาววนิดา    สายาจักร 
ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกำากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำากัด

นางสาวณัฏฐณัชชา ฉันทารุนัย 
ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การทำางาน  

พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน  

รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด 

ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน  

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประสบการณ์การทำางาน  

กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน  

ผู้จัดการฝ่ายกำากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาตรี สังคมวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การทำางาน  

ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน  

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด 

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 

2560 - 2561 

ดำารงตำาแหน่งและปฏิบัติงาน รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด  

2549 – 2558  

Assistant Vice President (Finance) 

บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 

2552 – 2562  

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 

2554 – 2561 

ผู้จัดการอาคาร 

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 

2551 – 2554 

เลขานุการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

บริษัทอัมรินทร์ราชประสงค์ จำากัด

40 รายงานประจำาปี 2564
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นายพุฒิพัฒน์ ต้นกิตติรัตนากุล 
ตำาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาโท MSc Investment and Hedge Fund Management University of Glasgow 

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 

2558 - 2561

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

1.4. หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

 บรษิทัฯ ในฐานะผูจั้ดการกองทรัสต์ ์มหีน้าที�และความรับผิดชอบ

หลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์์ ซึ่่�งรวมถ่ึงการลงทุนในทรัพย์สินของกอง

ทรสัต์แ์ละควบคุมการปฏิบัิต์หินา้ที�ของผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์(Property 

Manager) โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์์จะปฏิิบัต์ิหน้าที�ภายใต์้

การกำากับดูแลของทรัสต์ีโดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบดังนี้

 1. หน้าที�โดยทั�วไป

 1) ผู้จัดการกองทรัสต์์จะปฏิิบัต์ิหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ที�มีวิชาชีพ

ซึ่่�งได้รบัความไวว้างใจ ดว้ยความระมัดระวัง ซึ่ื�อสัต์ย์สจุริต์ เพื�อประโยชน์ที�ดี

ที�สดุของผูถ้ึอืหนว่ยทรสัต์โ์ดยรวม และเปน็ไปต์ามสญัญากอ่ต์ัง้ทรสัต์ ์สญัญา

แต์่งต์ั้งผู้จัดการกองทรัสต์์ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ต์ลอดจนข้อผูกพันที�ได้ให้ไว้

เพิ�มเต์ิมในเอกสารที�เปิดเผยเพื�อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์์แก่

ผู้ลงทุน และมต์ิของผู้ถึือหน่วยทรัสต์์ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์์ต์้องไม่

กระทำาการใดๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถึือหน่วยทรัสต์์

และผู้ลงทุนโดยรวม และต์้องรับผิดอย่างไม่มีข้อจำากัดความรับผิดในกรณีีที�

ผูจั้ดการกองทรสัต์ไ์มป่ฏิบิตั์หินา้ที� และ/หรอืปฏิบิตั์หินา้ที�ไมถ่ึกูต์อ้งครบถึว้น

 2) ผู้จดัการกองทรสัต์ม์หีนา้ที�ปฏิบิตั์ใิหเ้ปน็ไปต์ามหลกัการดำาเนนิ

ธุุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์์ ดังต์่อไปนี้

 (1) มเีงนิทนุที�เพยีงพอต์อ่การดำาเนนิธุรุกจิและความรบัผดิชอบอนั

อาจเกิดข่น้จากการปฏิบัิต์หิน้าที�ในฐานะผูจั้ดการกองทรัสต์ไ์ด้อยา่งต์อ่เนื�อง

 (2) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที�มีความสำาคัญและ

เกี�ยวข้องอย่างเพียงพอในการต์ัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าว 

ต์้องสื�อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือนและไม่ทำาให้สำาคัญผิด

 (3) ไม่นำาข้อมูลจากการปฏิิบัต์ิหน้าที�ผู้จัดการกองทรัสต์์ไปใช้

ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื�อต์นเอง หรือทำาให้เกิดความเสียหาย หรือ 

กระทบต์่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์์

 (4) ปฏิิบัต์ิงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ และในกรณีีที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดข่้น ต์้องดำาเนิน

การให้มั�นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิิบัต์ิที�เป็นธุรรมและเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์์จะดำาเนินการดังต์่อไปนี้ เพื�อป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

 ก. ผูจั้ดการกองทรสัต์ต์์อ้งไมม่ผีลประโยชนอ์ื�นที�อาจขดัแยง้กบัผล

ประโยชนท์ี�ดทีี�สดุของกองทรสัต์แ์ละหากมกีรณีทีี�อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ต์้องสามารถึแสดงได้ว่ามีกลไกที�จะทำาให้เชื�อมั�นได้ว่า การ

บรหิารจดัการกองทรสัต์จ์ะเปน็ไป เพื�อประโยชนท์ี�ดทีี�สดุของกองทรัสต์แ์ละ

ผู้ถึือหน่วยทรัสต์์โดยรวม

 ข. ในกรณีีที�ผู้จัดการกองทรัสต์์จัดการกองทรัสต์์อื�นอยู่ด้วย 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์์ที�ขออนุญาต์เสนอขายหน่วยทรัสต์์ ต์้องไม่เป็น

ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์์อื�นนั้น

นอกจากนี ้กอ่นการเขา้ทำาธุรุกรรมที�เปน็การขัดแยง้กบัผลประโยชน์ของกอง

ทรสัต์ ์ใหผู้จั้ดการกองทรสัต์เ์ปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอต์อ่ผูถื้ึอหนว่ยทรสัต์์ 

หรือผู้ลงทุน ดังนี้

 i. เป็นการเปิดเผยผ่านต์ลาดหลักทรัพย์ ต์ามข้อบังคับของ

ต์ลาดหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรอืชอ่งทางอื�นใดที�ผูถ้ึอืหน่วยทรสัต์์

สามารถึเข้าถึ่งข้อมูลการจะเข้าทำาธุุรกรรมได้อย่างทั�วถึ่ง

 ii. มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลที�สมเหตุ์สมผล ซ่ึ่�งต้์องไม่นอ้ย

กว่าสิบสี� (14) วัน

 iii. มีการเปิดเผยช่องทาง วิธุีการ และระยะเวลาในการแสดงการ

คัดค้าน ที�ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าว ต์้องไม่น้อยกว่าสิบสี� (14) วัน เว้น

แต์่ในกรณีีที�มีการขอมต์ิผู้ถึือหน่วยทรัสต์์เพื�อเข้าทำาธุุรกรรมดังกล่าว ให้การ

คดัคา้นการกระทำาในการขอมต์ผิูถ้ึอืหนว่ยทรสัต์น์ัน้ โดยในกรณีทีี�ผูถ้ึอืหนว่ย

ทรัสต์์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนต์ามวิธุีการที�มีการเปิดเผยต์ามข้อ iii. นี้ 

ในจำานวนเกินกว่าหน่�งในสี� (1 ใน 4) ของจำานวนหน่วยทรัสต์์ที�

41
ทรัสต์์เพื�อการลงทุนในสิทธุิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ประสบการณ์การทำางาน  

มิถึุนายน 2561 - ปัจจุบัน 

ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุุรกิจ

บริษัท เฟรเซึ่อร์ส พร็อพเพอร์ต์ี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด 



จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด ทรัสตีจะกระท�ำหรือยินยอมให้มีกำรท�ำธุรกรรมท่ี

เป็นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

 (5) ปฏิิบัติตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ.ทรัสต์ และกฎหมำยอื่นที่

เกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิกำรของกองทรัสต ์ตลอดจนจรรยำบรรณและมำตรฐำน

ในกำรประกอบวิชำชีพที่ก�ำหนดโดยสมำคมที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับ โดย

อนโุลม และไม่สนบัสนนุ สัง่กำร หรือใหค้วำมรว่มมอืแก่บคุคลใดในกำรปฏิบัิติ

ฝ่่ำฝ่ืนกฎหมำยหรือข้อก�ำหนดดังกล่ำว

 (6) ผ้้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิิบัติหน้ำที่

ของทรัสตี หรือส�ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่่่งรวมถึ่งกำรเปิดเผยข้อม้ลที่อำจส่งผลกระ

ทบตอ่กำรบรหิำรจดักำรกองทรสัตอ์ยำ่งมนียัส�ำคญั หรอืขอ้มล้อืน่ทีค่วรแจง้ให้

ทรำบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้รวมถึ่งหน้ำที่ดังต่อไปนี้

 ก. จดัท�ำและจดัเกบ็ขอ้มล้และเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ ในกำรบรหิำร

จัดกำร กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิดเผยข้อม้ลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อ

ทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบกำรจัดกำรในเร่ืองใด ผ้้จัดกำรกองทรัสต์ต้องให้

ควำมร่วมมือในกำรน�ำส่งข้อม้ลและเอกสำรหลักฐำน รวมทั้งให้เข้ำไปตรวจ

สอบในสถึำนท่ีตัง้ของอสงัหำริมทรพัย์ตำมทีท่รสัตีรอ้งขอ เพือ่ให้ทรสัต สำมำรถึ

ตรวจสอบใหเ้ปน็ทีม่ัน่ใจไดว้ำ่ผ้จ้ดักำรกองทรสัตไ์มป่ฏิบิตัฝิ่ำ่ฝ่นืกฎหมำย หรอื

ขอ้ก�ำหนดแหง่สญัญำกอ่ตัง้ทรสัต ์หรอืไมร่กัษำประโยชนข์องผ้ถ้ึอืหนว่ยทรสัต์ 

 ข. ในช่วงระยะเวลำก่อนกำรจัดตัง้ทรัสต์ ผ้จ้ดักำรกองทรัสต์มหีน้ำที่

ต้องจัดส่งข้อม้ลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดโครงสร้ำงของกองทรัสต์ วิธี

กำรปลอ่ยเชำ่ กำรจดัหำ และกำรจดัเกบ็รำยได ้คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ทีส่ำมำรถึเรยีก

เกบ็จำกกองทรสัต ์สญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งกองทรัสตแ์ละบรษิทัหรอืบคุคลต่ำงๆ 

เป็นต้น เพื่อให้ทรัสตีน�ำมำวำงแผนปฏิิบัติงำนในกำรก�ำกับด้แลและตรวจสอบ

กำรบรหิำรจดักำร กำรควบคมุภำยใน และกำรเปดิเผยขอ้มล้ของกองทรสัตด์งั

กล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ทั้งนี้ ผ้้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ต้องประสำนงำน และจัดส่งข้อม้ล

เอกสำรตำ่งๆ แกท่รสัตโีดยมเีอกสำร ควำมถึี ่และก�ำหนดเวลำตำมทีก่�ำหนดไว้

ในสัญญำแต่งตัง้ผ้้จดักำรกองทรัสต์ ซึ่่ง่รวมถ่ึงเอกสำรอืน่ใดทีท่รัสตีรอ้งขอตำม

ควำมจ�ำเป็นและเกีย่วข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ภำยในก�ำหนดเวลำ

อันสมควรกำรด�ำเนินธุรกิจหรือกำรปฏิิบัติงำนของตนในฐำนะเป็น

 3) ผ้้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดที่อำจ

เกิดข้่นจำกกำรด�ำเนินธุรกิจหรือกำรปฏิิบัติงำนของตนในฐำนะเป็นผ้้จัดกำร

กองทรัสต์ ตลอดจนกำรปฏิิบัติงำนของกรรมกำรผ้้บริหำร และพนักงำนของ

ตน ตลอดระยะเวลำแห่งสัญญำแต่งตั้งผ้้จัดกำรกองทรัสต์

 4) ในกำรท�ำธรุกรรมเกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กองทรสัต ์ผ้จ้ดักำร

กองทรัสต์ต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์์ ดังต่อไปนี้

 (1) ด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรจ�ำหน่ำย จ่ำย โอน

อสังหำริมทรัพย์ หรือกำรเข้ำท�ำสัญญำที่เก่ียวเน่ืองกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อ 

กองทรัสต์เป็นไปอย่ำงถึ้กต้องและมีผลใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย

 (2) ด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

ของกองทรัสต์เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยอย่ำงน้อยต้องด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

 ก. ประเมินควำมพร้อมของตนเองในกำรบริหำรกำรลงทุนใน

อสังหำริมทรัพย์นั้นๆ ก่อนรับเป็นผ้้จัดกำรกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติม

ในอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี

 ข. วเิครำะหแ์ละศึก่ษำควำมเปน็ไปได ้และกำรตรวจสอบและสอบ

ทำน (กำรท�ำ Due Diligence) อสงัหำรมิทรพัยต์ำมหลกัเกณฑ์แ์ละแนวปฏิบิตัิ

ในกำรจัดกำรกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ซึ่่่งคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศึก�ำหนด ตลอดจนกำรประเมินควำมเสี่ยง

ด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นั้นๆ พร้อมทั้งจัดให้มี

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้วย ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้หมำยควำม

รวมถ่ึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหรือก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ (ถึ้ำ

มี) เช่น ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ และกำรไม่สำมำรถึจัดหำ

ประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ได้

 5) ผ้้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจัดให้มีกำรประชุมผ้้ถึือหน่วยทรัสต์ตำม

ที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์

 6) เมือ่มกีำรเปล่ียนแปลงผ้จ้ดักำรกองทรสัต ์ใหผ้้จ้ดักำรกองทรสัต์

ด�ำเนินกำรและให้ควำมร่วมมือตำมที่จ�ำเป็น เพื่อให้กำรส่งมอบงำนแก่บุคคล

ที่จะเข้ำมำปฏิิบัติหน้ำที่แทนส�ำเร็จลุล่วงไป

 7) ในกรณทีีม่กีำรแตง่ตัง้ทีป่รก่ษำ เพือ่ใหค้�ำปรก่ษำหรอืค�ำแนะน�ำ

เกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ ให้ผ้้

จัดกำรกองทรัสต์ปฏิิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์์ดังต่อไปนี้

 (1) ด�ำเนินกำรให้ที่ปร่กษำแจ้งกำรมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ

 (2) ไม่ให้ที่ปร่กษำผ้้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำไม่ว่ำโดยทำง

ตรง หรือทำงอ้อมเข้ำร่วมพิจำรณำในเรื่องนั้น

 8) ผ้้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี และส่งงบกำร

เงนิดังกล่ำวต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสำม (3) เดือนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี 

โดยงบกำรเงินที่จัดท�ำน้ันต้องมีกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผ้้สอบ

บัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต.

 9) จัดท�ำและเปิดเผยข้อม้ลของกองทรัสต์ ซึ่่่งรวมถึ่งข้อม้ลตำม

มำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อม้ลอื่นใดตำม

ที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ และสัญญำแต่งตั้งผ้้จัดกำรกองทรัสต์

 10) จัดท�ำและเปิดเผยข้อม้ลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี ส�ำนักงำน 

ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์ผ้ถ้ึอืหนว่ยทรสัต ์ตำมทีก่�ำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรพัย์ 

กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และสัญญำก่อตั้งทรัสต์ ซึ่่่งรวมถ่ึงกำรจัดส่งรำยงำน

ประจ�ำปีของกองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ�ำปี ให้แก่ผ้้

ถึือหน่วยทรัสต์ นอกจำกนี้ ให้ผ้้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ชี้แจง จัดส่งเอกสำร

หรอืหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ด�ำเนนิกำรหรอืงดเวน้กำรด�ำเนนิกำรตำมทีส่�ำนกังำน 

ก.ล.ต. มีค�ำสั่ง หรือ ร้องขอ

 11) หลีกเลี่ยงสถึำนกำรณ์ที่อำจท�ำให้เกิดข้อสงสัยในควำมเป็น

อิสระของผ้้จัดกำรกองทรัสต์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรพิจำรณำคัดเลือก ซึ่ื้อ 

ขำย เช่ำ เช่ำช่วง ให้เช่ำ หรือให้เช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์

และบริกำรอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ำมมิให้ผ้้จัดกำรกองทรัสต์ กรรมกำร ผ้้

บรหิำร และพนกังำนของผ้จ้ดักำรกองทรสัตร์บัคำ่นำยหนำ้ หรอื ผลประโยชน์

ตอบแทนทีไ่ด้จำกกำรให้บริกำร (Soft Commission) หรือผลประโยชน์อืน่ใด

จำกเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยเ์ดมิ หรือ ผ้ส้นบัสนนุ (Sponsor) ผ้ข้ำยหลักทรพัย์ 

ผ้้ให้บริกำร หรือ บริษัทนำยหน้ำเป็นรำยได้หรือประโยชน์ของตนเอง

12) ผ้้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่เปิดเผยส่วนได้เสียหรือกำรได้รับ

ประโยชน์ของผ้้จัดกำรกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผ้้จัดกำร

42 รำยงำนประจ�ำปี 2564
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กองทรััสต์์ จากบรัิษััทหรัือบุคคลท่�เป็็นค่�ค้ากับกองทรััสต์์ไว้้ในหนังสือชี้่�ชี้ว้น 

แบบแสดงรัายการัข้อ้มู่ลการัเสนอข้ายหน�ว้ยทรัสัต์ ์หนังสือเชี้ญิป็รัะชุี้มูเพืื่�อข้อ

อนุมูัต์ิทำารัายการัต์�างๆ และรัายงานป็รัะจำาป็ีข้องกองทรััสต์์ เพื่ื�อผู้่้ลงทุนและ

ทรััสต์่จะใชี้้เป็็นข้้อมู่ลป็รัะกอบการัพื่ิจารัณาคว้ามูเป็็นอิสรัะข้อง ผู้่้จัดการักอง

ทรััสต์์ในการัเข้้าทำาธุุรักรัรัมูต์�างๆ เพืื่�อกองทรััสต์์ และคว้ามูสมูเหตุ์สมูผู้ลข้อง

ธุรุักรัรัมูนั�น ส�ว้นไดเ้สย่หรัอืการัไดร้ับัป็รัะโยชี้น์ท่�ต์อ้งพื่จิารัณาเป็ดิเผู้ย เชี้�น เจา้

หน่� ล่กหน่� ผู้่้คำ�าป็รัะกันหรัือ ได้รัับการัคำ�าป็รัะกัน การัถืือหุ้นรัะหว้�างกัน หรัือมู่

ผู้่้ถืือหุ้นรัายใหญ�หรัือผู้่้บรัิหารั เป็็นกลุ�มูเด่ยว้กัน การัให้หรัือรัับบรัิการั การัซื้ื�อ

ข้ายรัะหว้�างกัน และการัออกค�าใชี้้จ�ายต์�างๆ ให้แก�กัน เป็็นต์้น

 13) ในกรัณ่ท่�ผู้่้จัดการักองทรััสต์์ป็รัะสงค์จะให้บุคคลอื�นรัับดำาเนิน

การัในงานท่�อย่�ในคว้ามูรับัผู้ดิชี้อบข้องต์น ต์อ้งรัะบเุรัื�องดงักล�าว้พื่รัอ้มูทั�งรัะบุ

หนา้ท่�ข้องผู้่จั้ดการักองทรัสัต์ใ์นการัคดัเลอืกผู้่รั้ับดำาเนนิการัข้องผู้่รั้ับดำาเนนิการั

ไว้้ด้ว้ย ทั�งน่� ข้อ้กำาหนดเก่�ยว้กบัการัมูอบหมูายงานต์อ้งไมู�มู่สารัะท่�ข้ดัหรัอืแยง้

กับป็รัะกาศ สชี้. 29/2555

 2. หน้้าที่่�ใน้การบริหารจััดการกองที่รัสต์์

 1) เพื่ื�อให้การัด่แลและบรัิหารัจัดการักองทรััสต์์เป็็นไป็อย�างเหมูาะ

สมูและมู่ป็รัะสิทธุิภาพื่ ต์ลอดจนเป็็นไป็ต์ามูกฎหมูาย กฎเกณฑ์์ และสัญญา

ก�อต์ั�งทรััสต์์ รัว้มูทั�งเป็็นการัรัักษัาผู้ลป็รัะโยชี้น์ข้องกองทรััสต์์และผู้่้ถืือหน�ว้ย

ทรัสัต์โ์ดยรัว้มู ใหผู้่้้จดัการักองทรัสัต์ม์ูห่นา้ท่�จดัใหมู้ร่ัะบบงานท่�มูคุ่ณภาพื่ มูก่ารั

ต์รัว้จสอบและถื�ว้งดลุการัป็ฏิบิตั์งิานท่�มูป่็รัะสทิธุภิาพื่และสามูารัถื รัองรับังาน

ในคว้ามูรับัผิู้ดชี้อบได้อย�างครับถ้ืว้นโดยอย�างน้อยต้์องครัอบคลุมูเรัื�องดังต์�อไป็

น่�

 (1) การักำาหนดนโยบายในการัจัดการักองทรััสต์์ การัจัดโครังสรั้าง

เงินทุนข้องกองทรััสต์์ การัต์ัดสินใจลงทุนในอสังหารัิมูทรััพื่ย์ และการักำาหนด

นโยบายและกลยุทธุ์ในการัจัดหาป็รัะโยชี้น์จากอสังหารัิมูทรััพื่ย์ เพื่ื�อให้การั

จัดการัลงทุนต์ามูท่�ได้รัับมูอบหมูายเป็็นไป็ด้ว้ยคว้ามูรัอบคอบ รัะมัูดรัะวั้ง 

สอดคล้องกับนโยบายการัลงทุนต์ามูสัญญาก�อต์ั�งทรััสต์์ และเป็็นไป็ต์ามู

กฎหมูายและกฎเกณฑ์ก์ำาหนด ต์ลอดจนเพื่ื�อรักัษัาผู้ลป็รัะโยชี้นข์้องกองทรัสัต์์

และผู้่้ถืือหน�ว้ยทรััสต์์โดยรัว้มู

 (2) การับรัหิารัและจดัการัคว้ามูเส่�ยงท่�เก่�ยว้ข้อ้งกบัการัดแ่ลจดัการั

กองทรัสัต์ต์์ามูท่�ไดร้ับัมูอบหมูาย เพื่ื�อใหส้ามูารัถืป็อ้งกันและจดัการัคว้ามูเส่�ยง

ได้อย�างมู่ป็รัะสิทธุิภาพื่

 (3) การัจดัการัคว้ามูข้ดัแยง้ทางผู้ลป็รัะโยชี้นท์่�เก่�ยว้ข้อ้ง โดยเฉพื่าะ

อย�างยิ�งรัะหว้�างกองทรััสต์์กับผู้่้จัดการักองทรััสต์์และบุคคลท่�เก่�ยว้โยงกับผู้่้

จัดการักองทรััสต์์ ซื้่�งรัว้มูถ่ืงมูาต์รัการัหรัือแนว้ทางดำาเนินการัเพื่ื�อรัักษัาผู้ล

ป็รัะโยชี้น์ท่�ด่ท่�สุดข้องกองทรััสต์์หรืัอผู้่้ถืือหน�ว้ยทรััสต์์โดยรัว้มูเมูื�อเกิดคว้ามู

ข้ัดแย้งทางผู้ลป็รัะโยชี้น์ข้่�น

 (4) การัคดัเลอืกบคุลากรัข้องผู้่จ้ดัการักองทรัสัต์แ์ละผู้่ร้ับัมูอบหมูาย

ในงานท่�เก่�ยว้ข้อ้งกบัการัดำาเนินการัข้องกองทรัสัต์ ์(ถืา้มู)่ เพื่ื�อใหมู้ผู่้่ท้่�มูค่ว้ามูรั่้

คว้ามูสามูารัถื และมู่คุณสมูบัต์ิท่�เหมูาะสมูกับงานท่�จะป็ฏิิบัต์ิ

 (5) การักำากับด่แลการัป็ฏิิบัต์ิงานข้องผู้่้จัดการัและบุคลากรัข้องผู้่้

จัดการักองทรััสต์์รัว้มูทั�งการัต์รัว้จสอบด่แลผู้่้รัับมูอบหมูายในงานท่�เก่�ยว้ข้้อง

กับการัจัดการักองทรััสต์์เพื่ื�อให้เป็็นไป็ต์ามูท่�กฎหมูาย กฎเกณฑ์์ สัญญาก�อต์ั�ง

ทรััสต์์ พื่รัะรัาชี้บัญญัต์ิหลักทรััพื่ย์ พื่รัะรัาชี้บัญญัต์ิทรััสต์์ ป็รัะกาศ กฎ หรัือ

คำาสั�งท่�ออกโดยอาศัยอำานาจแห�งกฎหมูายดังกล�าว้ ต์ลอดจนกฎหมูายอื�นท่�

เก่�ยว้ข้้องกับการัดำาเนินการัข้องกองทรััสต์์กำาหนด

 (6) การัเปิ็ดเผู้ยข้อ้มู่ลข้องกองทรัสัต์ท่์�ครับถ้ืว้นถืก่ต้์องและเพื่ย่งพื่อ

เพื่ื�อให้เป็็นไป็ต์ามูท่� กำาหนดในสัญญาก�อต์ั�งทรััสต์์ และต์ามูหลักเกณฑ์์

ท่�ออกต์ามูพื่รัะรัาชี้บญัญตั์หิลกัทรัพัื่ย ์พื่รัะรัาชี้บญัญตั์ทิรัสัต์ ์ป็รัะกาศ กฎ หรัอื

คำาสั�งท่�ออกโดยอาศัยอำานาจแห�งกฎหมูายดังกล�าว้ ต์ลอดจนกฎหมูายอื�นท่�

เก่�ยว้ข้้องกับการัดำาเนินการัข้องกองทรััสต์์

 (7) การัป็ฏิิบัต์ิการัด้านงานสนับสนุน (Back Office)

 (8) การัต์รัว้จสอบและคว้บคุมูภายใน

 (9) การัต์ดิต์�อสื�อสารักบัผู้่ล้งทนุและการัจดัการักบัข้้อร้ัองเรัย่นข้อง  

ผู้่ล้งทนุ

 (10) การัจัดการักับข้้อพื่ิพื่าททางกฎหมูาย

 ผู้่้จัดการักองทรััสต์์อาจมูอบหมูายให้บุคคลอื�นเป็็นผู้่้รัับดำาเนินการั

ในเรัื�องท่�เก่�ยว้ข้อ้งกบัการัป็รัะกอบธุรุักิจเป็น็ผู้่้จัดการักองทรัสัต์ไ์ดเ้ท�าท่�จำาเป็น็

เพื่ื�อส�งเสรัมิูใหก้ารัป็รัะกอบธุรุักจิเป็น็ไป็อย�างคล�องต์วั้และมูป่็รัะสทิธุภิาพื่มูาก

ยิ�งข้่�น ทั�งน่� ภายใต้์หลกัเกณฑ์ ์ดงัต์�อไป็น่�การัมูอบหมูายต้์องไมู�มูลั่กษัณะท่�อาจ

ส�งผู้ลกรัะทบต์�อป็รัะสิทธุิภาพื่ข้องการัป็ฏิิบัต์ิหน้าท่�ข้องผู้่้จัดการักองทรััสต์์

 1) การัมูอบหมูายต์้องไมู�มู่ลักษัณะท่�อาจส�งผู้ลกรัะทบต์�อ

ป็รัะสิทธุิภาพื่ข้องการัป็ฏิิบัต์ิหน้าท่�ข้องผู้่้จัดการักองทรััสต์์

 2) มู่มูาต์รัการัรัองรัับให้สามูารัถืป็รัะกอบธุุรักิจได้อย�างต์�อเนื�อง ใน

กรัณ่ท่�ผู้่้รัับดำาเนินการัไมู�สามูารัถืดำาเนินการัต์�อไป็ได้

 3) ในกรัณ่ท่�มู่การัมูอบหมูายงานท่�เก่�ยว้กับการัลงทุนในทรััพื่ย์สิน

อื�นข้องกองทรััสต์์ต์้องมูอบหมูายให้กับผู้่้ท่�สามูารัถืดำาเนินการัได้โดยชี้อบด้ว้ย

กฎหมูาย

 การัมูอบหมูายงานให้บุคคลอื�นเป็็นผู้่้รัับดำาเนินการัข้้างต์้น ต์้องมูิใชี้�

การัมูอบหมูายรัะบบและงานต์ามูข้้อ 1) ในกรัณ่ท่�ผู้่้จัดการักองทรััสต์์ป็รัะสงค์

จะใหบ้คุคลอื�นรับัดำาเนนิการัในงานท่�อย่�ในคว้ามูรับัผู้ดิชี้อบข้องต์น นอกเหนอื

จากผู้่บ้รัหิารัอสงัหารัมิูทรัพัื่ย ์เชี้�น การัมูอบหมูายใหบ้คุคลอื�นบรัหิารัทรัพัื่ย์สนิ

อื�นนอกจากทรััพื่ย์สินหลักข้องกองทรััสต์์ ผู้่้จัดการักองทรััสต์์ต์้องคัดเลือกผู้่้รัับ

ดำาเนินการัด้ว้ยคว้ามูรัอบคอบรัะมัูดรัะวั้ง ต์ลอดจนการักำากับและต์รัว้จสอบ

การัดำาเนินการัข้องผู้่้รัับดำาเนินการั ทั�งน่� ข้้อกำาหนดเก่�ยว้กับการั มูอบหมูาย

งานต์้องไมู�มู่สารัะท่�ข้ัดหรัือแย้งกับป็รัะกาศ สชี้. 29/2555

 2) บรัิหารัจัดการักองทรััสต์์ให้เป็็นไป็ต์ามูข้้อกำาหนดแห�งสัญญาก�อ

ต์ั�งทรััสต์์และด่แลรัักษัาป็รัะโยชี้น์ข้องผู้่้ถืือหน�ว้ยทรััสต์์

 3) คัดเลือกและต์รัว้จสอบ (Due Diligence) อสังหาริัมูทรััพื่ย์ท่�

จะให้กองทรััสต์์ไป็ลงทุนด้ว้ยคว้ามูรัอบคอบและรัะมูัดรัะว้ัง โดยต์้องบันท่ก

และจัดเก็บข้้อมู่ลรัว้มูทั�งเอกสารั หลักฐานเก่�ยว้กับการัคัดเลือก การัต์รัว้จ

สอบ และการัตั์ดสินใจท่�จะลงทุนหรัือไมู�ลงทุนในทรััพื่ย์สินใดทรััพื่ย์สินหน่�ง 

ให้แก�กองทรััสต์์ไว้้ด้ว้ย ทั�งน่� การัคัดเลือกและต์รัว้จสอบ (Due Diligence) 

อสังหารัิมูทรััพื่ย์ท่�จะให้กองทรััสต์์ไป็ลงทุน ให้ผู้่้จัดการักองทรััสต์์ป็ฏิิบัต์ิต์ามู

แนว้ป็ฏิิบัต์ิในการัจัดการักองทุนและทรััสต์์ท่�ลงทุนในอสังหารัิมูทรััพื่ย์กำาหนด

กลยทุธุแ์ละนโยบายการัลงทนุและการับรัหิารัคว้ามูเส่�ยงท่�มูป่็รัะสทิธุภิาพื่ และ

สอดคล้องกับข้้อผู้่กพื่ันท่�กำาหนดไว้้ในสัญญาก�อต์ั�งทรััสต์์

 4) ดำาเนินการัต์�างๆ ให้มูั�นใจได้ว้�าได้จดัการัด้านการัเงินและมู่ลค�าเชี้งิ

เศรัษัฐกิจข้องทรััพื่ย์สินข้องกองทรััสต์์อย�างมูืออาชี้่พื่และเป็็นไป็เพื่ื�อป็รัะโยชี้น์

ข้องผู้่้ถืือหน�ว้ยทรััสต์์ เชี้�น

 (1) กำาหนดกลยุทธุแ์ละนโยบายการัลงทุนและการับริัหารัคว้ามูเส่�ยง

ท่�มูป่็รัะสทิธุภิาพื่ และสอดคลอ้งกบัข้อ้ผู้ก่พื่นัท่�กำาหนดไว้ใ้นสญัญาก�อต์ั�งทรัสัต์์

 (2) กำาหนดว้งเงินก่้ยืมูและการัก�อภารัะผู้่กพื่ันแก�ทรััพื่ย์สินข้องกอง

ทรััสต์์และคว้บคุมูไมู�ให้เกินท่�กำาหนดไว้้ในสัญญาก�อต์ั�งทรััสต์์

43
ทรััสต์์เพื่ื�อการัลงทุนในสิทธุิการัเชี้�า 
อสังหารัิมูทรััพื่ย์โกลเด้นเว้นเจอรั์



	 (3)	ลงทุุนในอสัังหาริมิทุรัิพย์ท์ุ่�ตริงกับัวัตัถุปุริะสังค์ก์ัาริลงทุนุของกัอง

ทุริัสัต์

	 (4)	บริิหาริกัริะแสัเงินสัดของกัองทุริัสัต์

	 (5)	พิจาริณากัาริจ่าย์ปริะโย์ชน์ตอบแทุนของกัองทุริัสัต์

	 (6)	 จัดให้ม่กัาริปริะกัันภััย์เพ่�อค์ุ้มค์ริองค์วัามเสั่ย์หาย์ทุ่�อาจเกัิดข้�น

กัับอสังัหาริมิทุริพัย์ข์องกัองทุริสััต	์และปริะกันัภัยั์สัำาหริบัค์วัามริบัผิดิตอ่บคุ์ค์ล

ภัาย์นอกัในวังเงินทุ่�เพย่์งพอและเหมาะสัม	ทุ่�ทุำาให้ทุรัิพย์สิ์ันของกัองทุรัิสัต์	ค์น่

กัลบัสัภัาพเดมิ	เพ่�อให้กัองทุริสััตส์ัามาริถุ	จัดหาผิลปริะโย์ชนไ์ดเ้หมอ่นเดิมและ

ได้ริับผิลตอบแทุนไม่น้อย์กัวั่าเดิม

	 (7)	จัดให้ม่กัาริวัางแผินกัาริจัดสััดสั่วันปริะเภัทุธุุริกัิจของผิ้้เช่า	และ

ผิ้้ใช้บริิกัาริ	(Tenant	Mix)

	 (8)	ค์วับคุ์มดแ้ลให้ผิ้เ้ชา่และผ้้ิใชบ้ริกิัาริปฏิบัิตติามเง่�อนไขของสัญัญา

เชา่	สัญัญาใชบ้ริกิัาริ	และสัญัญาทุบทุวันอตัริาหริอ่ริาค์าปลอ่ย์เชา่	กัาริบอกัเลกิั

หริอ่ต่ออาย์สุัญัญาเชา่	เปน็ตน้	ทุั�งน่�	ในกัริณทุ่่�เปน็กัาริเขา้ทุำาสัญัญาเชา่ทุ่�มอ่ายุ์

สัญัญาเชา่เกันิกัวัา่	3	ป	ีผิ้จ้ดักัาริกัองทุรัิสัตจ์ะดำาเนนิกัาริไดโ้ดย์ต้องไดร้ิบัค์วัาม

เห็นชอบจากัทุริัสัต่กั่อน	 และไม่เป็นกัาริตัดสัิทุธุิทุริัสัต่ในกัาริเร่ิย์กัริ้องค์่าเสั่ย์

หาย์ทุ่�เกิัดข้�นกัับกัองทุริัสัต์หากัปริากัฏิวั่าผิ้้จัดกัาริกัองทุรัิสัต์ดำาเนินกัาริเข้าทุำา

สััญญาเช่าดังกัล่าวัโดย์ไม่ได้ริับค์วัามเห็นชอบจากัทุริัสัต่อ่�นๆทุ่�เกั่�ย์วัข้อง

	 (9)	 ค์วับคุ์มด้แลให้ม่กัาริปฏิิบัติตามกัฎริะเบ่ย์บทุ่�ใช้บังค์ับกัับ

อสังัหาริมิทุรัิพย์แ์ละ/หริอ่สิัทุธุกิัาริเชา่อสังัหาริมิทุรัิพย์	์				ทุ่�กัองทุรัิสัตไ์ดล้งทุนุ

ตลอดจนด้แลและดำาเนินกัาริให้มั�นใจได้วั่าอสัังหาริิมทุรัิพย์์และ/หริ่อสิัทุธุิกัาริ

เชา่อสังัหาริมิทุรัิพย์ท์ุ่�กัองทุรัิสัตไ์ดล้งทุนุนั�น	ไมถุ่ก้ันำาไปใชใ้นกัาริปริะกัอบธุรุิกิัจ

ทุ่�ขัดต่อศี่ลธุริริมหริ่อไม่ชอบด้วัย์กัฎหมาย์

	 (10)	จัดกัาริและบริิหาริพ่�นทุ่�ให้เช่า	เช่น	ค์วับค์ุมด้แลกัาริปล่อย์เช่า

พ่�นทุ่�	 กัาริเจริจาต่อริองกัับผิ้้เช่าเกั่�ย์วักัับสััญญาเช่า	 กัาริปริะเมินผิลกัาริปล่อย์

เช่าในอด่ต	 เพ่�อกัำาหนดเง่�อนไขในกัาริปล่อย์เช่าและกัาริให้บริิกัาริพ่�นทุ่�จัดทุำา

สััญญาเช่า	สััญญาให้บริิกัาริพ่�นทุ่�	และสััญญาให้บริิกัาริทุ่�เกั่�ย์วัเน่�องกัับพ่�นทุ่�ให้

เหมาะสัม	 และปริะเมินผิลกัาริติดตามเร่ิย์กัเกั็บค์่าเช่า	 ค่์าบริิกัาริพ่�นทุ่�ค์่าใช้

จ่าย์	เพ่�อบันทุ้กัค์่าเผิ่�อหน่�สังสััย์จะสั้ญหริ่อตัดหน่�สั้ญ	หริ่อบันทุ้กัหน่�สั้ญริับค์่น	

(ในกัริณ่ทุ่�เริ่ย์กัเกั็บเงินได้ภัาย์หลังตัดหน่�สั้ญ)

	 (11)	จัดใหม้ร่ิะบบดแ้ลรัิกัษาค์วัามปลอดภัยั์ของอาค์าริสัิ�งปลก้ัสัร้ิาง

ทุ่�กัองทุริัสัต์ได้ลงทุุน	เช่น	ริะบบแจ้งเต่อนไฟไหม้	ริะบบกัาริติดต่อสั่�อสัาริ	และ

กัาริจัดกัาริเม่�อเกัิดเหตุฉุุกัเฉุิน

	 (12)	 กัำาหนดนโย์บาย์และแผินกัาริปฏิิบัติงานในกัาริบริิหาริ	 บำาริุง

ริักัษา	และปริับปริุงอาค์าริสัิ�งปล้กัสัริ้างทุ่�กัองทุริัสัต์ได้ลงทุุน	 เพ่�อให้ทุริัพย์์สัิน

อย์้่ในสัภัาพทุ่�เทุ่ย์บเค์่ย์งได้กัับอุตสัาหกัริริม

	 5)	ตริวัจสัอบให้มั�นใจวั่า	กัองทุริัสัต์ม่กัริริมสัิทุธุิ�และ/หริ่อ	สัิทุธุิโดย์

ถุ้กัต้องในอสัังหาริิมทุริัพย์์ทุ่�กัองทุริัสัต์จะลงทุุนในกัริริมสัิทุธุิ�หริ่อลงทุุนในสัิทุธุิ

กัาริเช่า	ริวัมทุั�งสััญญาต่างๆ	ทุ่�กัองทุริัสัต์เข้าไปเป็นค์้่สััญญาม่กัาริจัดทุำาโดย์ถุ้กั

ตอ้งตามกัฎหมาย์	และมผ่ิลผิก้ัพันหริอ่สัามาริถุใชบ้งัคั์บได้ตามเง่�อนไขทุ่�กัำาหนด

ในสััญญาดังกัล่าวั

	 6)	 จัดให้ม่ริะบบในกัาริจัดเกั็บเอกัสัาริหลักัฐานทุั�งหมดทุ่�เกั่�ย์วัข้อง

กัับกัาริดำาเนินงานของกัองทุรัิสัต์	 หนังสั่อเชิญปริะชุมผ้้ิถุ่อหน่วัย์ทุรัิสัต์	 แบบ

แสัดงริาย์กัาริข้อม้ลกัาริเสันอขาย์หน่วัย์ทุรัิสัต์	 หนังสั่อช่�ชวัน	 ริาย์งานปริะจำา

ปีของกัองทุริัสัต์	 และกัาริปฏิิบัติตามกัฎริะเบ่ย์บต่างๆ	 ทุ่�ม่ผิลใช้บังค์ับกัับกัอง

ทุริสััตแ์ละทุริพัย์ส์ันิทุ่�ลงทุนุ	โดย์เกับ็ริกััษาขอ้มล้และเอกัสัาริดงักัลา่วัใหถุ้ก้ัตอ้ง

ค์ริบถุ้วันและสัามาริถุตริวัจสัอบได้ภัาย์ในริะย์ะเวัลาอย์่างน้อย์ห้า	(5)	ปีนับแต่

วัันทุ่�ม่กัาริจัดทุำาเอกัสัาริหริ่อข้อม้ลดังกัล่าวั

	 7)	จัดทุำาและเผิย์แพริง่บกัาริเงนิ	ริาย์งานปริะจำาป	ีและขอ้มล้อ่�นใด

เกั่�ย์วักับักัองทุริสััต	์ใหถุ้ก้ัตอ้งค์ริบถุว้ันและเผิย์แพริภ่ัาย์ในริะย์ะเวัลาทุ่�กัำาหนด

ในกัฎหมาย์	สััญญากั่อตั�งทุริัสัต์	ริวัมทุั�งข้อบังค์ับของตลาดหลักัทุริัพย์์

ทุั�งน่�	ผิ้้จัดกัาริกัองทุริัสัต์	ริวัมถุ้งกัริริมกัาริ	และผิ้้บริิหาริ	ซึ่้�งม่หน้าทุ่�เกั่�ย์วัข้อง

ในกัาริจัดทุำาและเปิดเผิย์ข้อม้ลเก่ั�ย์วักัับกัองทุรัิสัต์	 ต้องริับผิิดชอบร่ิวัมกัันใน

เน่�อหาข้อม้ลทุ่�ปริะกัาศีหริ่อเผิย์แพริ่ต่อผ้้ิถุ่อหน่วัย์ทุริัสัต์และผ้้ิลงทุุนทัุ�วัไป	

โดย์ต้องจัดให้ม่ริะบบกัาริตริวัจสัอบ	 ทุ่�ทุำาให้มั�นใจได้ว่ัาข้อม้ลทุ่�เปิดเผิย์ใน

แบบแสัดงริาย์กัาริข้อมล้กัาริเสันอขาย์หน่วัย์ทุรัิสัต์	หนงัสัอ่ช่�ชวัน	หนังสัอ่เชญิ

ปริะชุมผ้้ิถุอ่หน่วัย์ทุรัิสัต์	เอกัสัาริโฆษณา	ปริะกัาศีตพิ่มพ์	หริอ่เอกัสัาริเผิย์แพร่ิ

อ่�นใดได้ริบักัาริตริวัจสัอบว่ัา	มค่์วัามถุก้ัต้อง	ค์ริบถุ้วัน	ไมข่าดข้อมล้สัำาคั์ญ	และ

ได้ให้ข้อม้ลทุ่�เพ่ย์งพอต่อกัาริตัดสิันใจลงทุุนแล้วั	 ริวัมทุั�งเป็นไปตามกัฎหมาย์	

ปริะกัาศี	และข้อบังค์ับทุ่�เกั่�ย์วัข้องแล้วั

	 8)	 ด้แลให้ผ้้ิถุ่อหน่วัย์ทุรัิสัต์ได้รัิบข้อม้ลทุ่�ถุ้กัต้องค์ริบถุ้วันและ

เพ่ย์งพอ	 ก่ัอนทุ่�จะใช้สัิทุธิุออกัเสั่ย์งในกัาริอนุมัติเริ่�องต่างๆ	 ริวัมทัุ�งได้ริับ

ขอ้มล้นั�นลว่ังหนา้ตามริะย์ะเวัลาทุ่�กัำาหนดในสัญัญากัอ่ตั�งทุริสััตแ์ละขอ้บงัค์บั

ตลาดหลักัทุริัพย์์

	 9) 	 ค์วับคุ์มด้แลให้กัองทุรัิสัต์ปฏิิบัติ เป็นไปตามกัฎหมาย์	

หริ่อแนวัทุางปฏิิบัติทุ่�ออกัโดย์หน่วัย์งานของริัฐ	 หริ่อองค์์กัริกัำากัับด้แล

อ่�นๆ	 ทุ่�เกั่�ย์วัข้องกัับกัาริดำาเนินงานของกัองทุริัสัต์	 ริวัมทุั�งข้อบังค์ับของ

ตลาดหลักัทุริัพย์์

	 10)	จ่าย์ปริะโย์ชนต์อบแทุนใหแ้กัผ่ิ้ถุ้อ่หนว่ัย์ทุริสััตไ์มน่อ้ย์กัวัา่ริอ้ย์

ละเก้ัาสับิ	(90)	ของกัำาไริสัทุุธิุทุ่�ปรัิบปรุิงแล้วัของริอบปีบญัชซ่ึ่้�งหมาย์ค์วัามริวัม

ถุ้งกัำาไริสัุทุธุิทุ่�อ้างอิงสัถุานะเงินสัดของกัองทุรัิสัต์	 โดย์จะจ่าย์ภัาย์ในเก้ัาสัิบ	

(90)	วันันบัแตว่ันัสัิ�นริอบปบีญัชห่ริอ่ริอบริะย์ะเวัลาบญัชทุ่่�มก่ัาริจา่ย์ปริะโย์ชน์

ตอบแทุนนั�น	แลว้ัแต่กัริณ	่แตอ่ย์า่งไริกัด็	่ในกัริณทุ่่�กัองทุริสััตย์์งัมย่์อดขาดทุนุ

สัะสัมอย์้่	จะไม่จ่าย์ปริะโย์ชน์ตอบแทุนแกั่ผิ้้ถุ่อหน่วัย์ทุริัสัต์

	 11)	กัำาหนดขอบเขตกัาริดำาเนนิงานหริอ่กัาริปริะเมนิของผิ้ป้ริะเมนิ

ทุริพัย์สิ์ันในแต่ละปี	ใหร้ิวัมถุง้กัาริตริวัจสัอบสัภัาพทุรัิพย์สิ์ันของกัองทุรัิสัต	์โดย์

เปริ่ย์บเทุ่ย์บกัับทุริัพย์์สัินทุ่�ตั�งอย์้่บริิเวัณใกัล้เค์่ย์งกัันและม่ลักัษณะค์ล้าย์ค์ล้ง

กัับทุริัพย์์สัินของกัองทุริัสัต์

	 12)	 ผ้้ิจัดกัาริกัองทุรัิสัต์อาจจัดจ้างนาย์หน้า	 เพ่�อมาทุำากัาริช่วัย์ผิ้้

บริิหาริอสัังหาริิมทุริัพย์์ในกัริะบวันกัาริจัดหาผิ้้เช่า

	 13)	 ในกัาริลงทุุนทุริัพย์์สัินอ่�นทุ่�ไม่ใช่ทุริัพย์์สัินหลักั	ทุริัสัต่จะมอบ

หมาย์ให้ผิ้จ้ดักัาริกัองทุรัิสัต์เป็นผ้้ิมห่น้าทุ่�ในกัาริจัดกัาริลงทุนุทุรัิพย์สิ์ันอ่�นตาม

หลักัเกัณฑ์์ทุ่�ปริะกัาศี	สัริ.	26/2555	และสััญญาสัามาริถุตริวัจสัอบได้ภัาย์ใน

ริะย์ะเวัลาอย์่างน้อย์ห้า	 (5)	ปี	นับแต่วัันทุ่�ม่กัาริจัดทุำาเอกัสัาริ	หริ่อข้อม้ลดัง

กัล่าวั	แต่ทุั�งน่�	กัาริมอบหมาย์ดังกัล่าวั	มิได้เป็นกัาริตัดสัิทุธุิของทุริัสัต่ในกัาริ

มอบหมาย์ให้ผิ้อ้่�นดำาเนินกัาริจัดกัาริลงทุนุในทุรัิพย์สิ์ันอ่�นทุ่�ไม่ใชทุ่รัิพย์สิ์ันหลักั
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3. หน้้าที่่�จากการมอบหมายงาน้บริหารจัดการอสัังหาริมที่รัพย์ให้แก่ผู้้้

บริหารอสัังหาริมที่รัพย์ (Property Manager)

         แม้้ผู้้้จััดการกองทรัสต์์จัะม้อบหม้ายงานบริหารจััดการอสังหาริม้ทรัพย์

ให้แก่ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์(Property Manager) ท่�เป็็นบุคคลภายนอก 

ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ยังคงต้์องกำากับด้แลการป็ฏิิบัต์ิงานของผู้้้บริหาร

อสังหาริม้ทรัพย์ เพ่�อรักษาป็ระโยชน์ท่�ด่ท่�สุดของกองทรัสต์์และผู้้้ถื่อหน่วย

ทรัสต์์ 

1) การคัดเล่อกผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์

การว่าจั้างผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์จัากภายนอกให้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ท่�

กองทรัสต์์เข้าไป็ลงทุน เช่น ด้แลด้านการขาย การต์ลาด และการบริหารงาน

ป็ระจัำาวันบนอสังหาริม้ทรัพย์นั�น ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต้์องจััดให้ม้่การดำาเนิน

การอย่างน้อยในเร่�องต์่อไป็น่�

 (1) ม้่การป็ระเม้ินและวิเคราะห์ป็ระสบการณ์์ ช่�อเส่ยง และผู้ลงาน

ในอด่ต์ของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ ในเร่�องความ้สาม้ารถืในการจััดหาผู้้้เช่า 

ผู้้้ใช้บริการ การต์ิดต์าม้หน่� การบำารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการ

บริหารจัดัการพ่�นท่�ใหเ้ชา่ การด้แลใหบ้รกิารแกผู่้้เ้ชา่ ระบบควบคมุ้ภายในเพ่�อ

ป็้องกันการรั�วไหลของรายได้และควบคุม้การเบิกค่าใช้จั่ายให้รัดกุม้ เป็็นต์้น

 (2) ม้่การพิจัารณ์าความ้เหม้าะสม้ของอัต์ราค่าต์อบแทนของผู้้้

บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ ซึ่่�งต์้องกำาหนดต์าม้ระดับความ้สาม้ารถืในการป็ฏิิบัต์ิ

งาน เพ่�อสร้างแรงจ้ังใจัให้ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์พยายาม้เพิ�ม้รายได้ให้แก่

กองทรัสต์์ เช่น ผู้ลต์อบแทนของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ข่�นอย้่กับรายได้ค่า

เช่า และ/หร่อ ค่าบริการพ่�นท่�ท่�เร่ยกเก็บได้จัริงหร่อกำาไรสุทธิิจัากการป็ล่อย

เช่าอสังหาริม้ทรัพย์นั�น เป็็นต์้น

 (3) จััดให้ม้่กลไกท่�ทำาให้กองทรัสต์์สาม้ารถืป็รับเป็ล่�ยนผู้้้บริหาร

อสังหาริม้ทรัพย์ได้ ในกรณ่์ท่�ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ไม้่ป็ฏิิบัติ์ต์าม้เง่�อนไข 

หร่อม้่ผู้ลการบริหารจััดการไม้่เป็็นท่�น่าพอใจั

 (4) จััดให้ม้่ระบบในการต์ิดต์าม้ต์รวจัสอบและป็ระเม้ินระบบการ

ควบคุม้ภายในของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์โดยสม้ำ�าเสม้อ เพ่�อให้มั้�นใจัว่า

ระบบควบคุม้ภายในยังคงม้่ป็ระสิทธิิผู้ลและสาม้ารถืป็้องกันการทุจัริต์หร่อ

ทำาให้ต์รวจัพบการทุจัริต์หร่อการป็ฏิิบัติ์ท่�ไม้่เป็็นไป็ต์าม้ระบบได้โดยง่าย เช่น 

กำาหนดให้ผู้้้สอบบัญช่ของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ต์้องป็ระเม้ินระบบการ

ควบคุม้ ภายในของทางผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ ในระหว่างการสอบบัญช ่และ

ใหร้ายงานจัดุออ่น หรอ่ขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุ้ภายในใหผู้้้จ้ัดัการกอง

ทรัสต์์ทราบ เป็็นต์้น 

ทั�งน่�ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องพิจัารณ์ากำาหนดในสัญญาว่าจั้างให้ผู้้้บริหาร

อสังหาริม้ทรัพย์ต์้องรับผู้ิดชอบในความ้เส่ยหายท่�เกิดข่�นกับผู้ลป็ระโยชน์

ของกองทรัสต์ ์อนัเน่�องจัากความ้ป็ระม้าทเลนิเลอ่ของผู้้บ้รหิารอสงัหาริม้ทรพัย์

ในระบบการควบคุม้การป็ฏิิบัต์ิงาน

 (5) ในกรณ์่ท่�ผู้้้จััดการกองทรัสต์์พบว่า ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์

กระทำาการหร่อละเว้นการกระทำาการอันเป็็นเหตุ์ให้ขาดความ้น่าเช่�อถ่ือใน

การป็ฏิิบัต์ิหน้าท่�ต์าม้สัญญาว่าจั้างผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องดำาเนินการบอก

เลิกสัญญาว่าจั้างผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์รายนั�นเพ่�อท่�ผู้้้จััดการกองทรัสต์์

จัะสาม้ารถืเข้าไป็ดำาเนินงานแทน หร่อคัดเล่อกผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ราย

ใหม้่ เพ่�อทดแทนรายเดิม้ อย่างไรก็ต์าม้ ในกรณ่์ท่�กองทรัสต์์ม้่การก้้ย่ม้เงิน

และสญัญาก้้ยม่้เงินม้ข่อ้หา้ม้ในการเป็ล่�ยนแป็ลงผู้้บ้รหิารอสังหาริม้ทรพัย ์การ

เป็ล่�ยนแป็ลงผู้้บ้รหิารอสงัหารมิ้ทรพัยโ์ดยอาศัยัเหต์ตุ์าม้ท่�กำาหนดไวจ้ัะกระทำา

ได้ก็ต์่อเม้่�อได้รับความ้เห็นชอบจัากผู้้้ให้ก้้ย่ม้เงินของกองทรัสต์์

2) การกำากับด้แลการป็ฏิิบัต์ิงานของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์

ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ม่้หน้าท่�กำากับด้แลการบริหารจััดการและการป็ฏิิบัต์ิงาน

ของผู้้บ้รหิารอสงัหารมิ้ทรพัย ์เพ่�อรกัษาป็ระโยชนท์่�ดท่่�สดุของกองทรสัต์แ์ละ

ผู้้้ถื่อหน่วยทรัสต์์ โดยให้ดำาเนินการอย่างน้อยดังต์่อไป็น่�

 (1) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องม่้ส่วนร่วม้ในการจััดทำาหร่อพิจัารณ์า

อนุมั้ต์ิแผู้นงบป็ระม้าณ์ป็ระจัำาป็ีของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์เพ่�อแสดงราย

ละเอ่ยดของรายรับและรายจั่าย เพ่�อหล่กเล่�ยงรายจั่ายท่�ไม้่พ่งป็ระสงค์ 

กำาหนดเป้็าหม้ายการจััดหารายได้แต่์ละเด่อนและแต่์ละปี็ ควบคุม้ด้แลให้

รายรับและรายจ่ัายเป็น็ไป็ต์าม้แผู้นงบป็ระม้าณ์ท่�วางไว ้โดยแผู้นงบป็ระม้าณ์

ป็ระจัำาป็ีของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ต์้องได้รับความ้เห็นชอบจัากทรัสต์่

 (2) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต้์องกำาหนดเง่�อนไขท่�จั้งใจัให้ผู้้้บริหาร

อสังหาริม้ทรัพย์พยายาม้เพิ�ม้ม้้ลค่าและผู้ลต์อบแทนให้แก่กองทรัสต์์ และลด

ความ้เส่�ยงให้แก่ผู้้้ถื่อหน่วยทรัสต์์

 (3) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องม้่ส่วนร่วม้ในการพิจัารณ์าหร่อทบทวน

การวางแผู้นกลยุทธ์ิของผู้้บ้ริหารอสังหาริม้ทรพัย์เพ่�อใหส้าม้ารถืเพิ�ม้การจัดัหา

รายได้ และลดความ้เส่�ยงจัากความ้ผู้ันผู้วนของรายได้ค่าเช่า และ/หร่อ ค่า

บริการพ่�นท่�ให้แก่กองทรัสต์์ และควบคุม้ให้ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์ดำาเนิน

การให้เป็็นไป็ต์าม้กลยุทธิ์ท่�วางไว้

 (4) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องม้่ส่วนร่วม้ในการพิจัารณ์าหร่อทบทวน

แนวทางการคัดเล่อกผู้้้เช่าและผู้้้ใช้บริการรายใหญ่ หร่อม่้ส่วนร่วม้ในการ

วางแผู้นการจััดสัดส่วนป็ระเภทธุิรกิจัของผู้้้เช่าของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์

เพ่�อจัำากัดและควบคุม้ความ้เส่�ยงหร่อความ้ผู้ันผู้วนของรายได้ค่าเช่า และ/

หร่อ ค่าบริการพ่�นท่�ในแต์่ละป็ี

 (5) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องทบทวนหร่อม้่ส่วนในการกำาหนด

นโยบายค่าเช่า และ/หร่อ ค่าบริการพ่�นท่�เพ่�อให้อัต์ราค่าเช่า และ/หร่อ ค่า

บริการพ่�นท่�เป็็นไป็ในอัต์ราท่�เหม้าะสม้ต์าม้สภาวะต์ลาดให้เช่าและให้บริการ

ในขณ์ะนั�น

 (6) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องต์รวจัสอบระบบในการควบคุม้ด้แลค่า

ใช้จั่ายในการบำารุงรักษาหร่อซึ่่อม้แซึ่ม้อุป็กรณ์์หร่ออาคาร เพ่�อให้ทรัพย์สิน

อย้่ในสภาพท่�เท่ยบเค่ยงได้กับอุต์สาหกรรม้

 (7) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องป็ระเม้ินความ้เหม้าะสม้ของระบบการ

ควบคุม้เก่�ยวกับการจััดซึ่่�อจััดจั้างของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์เพ่�อให้กอง

ทรัสต์์ได้รับสินค้าหร่อบริการท่�คุ้ม้ค่ากับเงินท่�จั่ายไป็

 (8) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องต์ิดต์าม้และควบคุม้การจััดเก็บรายได้

ของผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์เพ่�อให้กองทรัสต์์ได้รับรายได้ค่าเช่า และ/หร่อ 

ค่าบริการครบถื้วน

 (9) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องกำาหนดให้ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์

ม้ห่นา้ท่�ต์ดิต์าม้และ ควบคมุ้ดแ้ลใหผู้้้เ้ชา่และผู้้ใ้ชบ้รกิารจัา่ยชำาระคา่ภาษต่์า่งๆ 

ให้ถื้กต์้องต์าม้ท่�กฎหม้ายกำาหนด

 (10) ผู้้้จััดการกองทรัสต์์ต์้องวิเคราะห์ความ้ผู้ิดป็กต์ิในการบริหาร

จัดัการของผู้้บ้รหิาร อสงัหารมิ้ทรพัย ์รวม้ทั�งสุม่้ต์รวจัสอบการดำาเนนิงานของ

ผู้้้บริหารอสังหาริม้ทรัพย์

45
ทรัสต์์เพ่�อการลงทุนในสิทธิิการเช่า 
อสังหาริม้ทรัพย์โกลเด้นเวนเจัอร์



	 (11)	 ผู้้�จััดการกองทรัสต์์ต์�องคััดเลืือกแลืะประเมิินระบบคัวบคัุมิ

ภายในของผู้้�บริหารอสังหาริมิทรัพย์นอกจัากน้�	 ผู้้�จััดการกองทรัสต์์ต์�องม้ิ

ระบบในการต์ิดต์ามิคัวบคัุมิ	 แลืะสุ�มิต์รวจัสอบเพื�อให�มัิ�นใจัได�ว�า	 ผู้้�บริหาร

อสังหาริมิทรัพย์ปฏิิบัต์ิต์ามิหลืักเกณฑ์์ดังต์�อไปน้�

	 ก.	จััดเก็บรายได�แลืะนำาส�งให�กองทรัสต์์คัรบถ้�วนถ้้กต์�อง

	 ข.	ไมิ�เรย้กเก็บคั�าใช้�จั�ายจัากกองทรัสต์ม์ิากเกินคัวามิจัำาเป็น	แลืะต์�อง

อย้�ภายในกรอบท้�สัญญาแต์�งต์ั�งผู้้�จััดการกองทรัสต์์กำาหนดให�เร้ยกเก็บได�

	 คั.	มิก้ารดแ้ลืแลืะซ่�อมิบำารงุรกัษาทรัพยส์นิของกองทรัสต์อ์ย�างเพย้ง

พอแลืะเหมิาะสมิเพื�อให�สามิารถ้ใช้�จัดัหาผู้ลืประโยช้นไ์ด�อย�างต์�อเนื�องในระยะ

ยาว

4.ระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการทำำางาน เพื่่�อป้อ้งกนัหรอ่จัดัการ

กับความขััดแย้งทำางผลป้ระโยชน์การแบ่งฝ่่ายงานและหน้าท่ำ�ความรับผิด

ชอบขัองแต่่ละฝ่่ายงานขัองผ้้จััดการกองทำรัสต่์

	 1)	จัำาแนกต์ามิรายลืะเอ้ยดของงาน

บริษัท	ฯ	ได�รับการจััดต์ั�งข้�น	โดยมิ้วัต์ถุ้ประสงคั์ท้�จัะประกอบธุุรกิจัหลืักเป็นผู้้�

จััดการกองทรัสต์์ต์ามิ	 พ.ร.บ.ทรัสต์์เพื�อธุุรกรรมิในต์ลืาดทุน	 บริษัทฯ	 ได�แบ�ง

ฝ่่ายงานออกเป็น	4	ฝ่่ายหลืัก	เพื�อให�การปฏิิบัต์ิหน�าท้�ในการเป็นผู้้�จััดการกอง

ทรัสต์์ของบริษัท	ฯ	เป็นไปต์ามิสัญญาก�อต์ั�งทรัสต์์	สัญญาแต์�งต์ั�งผู้้�จััดการกอง

ทรัสต์์	แลืะกฎหมิาย	รวมิถ้้งกฎ	แลืะ/หรือ	ระเบ้ยบต์�างๆ	ท้�เก้�ยวข�อง	ฝ่่ายงาน

ต์�างๆ	ของบรษิทั	ฯ	แลืะขอบเขต์ของงานแลืะหน�าท้�คัวามิรบัผู้ดิช้อบของแต์�ลืะ

ฝ่่าย	สามิารถ้สรุปได�ดังน้�

ฝ่่ายกำากับต่รวจัสอบ บริหารและจััดการความเส่�ยง

	 •	กำากับด้แลืบริหารแลืะจััดการคัวามิเส้�ยงท้�เก้�ยวข�องกับการบริหาร

จัดัการกองทรสัต์	์แลืะการลืงทนุของกองทรสัต์	์ให�เปน็ไปต์ามิสญัญาก�อต์ั�งทรสัต์์

แลืะหลืักเกณฑ์์ท้�เก้�ยวข�อง

	 •	ด้แลืแลืะป้องกันมิใิห�เกิดคัวามิขดัแย�งทางผู้ลืประโยช้น์ระหว�างกอง

ทรัสต์์กับบุคัคัลืท้�เก้�ยวโยงกัน

	 •	 จััดโคัรงสร�างองค์ักรแลืะแนวทางการดำาเนินการ	 เพื�อรักษา

ประโยช้นท์้�ดท้้�สดุของกองทรสัต์แ์ลืะผู้้�ถ้อืหน�วยทรสัต์โ์ดยรวมิเมืิ�อเกดิคัวามิขดั

แย�งทางผู้ลืประโยช้น์ข้�น

	 •		ดแ้ลืให�บคุัลืากรท้�เก้�ยวข�องกบัการดำาเนนิการของกองทรสัต์์เป็นผู้้�ท้�มิ้

คัณุสมิบัต์เิหมิาะสมิต์ามิลืกัษณะงานท้�ปฏิบิตั์แิลืะปฏิบิตั์ใิห�เปน็ไปต์ามิกฎหมิาย

ท้�เก้�ยวข�อง	

	 •	ประเมิินผู้ลืงานแลืะการปฏิิบัต์ิงานของบุคัลืากร

	 •	 ต์รวจัสอบการดำาเนินงานของกองทรัสต์์ว�า	 เป็นไปต์ามิสัญญาก�อ

ต์ั�งทรสัต์	์แลืะกฎหมิายท้�เก้�ยวข�องหรอืไมิ�	แลืะเพื�อทำาให�มิั�นใจัว�ากองทรัสต์แ์ลืะ

บุคัคัลืท้�เก้�ยวข�องทราบถ้้ง	กฎหมิายแลืะกฎระเบ้ยบท้�มิ้การแก�ไขเปลื้�ยนแปลืง

	 •	 ดำาเนินการสรุปแลืะนำาเสนอเพื�อพิจัารณาแลืะอนุมิัต์ิจัากคัณะ

กรรมิการสำาหรับกรณ้รายจั�ายพิเศษหรือรายจั�ายนอกงบประมิาณ

ฝ่่ายบริหารทรัพย์สิน

	 •	ดำาเนินการคััดเลืือกผู้้�ประเมิินมิ้ลืคั�าอสังหาริมิทรัพย์

	 •	 วางแผู้นแลืะกำาหนดกลืยุทธุ์ในการจััดหาผู้ลืประโยช้น์จัาก

อสังหาริมิทรัพย์

	 •	วางแผู้นการต์ลืาดแลืะส�งเสริมิการขายการประช้าสัมิพันธุ์

	 •	กำาหนดกลืยุทธ์ุการแข�งขัน	เพื�อสร�างผู้ลืต์อบแทนได�ต์ามิเป้าหมิาย

ท้�กำาหนด

	 •	จััดทำาประมิาณการรายได�แลืะคั�าใช้�จั�ายของกองทรัสต์์

	 •	คัวบคัมุิดแ้ลืแลืะต์รวจัสอบการทำางานของผู้้�บรหิารอสงัหารมิิทรพัย์

	 •	ด้แลืการใช้�ประโยช้น์การรักษาคัวามิสะอาดแลืะคัวามิปลือดภัย		

จัากทรัพย์สินของกองทรัสต์์

	 •	การคัวบคัุมิด้แลืทรัพย์สิน

	 •	ด้แลืผู้้�เช้�าแลืะผู้้�ใช้�บริการ

	 •	ด้แลืการจััดเก็บคั�าเช้�าแลืะคั�าบริการพื�นท้�ให�มิ้คัวามิคัรบถ้�วน	

แลืะถ้้กต์�อง	 

	 •	ด้แลืการจััดการคั�าใช้�จั�ายของกองทรัสต์์ให�มิ้ประสิทธุิภาพ

ฝ่่ายการลืงทุนแลืะพัฒนาธุุรกิจั

	 •	ดำาเนินงานต์ามิแผู้นงาน	เพื�อให�เป็นไปต์ามินโยบายแลืะกลืยุทธุ์

ในการจััดหาผู้ลืประโยช้น์รวมิถ้้งการด้แลืบริหารกองทรัสต์์

	 • 	 วางแผู้นคััดเลืือกแลืะพิจัารณาวางแผู้นการลืงทุนใน

อสังหาริมิทรัพย์ของกองทรัสต์์รวมิถ้้ง	การลืงทุนในทรัพย์สินอื�น

	 •	 จััดให�มิ้การดำาเนินการต์รวจัสอบ	 หรือสอบทานข�อมิ้ลื

อสังหาริมิทรัพย์ท้�กองทรัสต์์จัะลืงทุน

	 •	จััดทำาประมิาณการรายได�แลืะคั�าใช้�จั�ายของกองทรัสต์์

	 •	ด้แลืเก้�ยวกับนโยบายแลืะการก้�ยืมิเงินของกองทรัสต์์	(ถ้�ามิ้)

	 •	จััดการบริหารคัวามิเส้�ยงท้�เก้�ยวข�องกับการลืงทุนของกองทรัสต์์

ฝ่่ายนักลงทำุนสัมพื่ันธ์์และสนับสนุนการป้ฏิิบัต่ิงาน

	 •	 จััดทำาแลืะเปิดเผู้ยข�อมิ้ลืต์�อสำานักงาน	ก.ลื.ต์.	 ต์ลืาดหลืักทรัพย์	

ทรสัต์	้แลืะผู้้�ถ้อืหน�วยทรสัต์	์แลืะคั้�สญัญา	ต์ามิท้�กำาหนดในสญัญาก�อตั์�ง	ทรสัต์	์

กฎหมิาย	ประกาศท้�เก้�ยวข�อง	หรอืสญัญาต์�างๆ	เช้�น	การจัดัประช้มุิผู้้�ถ้อืหน�วย

ทรัสต์์	 การจััดทำารายงานประจัำาปี	 แลืะแบบแสดงรายการข�อมิ้ลืประจัำาปี

ของกองทรัสต์์	รวมิทั�งข�อมิ้ลืเก้�ยวกับผู้้�จััดการกองทรัสต์์แลืะกองทรัสต์์

	 •	ต์ิดต์�อแลืะด้แลืผู้้�ถ้ือหน�วยทรัสต์์

	 •	ด้แลืจััดหาบุคัลืากรท้�มิ้คัวามิร้�คัวามิสามิารถ้แลืะคัวามิเช้้�ยวช้าญ

เพิ�มิเต์ิมิ

	 •	 จััดอบรมิแลืะพัฒนาองค์ัคัวามิร้�ของบุคัลืากร	 เพื�อการบริหาร

จััดการกองทรัสต์์ให�มิ้ประสิทธุิภาพยิ�งข้�น

	 •	คัวบคัุมิ	ต์ิดต์ามิ	ประสานงานแลืะด้แลืงานท้�ได�มิ้การมิอบหมิาย

ให�จััดทำาแลืะดำาเนินการโดยผู้้�ให�บริการภายนอก	(งานท้�มิ้การ	Outsource)

	 •	การรับข�อร�องเร้ยนแลืะการดำาเนินการกับข�อพิพาท

	 •	การจััดเก็บข�อมิ้ลืเอกสารแลืะหลืักฐานเก้�ยวกับกองทรัสต์์

	 •	งานสนับสนุนการปฏิิบัต์ิงาน	เช้�น	การบริหารงานบุคัคัลื	การ

จััดการด�านเทคัโนโลืย้สารสนเทศแลืะ	คัอมิพิวเต์อร์	การบริหารงานทั�วไป	

การจััดซ่ื�อจััดจั�าง		

5. ค่าต่อบแทำนผ้้จััดการกองทำรัสต่์

ต์ลือดระยะเวลืาแห�งสัญญาแต์�งต์ั�งผู้้�จััดการกองทรัสต์์	 ผู้้�จััดการกองทรัสต์์

จัะได�รับคั�าธุรรมิเน้ยมิสำาหรับการปฏิิบัต์ิหน�าท้�ในการเป็นผู้้�จััดการกองทรัสต์์

แบ�งเป็นคั�าธุรรมิเน้ยมิพื�นฐาน	(Base	fee)	ในอัต์ราไมิ�เกิน	0.3	%	ของมิ้ลืคั�า

ทรัพย์สินสุทธุิ	โดยมิ้การกำาหนดอัต์ราขั�นต์ำ�าท้�	12	ลื�านบาทต์�อปี

46 รายงานประจัำาปี	2564
ต์ุลืาคัมิ	63	-	กันยายน	64



 (อาจมีการปรับขึ้นอัตราขั้นต่ำาในกรณีที่มีการเพิ่มทุน อันส่งผลให้มีการเพิ่ม

งานหรอืหนา้ทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต)์ และคา่ธรรมเนยีมผนัแปร (Variable 

fee) ในอัตราไม่เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว

ในแต่ละรอบปีบัญชีตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ 

1.5. วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์

1) เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

 ที่กำาหนด

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทำาหน้าที่

 ก. ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที่

ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ พระราช

บญัญัตทิรสัต ์พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศของสำานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอ่ืนใด และการไม่

ปฏิบัติหน้าที่นั้น ทรัสตีเห็นว่า เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อกองทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถเยียวยาความเสียหาย

นัน้ไดภ้ายในระยะเวลาหกสบิ (60) วนั นบัแตว่นัทีท่รสัตแีจง้ใหผู้จ้ดัการกอง

ทรัสต์ทราบถึงเหตุดังกล่าว 

 ข. ปรากฎข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลักษณะ

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของ

สำานักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามคำาสั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะ

เวลาที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

 ค. ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกอง

ทรัสต์ของสำานักงาน ก.ล.ต. สิ้นสุดลงและผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่อ

อายุการให้ความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. 

 (3) สำานักงาน ก.ล.ต. ส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้

จดัการกองทรสัต์หรอืสัง่พกัการปฏบิติหนา้ทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ปน็เวลา

เกนิกวา่ระยะเวลาทีป่ระกาศ สร. 26/2555 หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกำาหนด

ที่สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

 (4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนติบิคุคลหรอืชำาระบญัช ีหรอืถกู

พิทักษ์ทรพัย ์ไมว่า่จะเปน็คำาส่ังพทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาดหรอืไมก่ต็าม หรอืมีการ

ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์

 (5) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดำารงเงินกองทุนตามประกาศ

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2) วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่

 กรณปีรากฏเหตใุนการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามขอ้ (2) ก. 

ใหท้รสัตเีปน็ผูม้อีำานาจในการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยใหท้รสัตเีรยีก

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์และดำาเนินการแต่งตั้งผู้

จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่ปรากฏเหตุตามข้อ 

(2) ก. และแตง่ตัง้บคุคลทีผู่ถ้อืหนว่ยทรสัตม์มีตเิหน็ชอบภายในสามสบิ (30) 

วันนับแต่วันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินการแต่งตั้งผู้จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตีดำาเนินการแต่งต้ังผู้จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่ได้เอง

โดยคำานึงถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลา

ที่จำาเป็นและสมควร

3) การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์

 การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ตัดสิทธิของทรัสตีในอันท่ีจะ

ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการผู้จัดการกองทรัสต์

ผดิสญัญา และทรสัตไีมต่อ้งรบัผดิชดใชค้า่เสยีหายใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้กับผูจ้ดัการ

กองทรสัตเ์พราะการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยอาศยัเหตตุามสญัญานี ้

สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ตลอด

จนกฎหมาย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมดำาเนินการตามความจำาเป็นเพื่อให้

ทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่แลว้แต่กรณ ีสามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่

ไปได ้ซึง่การดำาเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงรายมอืช่ือในหนงัสอืเพ่ือรบัรอง

ความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ราย

ใหม่ รวมถึงลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารและ

ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาให้แก่ทรัสตี หรือ

ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์

รายใหม่สามารถดำาเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกอง

ทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์



2.ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท    13 กุมภาพันธ์ 2539

ทุนจดทะเบียน 638,600,000 บาท

ที่ตั้งของบริษัท 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ บี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (99.99%)

คณะกรรมการบริษัท 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

มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. หนึ่งคน รวมเป็น

สองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท

วัตถุประสงค์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์การแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ผูจั้ดการกองทรสัต์ตกลงแต่งตัง้ บริษทั นอร์ท สาธร เรยีลตี ้จำากดั 

ให้ทำาหน้าท่ีในการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ในโครงการของกองทรัสต์ 

เพ่ือประโยชนข์องกองทรสัต ์โดยมีสทิธ ิหน้าที ่และขอบเขตความรบัผดิชอบ

ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 (1) หนา้ท่ีเกีย่วกับการบริหารจดัการอสงัหารมิทรัพย ์มหีนา้ทีห่ลกั 

ดังนี้

 ก.จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนตาม

นโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์

 ข. บำารงุรกัษาและซ่อ่มแซ่มทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน ตรวจ

สอบการปฏิิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ค. การจัดทำาบญัชแีละรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจ

สอบภายใน

 ง. พัฒนาและจัดให้มีแผนการโฆษณา แผนการส่งเสริมการขาย

สำาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

 (2) หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดหาประโยชน์จาก

ทรพัย์สนิทีก่องทรัสต์เขา้ลงทุน รวมถึงข้อมูลเกีย่วกับส่วนได้เสียของตน และ

ของผู้มีอำานาจควบคุมของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์์และวิธี

การที่บริษัทฯ และทรัสตีกำาหนดให้แก่บริษัทฯและทรัสตีทราบ

 (3) หน้าทีใ่นการปฏิบิตัติามหลกัเกณฑ์เ์กีย่วกบัการทำารายการกบั

บุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์การบริหารจัดการ

กองทรัสต์ในเรื่องการทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทรัสต์ ท้ังนี ้

ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิิบัติหน้าที่โดย คำานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์

 (4) หน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับบริษัทฯและ  ทรัสตี

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์รบัทราบและตกลงว่า การปฏิบัิตหิน้าทีข่องผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ในการ

กำากบัดูแลของบริษทัฯ และผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์มหีน้าทีใ่นการให้ความ

ร่วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตีในการปฏิิบัติตามระบบกำากับดูแลสำาหรับผู้

บรหิารอสังหาริมทรพัยต์ามทีบ่ริษทัฯ และ/หรือทรสัตกีำาหนดอย่างเคร่งครดั

 (5) หน้าที่ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการจัดให้มี ปฏิิบัติตาม และปรับปรุง

มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์

ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ อาจเกิดขึ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริงให้แก่บริษัทฯ 

และทรัสตีทราบ นอกจากนี้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่ดำาเนินการใดๆ 

อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่กำาหนดไว้

ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 (6) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบิตัหิน้าทีแ่ละการกำากบัดแูล (Out-

sourcing)

การปฏิิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาน้ีผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ดำาเนินการด้วยตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิิบัติหน้าที่บางส่วนของผู้

บริหารอสังหาริมทรัพย์เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ

48 รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 64



หรือประกาศใดๆที่ใช้บังคับแก่กองทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ 

และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ใน

นโยบายเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วย

เหลือในการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Outsourcing) ซึ่ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดเผยต่อบริษัทฯ แล้ว โดยผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบถึงการมอบ

หมายดังกล่าวทุกครั้ง นอกจากน้ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องควบคุมดูแล

ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกอง

ทรัสต์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข

ต่างๆ แห่งสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 (7) ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที่จะจัดให้มี ปฏิบัติตาม ปรับปรุง และเปิด

เผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

3)  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมสำาหรับการปฏิบัติหน้าท่ี

ในการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base 

Fee) ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีสำาหรับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็

กซ์ และ ไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อปีสำาหรับโครงการสาทร สแควร์ และค่า

ธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ในอัตราไม่เกิน 8% ของรายได้จาก

การให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละโครงการ ตามที่กำาหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้

บริหารอสังหาริมทรัพย์

3.ทรัสตี

1) ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

 ที่อยู่ :   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

    เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ประเภทธุรกิจ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี

 โทรศัพท์ :   0-2673-3999

 โทรสาร :     0-2673-7809

 เว็บไซต์ :    www.kasikornasset.com

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556  

ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำานวนหุ้นที่

จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 27,154,272 99.99

2 นายประทาน อัฉราวรรณ 1 0.00

3 นางสาวศรัญญา ศิริวันสาณฑ์ 1 0.00

รวม 27,154,274 100

49 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

2) โครงสร้างการถือหุ้น



3) หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบใน้การัเป็็น้ที่รััสตี่ 

ทรััสตีีมีีหน้้าที�ใน้การัดููแลและจััดูการักองทรััสตี์ดู้วยความีซื่่�อสัตีย์สุจัริัตี 

รัะมีัดูรัะวังเยี�ยงผูู้้มีีวิชาชีพ โดูยปฏิิบััตีิต่ีอผูู้้รัับัปรัะโยชน้์อย่างเป็น้ธรัรัมีเพ่�อ

ปรัะโยชน์้สูงสุดูของผูู้้รัับัปรัะโยชน์้อย่างมีีปรัะสิทธิภาพและความีเป็น้อิสรัะ 

และเป็น้ไปตีามีสัญญาก่อตัี�งทรััสตี์ ตีลอดูจัน้กฎหมีายที�เกี�ยวข้อง และข้อ

ผู้กูพนั้ที�ไดูใ้หไ้วเ้พิ�มีเตีมิีแกผูู่้ล้งทนุ้ (ถ้า้มี)ี โดูยมีหีน้า้ที�ที�สำาคญัตีามีที�ไดูก้ำาหน้ดู

ไว้ใน้สัญญาก่อตีั�งทรััสตี์ ไดู้แก่ 

 (1) ตีดิูตีามีดูแูลและตีรัวจัสอบัให้ผูู้จ้ัดัูการักองทรัสัต์ีบัรัหิารัจัดัูการั

กองทรััสตี์ให้เป็น้ไปตีามีสัญญาก่อตีั�ง ทรััสตี์และกฎหมีายที�เกี�ยวข้อง 

 (2) รัายงาน้ตี่อสำาน้ักงาน้คณะกรัรัมีการั ก.ล.ตี. ตีลอดูจัน้ดูำาเน้ิน้

การัแก้ไข ยับัยั�ง หรั่อเยียวยาความีเสียหายที�เกิดูข้�น้แก่กองทรััสตี์ตีามีที�เห็น้

สมีควรั กรัณีที�ผูู้จ้ัดัูการักองทรัสัต์ีกรัะทำาการั หรัอ่งดูเวน้้กรัะทำาการัจัน้ก่อให้

เกิดูความีเสียหายแก่กองทรัสัต์ี หรัอ่ไม่ีปฏิบิัติัีหน้้าที�ตีามีสญัญาและกฎหมีาย

ที�เกี�ยวข้อง 

 (3) เขา้รัว่มีปรัะชมุีใน้การัปรัะชมุีผูู้ถ้้อ่หน้ว่ยทรัสัตีท์กุครัั�ง โดูยหาก

ตี้องมีีการัขอมีตีิที�ปรัะชุมีผูู้้ถ้่อหน้่วยทรััสตี์ ทรััสตีีจัะตี้องตีอบัข้อซื่ักถ้ามีและ

ให้ความีเห็น้เกี�ยวกับัการัดูำาเน้ิน้การัว่า เป็น้ไปตีามีสัญญาก่อตีั�งทรััสต์ีหรั่อ

กฎหมีายที�เกี�ยวขอ้งหรัอ่ไมี ่รัวมีทั�งทกัทว้งและแจัง้ใหผูู้้ถ้้อ่หน้ว่ยทรัสัตีท์รัาบั

วา่ การัดูำาเน้นิ้การัดูงักลา่วไมีส่ามีารัถ้กรัะทำาไดู ้หากไม่ีเปน็้ไปตีามีสญัญาก่อ

ตีั�งทรััสตี์หรั่อกฎหมีายที�เกี�ยวข้อง 

 (4) จััดูการักองทรััสตี์ตีามีความีจัำาเป็น้เพ่�อป้องกัน้ ยับัยั�ง หรั่อ

จัำากัดูมีิให้เกิดูความีเสียหายอย่างรั้ายแรังตี่อปรัะโยชน้์ของกองทรััสตี์หรั่อผูู้้

ถ้่อหน้่วยทรััสตี์โดูยรัวมีกรัณีที�ผูู้้จััดูการักองทรััสตี์ไมี่สามีารัถ้ปฏิิบััตีิหน้้าที�ไดู้ 

รัวมีทั�งมีีอำาน้าจัใน้การัจััดูให้มีีผูู้้จััดูการักองทรััสตี์รัายใหมี่

 (5) จััดูทำารัายงาน้เสน้อตี่อผูู้้ถ้่อหน้่วยทรััสตี์พรั้อมีกับัรัายงาน้

ปรัะจัำาปีของกองทรััสตี์ โดูยรัะบัุว่าทรััสตีีมีีความีเห็น้เกี�ยวกับัการัปฏิิบััตีิ

งาน้ของผูู้้จััดูการักองทรััสตี์ใน้การับัรัิหารัจััดูการักองทรััสตี์ว่าเป็น้อย่างไรั 

สอดูคล้องกับัข้อกำาหน้ดูแห่งสัญญาก่อตีั�งทรััสตี์ รัวมีทั�งกฎหมีายปรัะกาศ

และข้อกำาหน้ดูอ่�น้ๆที�เกี�ยวข้องหรั่อไมี่ ทั�งน้ี� ผูู้้ถ้่อหน้่วยทรััสตี์สามีารัถ้ดููรัาย

ละเอียดูเกี�ยวกับัขอบัเขตีอำาน้าจัหน้้าที�และความีรัับัผู้ิดูชอบัของทรััสตีีใน้

สัญญาก่อตีั�งทรััสตี์

4) ค่าธรัรัมเน้่ยมที่่�ได้รัับจากการัที่ำาหน้้าที่่�เป็็น้ที่รััสตี่ 

ตีลอดูรัะยะเวลาแห่งสัญญาก่อตีั�งทรััสตี์ ทรััสตีีจัะไดู้รัับัค่าธรัรัมีเน้ียมี

สำาหรัับัการัปฏิิบััตีิหน้้าที�ใน้การั เป็น้ทรััสตีีและผูู้้เก็บัรัักษาทรััพย์สิน้โดูยไดู้

รัับัค่าธรัรัมีเน้ียมีใน้อัตีรัาไมี่เกิน้ 0.3% ของมีูลค่าทรััพย์สิน้สุทธิ โดูยมีีการั

กำาหน้ดูอัตีรัาขั�น้ตีำ�าที� 8 ล้าน้บัาทตี่อปี (อาจัมีีการัปรัับัข้�น้อัตีรัาขั�น้ตีำ�าใน้

กรัณีที�มีีการัเพิ�มีทุน้ อัน้ส่งผู้ลให้มีีการัเพิ�มีงาน้หรั่อหน้้าที�ของทรััสตีี)

4.ข้อมูลตีิดตี่ออื�น้ๆ

1)  ผูู้้สอบับััญชี 
 ช่�อ :   บัรัิษัท เคพีเอ็มีจัี ภูมีิไชย สอบับััญชี จัำากัดู

 ที�อยู่ :   ชั�น้ 50-51 อาคารัเอ็มีไพรั์ทาวเวอรั์ ถ้น้น้สาทรัใตี้ แขวงยาน้น้าวา เขตีสาทรั 

    กรัุงเทพมีหาน้ครั 10120

 โทรัศัพท์:    02-677-2000

2)  น้ายทะเบัียน้หน้่วยทรััสตี ์  
 ช่�อ :   บัรัิษัท ศูน้ย์รัับัฝากหลักทรััพย์ (ปรัะเทศไทย) จัำากัดู

 ที�อยู่:   เลขที� 93 อาคารัตีลาดูหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย ถ้น้น้รััชดูาภิเษก แขวงดูิน้แดูง 

    เขตีดูิน้แดูง กรัุงเทพมีหาน้ครั 10400

 โทรัศัพท์:    02-009-9000

3)  บัรัิษัทปรัะเมีิน้มีูลค่าทรััพย์สิน้

 ช่�อ:   บัรัิษัท ไน้ท์แฟรังค์ ชารั์เตีอรั์ (ปรัะเทศไทย) จัำากัดู

 ที�อยู่:   เลขที� 33/4 อาคารัเดูอะไน้น้์ ทาวเวอรั์ แกรัน้ดู์ พรัะรัามี 9 ทาวเวอรั์เอ ชั�น้ 31     

    ห้องเลขที� ทีเอ็น้เอ 01-04 ถ้น้น้พรัะรัามี 9 แขวงห้วยขวาง เขตีห้วยขวาง 

    กรัุงเทพมีหาน้ครั 10310

 โทรัศัพท์:    02-643-8223 
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การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทั้งใน

ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย กฎ

ระเบยีบข้อบงัคบัต่าง ๆ  อกีทัง้ในปี 2564 ทีผ่่านมายงัคงเผชญิกับสถานการณ์

โรคระบาด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ใน

การด�าเนินงานของกองทรัสต์จึงจ�าเป็นต้องมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีนัย

ส�าคญั เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ส�าหรับปัจจยัเสีย่งของกอง

ทรัสต์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน และในแต่ละด้านมคีวามเสีย่งทีม่นียัส�าคญั ดงัต่อนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด�าเนินงานของกองทรัสต์ 

1) ความเส่ียงจากการที่ค่่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เก่ียวข้องกับ

การลงทุน การบริหาร หรือการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพยข์องกอง

ทรัสต์

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ผ่้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผ่้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถด�าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์

ให้ประสบความส�าเร็จได้

3) ความเส่ียงเกีย่วกบักรณทีีก่องทรสัตต์อ้งพึง่พาผ่จ้ดัการกองทรสัต ์ผ่้

บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ รวมถงึผ่บ้ริหารระดบัสง่และบุคลากรของผ่จั้ดการกอง

ทรัสต์ และผ่้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความช�านาญในการด�าเนินงานจัดหา

ผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

4) ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอย่่กับความ

สามารถของผ่้บริหารอสังหาริมทรัพย์

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผ่้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินการของกองทรัสต์

2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนในกองทรัสต์

1) กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ึ่งม่ลค่าของสิทธิ

การเช่าอาจลดลงตาม ระยะเวลาเช่าที่เหลืออย่่ และจะมีผลให้ม่ลค่าหน่วย

ทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย

2) ความเสีย่งเกีย่วกบัการทีต่อ้งเสียผ่เ้ชา่พืน้ทีร่ายทีม่คีวามส�าคัญอาจ

ส่งผลกระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกอง

ทรัสต์ 

3) ความเส่ียงเกี่ยวกับค่่แข่งทางการค้าในการด�าเนินธุรกิจของกอง

ทรัสต์ ได้แก่ ความเสี่ยงของอุปทานของพ้ืนที่เช่าส�านักงานในอนาคตเพิ่ม

มากขึ้น

4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับม่ลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

ตามการประเมินค่าโดยบริษัทัประเมินค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้เป็นเครือ่งแสดงมล่ค่า

ที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของ

อสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต

5) ความเส่ียงเก่ียวกับราคาของหน่วยทรัสต์ที่อาจลดลงจากราคาที่

ผันผวนตามสภาวะตลาดที่ผันผวน

6) ความเส่ียงเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่ึ่งไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระ

ทบอยา่งมนียัส�าคญัตอ่งบการเงนิของกองทรสัต ์หรอืตอ่ฐานะการเงนิและผล

การด�าเนินงานของกองทรัสต์

3.ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎ ระเบีียบี และข้อบีังคัับี

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนอย่่ภายใต้บังคับของ

หลักเกณฑ์์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์์ทาง

กฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิด

หลายด้าน

4.ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคัมและสิ่งแวดล้อม

1) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิ่อากาศ เนือ่งมาจากการ

การปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์

2) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการของเสีย ซึ่ึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

สังคมหรือชุมชนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

5.ปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์์โรคัระบีาดและผลกระทบีทางเศรษฐกิจ

1) ความเสี่ยงที่ผ่้เช่าในบางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก

สถานการณ์โรคระบาด และอาจผิดนัดช�าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือขอ

ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนก�าหนด หรืออาจจะไม่ต่อสัญญา 

2) ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความต้องการเช่าพื้นที่ส�านักงานใน

อนาคตตลอดจนร่ปแบบการท�างานในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป (Work from 

Home) เนื่องมาจากการด�าเนินการตามมาตรการของรัฐในการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรค ซึ่ึ่งอาจส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 

ปัจจัยความเสี่ยง

51 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์



1. นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกองทรัสต์ 

เพือ่ให้การปฏบิตัหินา้ทีข่องบรษัิทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ปน็ไปอยา่ง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการจัดให้มีคู่มือระบบการทำางาน

และระบบควบคุมภายใน เพื่อกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และแนวทางใน

การดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริ

ษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การดำาเนินกิจการตามหลักการกำากับดูแลที่ดี รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย

และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์

นอกจากนี้ ฝ่ายกำากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยงจะทำาหน้าที่

ในการกำากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทรัสต์และการลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง

ทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนิน

งานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามระบบงานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือระบบการ

ทำางานและระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ทำาใหม้ัน่ใจวา่กองทรสัต์และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตีทราบถึงกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่กีารแกไ้ข

เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดย

ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้

ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

        - ไม่มี -

3. การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล 

แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จำากดั ไดม้กีารจดัทำาทกุไตรมาส โดย

กำาหนดให ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งเขา้ประชมุดว้ยตนเองไมน่อ้ยกวา่ครึง่

หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดและมตทิัง้ปวงของคณะกรรมการจะชีข้าด

ตามเสยีงขา้งมาก โดยจะมกีารสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มวาระการประชมุ

และให้ข้อมูล ให้กรรมการพิจารณาอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม โดย

ทั่วไปจะมีวาระที่สำาคัญในการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของกองทรัสต์ 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกันของ กองทรัสต์

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1) ข้อกำาหนดในการประชุม กระบวนการประชุม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

กิจการทั่วไปของบริษัทฯ และกองทรัสต์เป็นอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง 

โดยมีกระบวนการประชุมคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

 (1) บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม ระเบยีบวาระการประชมุ

พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาจำาเป็นเพียงพอสำาหรับการ

พิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการ

มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมธุรกรรมที่สำาคัญของกอง

ทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 (2) ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะจัดให้มีวาระการประชุม

ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ หรืออนุมัติดำาเนิน

การในการดำาเนินงานต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ และกอง

ทรัสต์ งบประมาณประจำาปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเข้าทำารายการที่เกี่ยว

โยงกัน แผนธุรกิจ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำาเนินการตามแผนธุรกิจ 

เป็นต้น

 (3) ในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กวา่ครึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมด และมตทิัง้ปวงของคณะกรรมการ

จะชี้ขาดตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม โดยในการ ออก

เสียงลงคะแนนนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (4) ในการประชุม ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่ดูแลจัดสรร

เวลาอยา่งเพียงพอทีฝ่า่ยบรหิารจะเสนอเอกสารและขอ้มลูเพือ่การอภปิราย

ปัญหาสำาคัญ และเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่

สำาคญั โดยกรรมการทกุทา่นมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็และเสนอวาระ

การประชุม

 (5) จดัทำาบนัทกึรายงานการประชมุ และเกบ็เอกสารเก่ียวกบัการ

ประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได้ และจดัเกบ็รายงานการ

ประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการเพือ่เปน็หลกัฐานตอ่ไป

2) ธรุกรรมทีส่ำาคญัของกองทรสัตท่ี์เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมคณะ

กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ และอนุมัติการ

ดำาเนินการที่จำาเป็นในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 (1) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ

 ก. ผลประกอบการของบริษัทฯ และของกองทรัสต์

 ข. ความคืบหน้าในการดำาเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการ

ตลาดที่กำาหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ในการจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการดำาเนินการแก้ไข ด้วย

ความสนับสนุนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 ค. แนวทางในการบรรเทาความเสี่ยง หรือเหตุอื่นใดที่อาจมีผลก

ระทบต่อผลการดำาเนินงานของกองทรัสต์

 ง. ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ อันได้แก่ ฝ่าย

กำากับตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสีย่ง ฝา่ยบรหิารทรัพยสิ์น และฝา่ย

นักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไข

 จ. จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานขอ

งบริษัทฯ ในการทำาหน้าที่ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและ

ความคืบหน้าในการแก้ไขเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ

การกำากับดูแลกองทรัสต์
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(2) เรื่่�องที่่�คณะกรื่รื่มการื่พิิจารื่ณาเพิ่�ออนุุมัติิ

	 ก.	 กำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนก�รดำ�เนินธ์ุรกิจระยุะยุ�ว	 จัดระบบ

โครงสร้�งองค์กรท่�เหม�ะสม	 และกำ�กับดูแลนโยุบ�ยุในก�รดำ�เนินธุ์รกิจ	

ปััจจัยุคว�มเส่�ยุงท่�อ�จส่งผลต่่อก�รจัดห�ปัระโยุชน์ของกองทรัสต่์	

	 ข.	 ร่�งงบปัระม�ณปัระจำ�ปัีของกองทรัสต่์	 แผนธ์ุรกิจปัระจำ�ปัี	

รวมถึงึกลยุทุธ์ท์�งธุ์รกจิของกองทรัสต่ป์ัระจำ�ปัที่�ไดจ้ดัทำ�ขึ�นโดยุบรษิัทัฯ	ใน

ฐ�นะผู้จัดก�รกองทรัสต่์ด้วยุคว�มสนับสนุนจ�กผู้บริห�รอสังห�ริมทรัพยุ์

	 ค.	แนวท�งในก�รดำ�เนินก�รรับข้อพิพ�ทและข้อร้องเรยุ่นท่�สำ�คญั

เก่�ยุวกับก�รดำ�เนินง�นของกองทรัสต่์ซึึ่�งต่้องได้รับก�รพิจ�รณ�โดยุคณะ

กรรมก�ร

	 ง.	 ร�ยุก�รระหว่�งกันและร�ยุก�รใดๆ	ท่�อ�จก่อให้เกิดคว�มขัด

แยุ้งท�งผลปัระโยุชน์กับก�ร	ดำ�เนินง�นของกองทรัสต่์

	 จ.	 เร่�องอ่�นใดท่�ต่้องม่ก�รพิจ�รณ�และอนุมัติ่โดยุท่�ปัระชุมผู้ถ่ึอ

หน่วยุทรัสต่์

	 ฉ.	เร่�องอ่�นใดท่�สำ�คัญและม่คว�มเก่�ยุวข้องกับก�รดำ�เนินง�น

ของบริษััทฯ	เองและกองทรัสต่์

4. การื่ดููแลเรื่่�องการื่ใช้้ข้้อมูลภายในุ

บริษััท	ฯ	ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รต่่�ง	ๆ 	ให้เกิดคว�มเสมอภ�คและ

ยุติุ่ธ์รรมต่อ่ผูถ้ึอ่หนว่ยุทรสัต่ท์กุกลุม่อยุ�่งเท�่เทยุ่มกนั	โดยุข้อมลูภ�ยุในหรอ่

ข่�วอันม่ส�ระสำ�คัญต่่อก�รเปัล่�ยุนแปัลงร�ค�หน่วยุทรัสต่์ท่�ไม่เปัิดเผยุสู่

ส�ธ์�รณะถึ่อเปั็นข้อมูลภ�ยุใน	และเปั็นข้อมูลคว�มลับของบริษััท	ฯ	ดังนั�น	

กรรมก�ร	 ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับของบริษััท	 ฯ	 ม่หน้�ท่�ต่้องรักษั�

ข้อมูลภ�ยุในไว้เป็ันคว�มลับไม่นำ�ข้อมูลภ�ยุในท่�ต่นล่วงรู้จ�กก�รปัฏิิบัติ่

หน้�ท่�ไปับอกผู้อ่�น	 หร่อนำ�ไปัใช้แสวงห�กำ�ไรหร่อผลปัระโยุชน์จ�กก�รซึ่่�อ

ข�ยุหลักทรัพยุ์ในท�งมิชอบ	หร่อทำ�ให้บริษััท	ฯ	เส่ยุปัระโยุชน์ไม่ว่�ท�งต่รง

หร่อท�งออ้ม	โดยุมห่ลกัก�รและแนวปัฏิบิตั่ใินก�รใชข้อ้มลูภ�ยุใน	ก�รรกัษั�

คว�มลับของข้อมลู	ก�รเปิัดเผยุข้อมลูและก�รให้ขอ้มลูข�่วส�ร	และคว�มคิด

เห็นแก่บุคคลภ�ยุนอก	ดังน่�

1)	 นโยุบ�ยุและแนวปัฏิิบัติ่เก่�ยุวกับก�รซึ่่�อข�ยุหลักทรัพยุ์ของบริษััทโดยุใช้

ข้อมูลภ�ยุใน	

	 (1)	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และผู้สอบบัญช่ของบริษััทต่้องร�ยุง�น

ก�รถึอ่ครองหลักทรัพยุต์่อ่คณะกรรมก�รบริษัทัเพ่�อใหผู้ถ้ึอ่หน่วยุทรัสต่แ์ละ	

ลงทุนทั�วไปั	 มั�นใจว่�กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษััทดำ�เนินกิจก�รด้วยุ

คว�มซึ่่�อสัต่ยุ์สุจริต่ม่คว�มชัดเจน	โปัร่งใส	และส�ม�รถึต่รวจสอบได้

	 (2)	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�รของบริษััท	 (ต่�มนิยุ�มของสำ�นักง�น	

ก.ล.ต่.)และผู้บริห�รระดับสูงของบริษััทและบริษััทยุ่อยุม่หน้�ท่�ต้่องร�ยุง�น

ก�รเปัล่�ยุนแปัลงก�รถึ่อหลักทรัพยุ์ของบริษััทต่่อฝ่่�ยุกำ�กับ	 ต่รวจสอบ	

บริห�รและจัดก�รคว�มเส่�ยุงล่วงหน้�อยุ่�งน้อยุ	1	วัน	ก่อนทำ�ร�ยุก�ร	และ

ยุ่�นร�ยุง�นต่่อสำ�นักง�น	ก.ล.ต่.	 ภ�ยุใน	 3	 วันทำ�ก�ร	นับแต่่วันท่�ม่ก�รซึ่่�อ	

ข�ยุ	 โอน	 หร่อรับโอนหลักทรัพย์ุนั�น	 ผ่�นช่องท�งส่�ออิเล็กทรอนิกส์ต่�มท่�

สำ�นักง�น	ก.ล.ต่.	กำ�หนด	เพ่�อให้ฝ่่�ยุกำ�กับ	ต่รวจสอบ	บริห�รและจัดก�ร

คว�มเส่�ยุงจัดทำ�สรุปัร�ยุง�นต่่อคณะกรรมก�รบริษััทและเปัิดเผยุข้อมูล	ใน

ร�ยุง�นปัระจำ�ปัี

	 (3)	 ห้�มมิให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษััท	 ฯ	 ซ่ึ่�อข�ยุหลัก

ทรัพยุ์ของบริษััทก่อนก�รปัระก�ศงบก�รเงิน	1	เด่อน	และภ�ยุหลังจ�กท่�

ปัระช�ชนได้รับทร�บข้อมูลแล้ว	24	ชั�วโมง	โดยุทุกๆ	3	เด่อน	บริษััทจะแจ้ง

ใหก้รรมก�รและผูบ้รหิ�รของบรษิัทั	ฯ	ทร�บถึงึชว่งระยุะเวล�ในก�รห�้มซึ่่�อ	

ข�ยุหลักทรัพยุ์ของบริษััท

2)	นโยุบ�ยุและแนวปัฏิิบัต่ิเก่�ยุวกับก�รรักษั�คว�มลับของข้อมูล

	 (1)	กรรมก�ร	ผูบ้ริห�ร	และพนักง�นมห่น้�ท่�ต่อ้งเก็บรกัษั�ข้อมลู

คว�มลับของบรษิัทั	ฯ	อยุ�่งเครง่ครดัโดยุเฉพ�ะขอ้มูลภ�ยุในท่�ยุงัไมเ่ปัดิเผยุ

ต่่อส�ธ์�รณะหร่อข้อมูลท่�ม่ผลกระทบต่่อก�รดำ�เนินธ์ุรกิจของบริษััท	ฯ	หร่อ

ร�ค�หุ้นของบริษััท

	 (2)	กรรมก�ร	ผูบ้ริห�ร	และพนักง�นมพั่นธ์ะผูกพันต้่องไม่เปิัดเผยุ

ข้อมูล	หร่อเอกส�รท่�เปั็นคว�มลับ	หร่อคว�มลับท�งธ์ุรกิจของบริษััท	ฯ	ท่�ได้

ล่วงรู้จ�กก�รปัฏิิบัต่ิหน้�ท่�	เช่น	แผนง�น	เทคโนโลยุ่	สิ�งปัระดิษัฐ์แบบแปัลน	

แผนท่�	ต่ัวเลข	หร่อสูต่ร	ซึ่ึ�งถึ่อเปั็นสิทธ์ิของบริษััท	ฯ	โดยุผู้ท่�ล่วงรู้ข้อมูล	จะ

ต่้องไม่นำ�ไปัเปัิดเผยุต่่อบุคคลภ�ยุนอก	 โดยุเฉพ�ะคู่แข่ง	 แม้พ้นสภ�พก�ร

เปั็นกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	หร่อพนักง�นของบริษััท	ฯ	ไปัแล้วอ่กเปั็นเวล�	2	ปัี

	 (3)	 เพ่�อป้ัองกันมิให้ม่ก�รนำ�ข้อมูลภ�ยุในม�แสวงห�ปัระโยุชน์	

อันเปั็นก�รฝ่่�ฝื่นหน้�ท่�คว�มรับผิดชอบท่�ม่ต่่อบริษััทและผู้ถึ่อหน่วยุทรัสต่์	

บรษิัทัได้กำ�หนดชั�นคว�มลับของข้อมูล	โดยุข้อมูลท่�สำ�คญัท่�ยุงัไม่เปิัดเผยุต่อ่

ส�ธ์�รณะหร่อข้อมูลท่�ผลกระทบต่่อก�รดำ�เนินธ์ุรกิจหร่อร�ค�หุ้น	จะจำ�กัด

ให้รับรู้ได้เฉพ�ะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงท่�เก่�ยุวข้องเท่�นั�น

	 (4)	ขอ้มลูลบัท�งก�รค�้หรอ่เอกส�รสำ�คญัของบรษิัทั	ฯ	ต่อ้งไดร้บั

ก�รเก็บรักษั�และปักปัิดมิให้รั�วไหล	 โดยุกำ�หนดต่�มคว�มสำ�คัญของข้อมูล	

เช่น	ข้อมูลท่�เปัิดเผยุได้	ข้อมูลปักปัิด	ข้อมูลลับหร่อข้อมูลลับม�ก

	 (5)	จัดทำ�ข้อมูล	และเอกส�รต่่�งๆ	ของบริษััท	ฯ	ต่�มหน้�ท่�และ

คว�มรับผดิชอบดว้ยุคว�มสจรุติ่	รอบคอบและเปัน็ไปัต่�มม�ต่รฐ�นท่�กำ�หนด	

นอกจ�กน่�ก�รใช้ข้อมูล	ภ�ยุในร่วมกันในฝ่่�ยุง�นหร่อในบริษััท	ฯ	ต่้องอยุู่ใน

กรอบหน้�ท่�และคว�มรับผิดชอบท่�ได้รับมอบหม�ยุเท่�นั�น

3)	 นโยุบ�ยุและแนวปัฏิิบัติ่เก่�ยุวกับก�รเปิัดเผยุข้อมูลและก�รให้ข้อมูล	

ข่�วส�ร	และคว�มคิดเห็นแก่บุคคลภ�ยุนอก

	 (1)	 บริษััทจะเปัิดเผยุข้อมูลท่�สำ�คัญต่่อส�ธ์�รณชนอยุ่�งถึูกต่้อง	

โปัร่งใส	ทันเวล�	และเท่�เท่ยุมกัน

	 (2)	 บริษััทหล่กเล่�ยุงก�รให้ข้อมูลสำ�คัญท่�ยุังไม่ได้เปัิดเผยุ

ต่่อปัระช�ชนทั�วไปั	 นักข่�ว	 นักวิเคร�ะห์	 หร่อบุคคลอ่�นโดยุข้อมูล

สำ�คัญท่�ยุังไม่ได้เผยุแพร่ออกสู่ส�ธ์�รณชนต้่องได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก

ปัระธ์�นกรรมก�รบริห�รหร่อกรรมก�รผู้ จัดก�รใหญ่ก่อนท่�จะม่ก�ร

เปัิดเผยุ	 โดยุปัระธ์�นกรรมก�รบริห�รหร่อกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�จ

เล่อกให้ข้อมูลด้วยุต่นเอง	 หร่อมอบหม�ยุให้นักลงทุนสัมพันธ์์	 หร่อผู้ท่�

เก่�ยุวข้องเปั็นผู้ให้ข้อมูล	 สำ�หรับข้อมูลเก่�ยุวกับผู้ร่วมทุน	 บริษััทต่้องได้

รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้ร่วมทุนก่อนเปิัดเผยุข้อมูลต่�มเง่�อนไขสัญญ�

ท่�กำ�หนดไว้ร่วมกัน	 ทั�งน่�	 ก�รเปิัดเผยุข้อมูลของบริษััทให้ดำ�เนินก�ร

ภ�ยุใต่้	 เกณฑ์์ของสำ�นักง�น	 ก.ล.ต่.	 และต่ล�ดหลักทรัพยุ์	 ฯ	 กำ�หนด	 

	 (3	 )	 กรณ่ผู้ถึ่อหน่วยุทรัสต์่	 หร่อนักลงทุนสอบถึ�มข้อมูลม�ยุัง

บริษััทให้เปั็นหน้�ท่�ของนักลงทุนสัมพันธ์์	หร่อฝ่่�ยุกำ�กับ	ต่รวจสอบ	บริห�ร

และจดัก�รคว�มเส่�ยุง	หรอ่หนว่ยุง�นอ่�นต่�มท่�ไดร้บัมอบหม�ยุจ�กปัระธ์�น

กรรมก�รบริษัทัหรอ่กรรมก�รผูจั้ดก�รให้เปัน็ผูต้่อบข้อสอบถึ�ม	โดยุต่อ้งให้

ขอ้มลูท่�ไดเ้ปัดิเผยุต่อ่ส�ธ์�รณชนแล้ว	และก�รต่อบข้อสอบถึ�มนั�น	ใหด้ำ�เนนิ

ก�รภ�ยุใต่้เกณฑ์์ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต่.	และต่ล�ดหลักทรัพยุ์	ฯ	กำ�หนด
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อสังห�ริมทรัพยุ์โกลเด้นเวนเจอร์



	 (4)	 กรณีีพนัักงานัถููกถูามหรือขอให้เปิิดเผยข้อมูลทีี่�ตนัไม่มีหน้ัาทีี่�

เปิิดเผยหรือตอบคำำาถูาม	 ขอให้ปิฏิิเสธการแสดงคำวามเห็นัต่าง	 ๆ	 ด้วยคำวาม

สุภาพ	 และแนัะนัำาให้สอบถูามจากหน่ัวยงานัที่ี�ได้รับมอบหมายและรับผิด

ชอบในัการเปิิดเผยข้อมูลโดยตรง	 เพื�อให้การให้ข้อมูลหรือคำวามเห็นัต่าง	 ๆ	

ถููกต้องและเปิ็นัไปิในัที่ิศที่างเดียวกันั

5. การพิิจารณาตััดสิินใจลงทุุนและการบริหารจัดการกองทุรัสิตั์

	 1)	 นัโยบายการลงทุี่นัและปิระเภที่ที่รัพย์สินัหลักทีี่�กองที่รัสต์จะ

ลงทีุ่นั

กองที่รัสต์มีนัโยบายการลงทีุ่นัในัที่รัพย์สินัหลักปิระเภที่อสังหาริมที่รัพย์

หรือสิที่ธิการเช่าอสังหาริมที่รัพย์	 และที่รัพย์สินัอันัเปิ็นัส่วนัคำวบหรือ

เคำรื�องจักรอุปิกรณี์ของอสังหาริมที่รัพย์ดังกล่าว	 ที่ั�งนีั�ปิระเภที่และชนัิดของ

ที่รัพย์สินัทีี่�กองที่รัสต์มีแผนัจะลงทีุ่นันัั�นั	 จะพิจารณีาลงทีุ่นัในัที่รัพย์สินัที่ี�

เปิน็ัอสังหาริมที่รัพย์ปิระเภที่อาคำารสำานักังานั	รวมถึูงอสังหาริมที่รัพย์อื�นัใดทีี่�

เกี�ยวขอ้งกบัการสนับัสนันุั	หรอืสง่เสรมิธรุกจิการใหเ้ชา่พื�นัที่ี�อาคำารสำานักังานั

ดังกล่าวด้วย	โดยมีหลักเกณีฑ์์การลงทีุ่นัดังนัี�

	 (1)	จะต้องลงทีุ่นัในัอสังหาริมที่รัพย์เพื�อให้ได้มาซึ่ึ�งกรรมสิที่ธิ�หรือ

สิที่ธิคำรอบคำรอง	ที่ั�งนัี�ในักรณีีที่ี�เปิ็นัการได้มาซึ่ึ�งสิที่ธิคำรอบคำรองต้องเปิ็นักรณีี

ใดกรณีีหนัึ�งดังต่อไปินัี�

	 ก.	อสังหาริมที่รัพย์ที่ี�มีการออก	นั.ส.	3	ก.

	 ข.	 สิที่ธิการเช่าในัอสังหาริมที่รัพย์ที่ี�มีการออกตราสารแสดง

กรรมสิที่ธิ�หรือสิที่ธิคำรอบคำรองปิระเภที่	นั.ส.	3	ก.

	 (2)	 อสังหาริมที่รัพย์ที่ี�กองที่รัสต์ลงทีุ่นัและได้มาต้องไม่อยู่ในั

บังคัำบแห่งที่รัพยสิที่ธิหรือมีข้อพิพาที่ใดๆ	 เว้นัแต่ผู้จัดการกองที่รัสต์และ

ที่รัสตีได้พิจารณีาโดยมีคำวามเห็นัเปิ็นัลายลักษณี์อักษรว่า	 การอยู่ภายใต้

บังคัำบแห่งที่รัพยสิที่ธิหรือการมีข้อพิพาที่นัั�นัไม่กระที่บต่อการหาปิระโยชน์ั

จากอสังหาริมที่รัพย์ดังกล่าวอย่างมีนััยสำาคำัญ	 และเงื�อนัไขการได้มาซึ่ึ�ง

อสังหาริมที่รัพย์นัั�นัยังเปิ็นัปิระโยชนั์แก่ผู้ถูือหนั่วยที่รัสต์โดยรวม

	 (3)	การที่ำาสญัญาเพื�อให้ไดม้าซึึ่�งอสังหาริมที่รัพย	์ตอ้งไม่มขีอ้ตกลง

หรอืข้อผูกพนััใดๆ	ที่ี�อาจมผีลใหก้องที่รสัตไ์มส่ามารถูจำาหน่ัายอสงัหารมิที่รพัย์

ในัราคำายุติธรรม	(ในักรณีีมีการจำาหนั่าย)

	 (4)	อสังหาริมที่รัพย์ที่ี�ได้มาต้องพร้อมนัำาไปิจัดหาผลปิระโยชนั์คำิด

เปิ็นัมูลคำ่ารวมกันัไม่นั้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า	(75)	ของมูลคำ่าหนั่วยที่รัสต์ที่ี�

ขออนัุญาตเสนัอขายรวมที่ั�งจำานัวนัเงินักู้ยืม	(ถู้ามี)	ที่ั�งนัี�	กองที่รัสต์อาจลงทีุ่นั

ในัโคำรงการทีี่�ยงักอ่สรา้งไม่แล้วเสร็จได	้โดยมลูคำา่ของเงินัลงทุี่นัที่ี�จะที่ำาใหไ้ดม้า

และใชพ้ฒันัาอสังหารมิที่รพัยใ์หแ้ลว้เสรจ็เพื�อนัำาไปิจดัหาผลปิระโยชน์ัตอ้งไม่

เกินัรอ้ยละสบิ	(10)	ของมลูคำา่ที่รพัย์สนิัรวมของกองที่รสัต์	และยงัแสดงไวว้า่

จะมีเงนิัที่นุัหมนุัเวยีนัเพยีงพอเพื�อการพฒันัาดงักลา่วโดยไมก่ระที่บกบัคำวาม

อยู่รอดของกองที่รัสต์ด้วย

	 (5)	อสังหาริมที่รัพย์ที่ี�กองที่รัสต์ลงทีุ่นัต้องผ่านัการปิระเมินัมูลคำ่า

ตามหลักเกณีฑ์์ดังต่อไปินัี�

	 ก.	 เปิ็นัการปิระเมินัมูลค่ำาอย่างเต็มรูปิแบบทีี่�มีการตรวจสอบ

เอกสารสิที่ธิและเป็ินัไปิเพื�อวัตถุูปิระสงค์ำสาธารณีะในัการเปิิดเผยข้อมูลต่อผู้

ถูือหนั่วยลงทีุ่นั	 เปิ็นัเวลาไม่เกินัหกเดือนั	ก่อนัวันัยื�นัคำำาขออนัุญาตเสนัอขาย

หนั่วยที่รัสต์	โดยมีผู้ปิระเมินัมูลคำ่าที่รัพย์สินัอย่างนั้อย	2	ราย	และ

	 ข.	ผู้ปิระเมินัมูลคำ่าที่รัพย์สินั	ต้องเปิ็นัผู้ที่ี�ได้รับคำวามเห็นัชอบจาก

สำานัักงานั	ก.ล.ต.

	 (6)	อสงัหารมิที่รพัยท์ี่ี�กองที่รสัตไ์ดม้าตอ้งมมีลูคำา่รวมกนััไมน่ัอ้ยกวา่	

500	ล้านับาที่	ที่ั�งนัี�	ในักรณีทีีี่�จำานัวนัเงนิัที่ี�จะไดจ้ากการระดมที่นุัผ่านัการเสนัอ

ขายหนั่วยที่รัสต์นั้อยกว่ามูลค่ำาอสังหาริมที่รัพย์ที่ี�ปิระสงคำ์จะลงทีุ่นั	 บริษัที่ฯ	

ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินัทีุ่นัอื�นัเพียงพอทีี่�จะที่ำาให้ได้มาซึ่ึ�งอสังหาริมที่รัพย์

ดังกล่าว

	 (7)	ในักรณีทีีี่�กองที่รัสต์จะลงทุี่นัเพื�อให้ได้มาซึึ่�งสิที่ธิคำรอบคำรองโดย

การเช่าช่วงอสังหาริมที่รัพย์	หรือ	เช่าอาคำาร	หรือ	โรงเรือนั	หรือสิ�งปิลูกสร้าง

ที่ี�ผูใ้หเ้ชา่มไิดเ้ปิน็ัเจา้ของกรรมสทิี่ธิ�ตามโฉนัดทีี่�ดนิัหรอืผูมี้สทิี่ธิคำรอบคำรองตาม

หนังัสอืรบัรองการที่ำาปิระโยชนั	์ผูจ้ดัการกองที่รสัตต์อ้งจดัใหม้มีาตรการปิอ้งกนัั

คำวามเสี�ยงหรอืการเยยีวยาคำวามเสยีหายที่ี�อาจจะเกดิขึ�นักบักองที่รสัตอ์นััเนัื�อง

มาจากการลงทุี่นัเพื�อใหไ้ดม้าซึ่ึ�งสทิี่ธคิำรอบคำรองโดยการเชา่ชว่งอสงัหารมิที่รพัย์	

หรือ	 เช่าอาคำาร	 หรือ	 โรงเรือนั	 หรือสิ�งปิลูกสร้างทีี่�ผู้ให้เช่ามิได้เปิ็นัเจ้าของ

กรรมสิที่ธิ�หรอืผูมี้สทิี่ธคิำรอบคำรองตามหนังัสือรบัรองการที่ำาปิระโยชน์ั	เชน่ั	จัด

ใหม้บีรษิทัี่ปิระกนััภยัเปิน็ัผูร้บัปิระกนััคำวามเสยีหายที่ี�อาจเกดิขึ�นัจากการบอก

เลกิสัญญาของเจา้ของอสังหาริมที่รัพย์หรือผูมี้สทิี่ธิคำรอบคำรองดังกล่าว		จัดให้

มกีารจำานัองเพื�อเปิน็ัปิระกนััการปิฏิบิตัติามสัญญา	จัดใหม้ขีอ้ตกลงกระที่ำาการ

จากบคุำคำลที่ี�เกี�ยวขอ้งเพื�อรบัรองการปิฏิบิตัติามสัญญาและชดใชค้ำา่เสยีหายให้

แก่กองที่รัสต์	 	 จัดให้มีการรับปิระกันัการปิฏิิบัติตามสัญญาโดยการวางหลัก

ที่รัพย์เพื�อเปิ็นัหลักปิระกันั	จัดให้มีข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ี�ให้สิที่ธิกองที่รัสต์

สามารถูเขา้ไปิแก้ไขการผิดสัญญาโดยตรงกับเจา้ของกรรมสิที่ธิ�ได้	เปิน็ัต้นั	และ

ผู้จัดการกองที่รัสต์ต้องจัดให้มีการเปิิดเผยคำวามเสี�ยงให้แก่ผู้ถืูอหนั่วยที่รัสต์

ที่ราบ	โดยระบุไว้ในัแบบแสดงรายการข้อมูลถูึงผลกระที่บที่ี�อาจเกิดขึ�นักับผล

ปิระกอบการของกองที่รัสต์หากเจ้าของกรรมสิที่ธิ�ตามโฉนัดที่ี�ดินัหรือผู้มีสิที่ธิ

คำรอบคำรองตามหนัังสือรับรองการที่ำาปิระโยชนั์บอกเลิกสัญญา

ในักรณีีที่ี�กองที่รัสต์ได้มาซึ่ึ�งกรรมสิที่ธิ�ในัอสังหาริมที่รัพย์	 และผู้จัดการกอง

ที่รัสต์ปิระสงคำ์จะจัดหาผลปิระโยชนั์จากอสังหาริมที่รัพย์ดังกล่าวโดยการให้

เชา่แก่เจา้ของเดิม		ผูจั้ดการกองที่รัสต์ตอ้งกำาหนัดค่ำาเชา่ทีี่�เรยีกเก็บจากเจา้ของ

เดมิในัลกัษณีะที่ี�เปิน็ัธรรมเนัยีมที่างคำา้ปิกตเิสมอืนัเปิน็ัการที่ำาธรุกรรมกบัคำูค่ำา้

ที่ั�วไปิที่ี�เปิ็นับุคำคำลภายนัอก

นัอกจากนัี�	 กองที่รัสต์ยังอาจที่ำาการลงทุี่นัในัที่รัพย์สินัหลักของกองที่รัสต์โดย

ที่างออ้ม	โดยเปิน็ัการลงที่นุัในัอสงัหารมิที่รพัยผ์า่นัการถูอืหุน้ัในับรษิทัี่ที่ี�จดัตั�ง

ขึ�นัโดยมวีตัถูปุิระสงคำเ์พื�อดำาเนันิัการในัลกัษณีะเดยีวกนัักบักองที่รสัต	์	โดยการ

ลงทีุ่นัดังกล่าวจะเปิ็นัไปิตามหลักเกณีฑ์์ดังต่อไปินัี�

	 ก.	กองที่รัสต์ต้องถูือหุ้นัในับริษัที่ดังกล่าวไม่นั้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ

เก้า	(99)	ของจำานัวนัหุ้นัที่ี�จำาหนั่ายได้แล้วที่ั�งหมด	และไม่นั้อยกว่าร้อยละเก้า

สิบเก้า	(99)	ของจำานัวนัสิที่ธิออกเสียงที่ั�งหมดของบริษัที่นัั�นั

	 ข.	 แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีี่�จะที่ำาให้ที่รัสตีและผู้จัดการ

กองที่รสัตส์ามารถูดแูลและคำวบคำมุใหบ้รษิทัี่ดงักลา่วมกีารปิระกอบกจิการเปิน็ั

ไปิตามสัญญานัี�	และหลักเกณีฑ์์ในัปิระกาศ	ที่จ.	49/2555	และปิระกาศอื�นัที่ี�

เกี�ยวขอ้ง	ในัที่ำานัองเดยีวกบักรณีทีี่ี�กองที่รสัตล์งที่นุัในัที่รพัยส์นิัหลกันัั�นัโดยตรง

	 2)	การจัดหาผลปิระโยชนั์	นัโยบาย	และกระบวนัการในัการจัดหา

ผู้เช่า

	 (1)	 กองที่รัสต์จะจัดหาผลปิระโยชนั์โดยการให้ใช้พื�นัที่ี�และให้เช่า

อสังหาริมที่รัพย์	 และการให้บริการทีี่�เกี�ยวเนัื�องกับการให้ใช้พื�นัที่ี�และการให้

เช่าเที่่านัั�นั	ห้ามมิให้กองที่รัสต์ดำาเนัินัการในัลักษณีะใดที่ี�เปิ็นัการใช้กองที่รัสต์

เข้าดำาเนัินัธุรกิจหรือปิระกอบธุรกิจเอง	เช่นั	เปิ็นัผู้ปิระกอบธุรกิจโรงแรม	หรือ

ธุรกิจโรงพยาบาล	เปิ็นัต้นั

54 รายงานัปิระจำาปิี	2564
ตุลาคำม	63	-	กันัยายนั	64



	 (2)	 ในกรณีีที่ี�กองที่รัสต์์จะให้้เช่่าอสังห้าริมที่รัพย์์แก่บุุคคลที่ี�จะ

นำาอสังห้าริมที่รัพย์น์ั�นไปประกอบุธุรุกิจทีี่�กองที่รัสต์ไ์ม่สามารถดำำาเนินการได้ำ

เอง	เช่่น	ธุุรกิจโรงแรม	ห้รือธุุรกิจโรงพย์าบุาล	เป็นต์้นนั�น	จะต์้องมีข้้อต์กลง

ที่ี�กำาห้นดำค่าเช่่าส่วนให้ญ่่เป็นจำานวนที่ี�แน่นอนไว้ล่วงห้น้า	และห้ากจะมีส่วน

ที่ี�อ้างอิงกับุผลประกอบุการข้องผ้้เช่่า	จำานวนเงินค่าเช่่าส้งสุดำที่ี�อ้างอิงกับุผล

ประกอบุการนั�นจะไม่เกินกว่าร้อย์ละ	50	ข้องจำานวนเงินค่าเช่่าที่ี�กำาห้นดำไว้

แน่นอนล่วงห้น้า

	 ( 3 )ห้้ ามมิ ให้้ ผ้้ จั ดำการกองที่รั สต์์ ให้้ ใช่้ พื� นที่ี� ห้ รื อ ให้้ เ ช่่ า

อสังห้าริมที่รัพย์์แก่บุุคคลที่ี�มีเห้ต์ุอันควรสงสัย์ว่าจะนำาอสังห้าริมที่รัพย์์นั�น

ไปใช่้ประกอบุธุุรกิจที่ี�ข้ัดำต์่อศีีลธุรรมห้รือไม่ช่อบุดำ้วย์กฎห้มาย์	 โดำย์การให้้

เช่่าในแต่์ละครั�ง	 กองที่รัสต์์ต้์องจัดำให้้มีข้้อต์กลงเพื�อให้้กองที่รัสต์์สามารถ

เลกิสัญ่ญ่าเช่า่ได้ำห้ากปรากฏว่าผ้้เช่า่นำาอสังห้าริมที่รัพย์ไ์ปใช่ใ้นการประกอบุ

ธุุรกิจดำังกล่าว

	 (4)	ผ้จั้ดำการกองที่รสัต์จ์ะดำแ้ลรกัษาที่รพัย์ส์นิห้ลกัให้อ้ย์้ใ่นสภาพดำี

พรอ้มต์อ่การจดัำห้าราย์ไดำ	้โดำย์ผ้จ้ดัำการกองที่รสัต์ม์หี้นา้ที่ี�จดัำให้ม้กีารประกนั

ภัย์ในวงเงินทีี่�ที่รัสต์ีเห้็นว่าเพีย์งพอและเห้มาะสมทีี่�ที่ำาให้้ที่รัพย์์สินข้องกอง

ที่รัสต์์คืนกลับุสภาพเดำิม	 เพื�อให้้กองที่รัสต์์สามารถจัดำห้าผลประโย์ช่น์ได้ำ

เห้มือนเดำิม	 และไดำ้รับุผลต์อบุแที่นไม่น้อย์กว่าเดำิมต์ลอดำระย์ะเวลาที่ี�กอง

ที่รัสต์์ลงทีุ่นในที่รัพย์์สินห้ลัก

	 (5)	 ผ้้จัดำการกองที่รัสต์์จัดำให้้มีการประกันภัย์ที่ี�ครอบุคลุมถึง

วินาศีภัย์ที่ี�อาจเกิดำข้ึ�นกับุอสังห้าริมที่รัพย์์ในวงเงินประกันภัย์ซึ่ึ�งไม่น้อย์กว่า

จำานวนต้์นทีุ่นที่ดำแที่นห้รือต์้นทีุ่นเปลี�ย์นแที่นเต็์มจำานวน	 (Full	 Replace-

ment	 Cost)	 ประกันภัย์ธุุรกิจห้ย์ุดำช่ะงัก	 (Business	 Interruption)	 และ

การประกันภัย์ความรับุผิดำต์่อบุุคคลภาย์นอกที่ี�อาจไดำ้รับุความเสีย์ห้าย์จาก

อสังห้าริมที่รัพย์์ห้รือจากการดำำาเนินการในอสังห้าริมที่รัพย์์ในวงเงินเพีย์ง

พอและเห้มาะสม	 ที่ั�งนี�	 ผ้้จัดำการกองที่รัสต์์จะดำำาเนินการให้้ที่รัสตี์ในนาม

ข้องกองที่รัสต์์	และ/ห้รือผ้้ให้้ก้้ในกรณีีที่ี�กองที่รัสต์์ก้้ย์ืมเงิน	(ถ้ามี)	เป็นผ้้รับุ

ผลประโย์ช่นแ์ละผ้เ้อาประกนัภยั์รว่มในการประกนัดำงักลา่ว	(เวน้แต์ป่ระกนั

ภัย์ความรับุผิดำต์่อบุุคคลภาย์นอก)	ห้รือ	ในกรณีีที่ี�กองที่รัสต์์จะลงทีุ่นเพื�อให้้

ไดำ้มาซึ่ึ�งสิที่ธิุครอบุครองโดำย์เช่่าช่่วงอสังห้าริมที่รัพย์์	 ห้รือ	 เช่่าพื�นที่ี�อาคาร	

ห้รือ	 โรงเรือน	 ห้รือสิ�งปล้กสร้าง	 ผ้้จัดำการกองที่รัสต์์จะดำำาเนินการเพื�อให้้

มั�นใจว่าที่รัพย์์สินที่ี�กองที่รัสต์์จะลงทีุ่นมีการประกันภัย์ในวงเงินที่ี�เห้มาะสม	

และห้ากที่รัสต์ีในนามข้องกองที่รัสต์์	มิไดำ้เป็นผ้้รับุผลประโย์ช่น์และ			ผ้้เอา

ประกันภัย์ในการประกันภัย์ดำังกล่าว	เนื�องจากเห้ต์ุใดำๆ	เช่่นการเข้้าเป็นผ้้รับุ

ผลประโย์ช่น์และผ้้เอาประกันภยั์ดำงักล่าวขั้ดำกับุข้อ้กำาห้นดำในสัญ่ญ่าเช่า่ห้ลัก	

ผ้้จัดำการกองที่รัสต์์จะดำำาเนินการเพื�อให้้มั�นใจว่ามีมาต์รการห้รือกลไก	 	 	 ที่ี�

เห้มาะสมเพีย์งพอในการนำาเงินค่าสินไห้มที่ดำแที่นมาสร้างที่รัพย์์สินที่ี�กอง

ที่รัสต์์ลงทีุ่นข้ึ�นให้ม่เพื�อให้้ห้าประโย์ช่น์ไดำ้ต์่อไป	 และ/ห้รือช่ดำเช่ย์ให้้แก่กอง

ที่รัสต์์สำาห้รับุการข้าดำประโย์ช่น์ในการครอบุครองที่รัพย์์สินทีี่�กองที่รัสต์์เข้้า

ลงทีุ่น

	 (6)	 ในกรณีีที่ี�กองที่รัสต์์ไดำ้มาซึ่ึ�งกรรมสิที่ธุิ�ในอสังห้าริมที่รัพย์์	

และผ้้จัดำการกองที่รัสต์์ประสงค์จะจัดำห้าผลประโย์ช่น์จากอสังห้าริมที่รัพย์์

ดำังกล่าวโดำย์การให้้เช่่าแก่เจ้าข้องเดำิม	 ผ้้จัดำการกองที่รัสต์์ต์้องกำาห้นดำค่าเช่่า

ที่ี�เรีย์กเก็บุจากเจ้าข้องเดำิมในลักษณีะที่ี�เป็นธุรรมเนีย์มที่างค้าปกต์ิเสมือน

เป็นการที่ำาธุุรกรรมกับุค้่ค้าที่ั�วไปที่ี�เป็นบุุคคลภาย์นอก

6. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ระบุบุและขั้�นต์อนการพิจารณีาและคัดำเลือกผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์การ

บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์ข้องกองที่รัสต์์	ที่ี�กองที่รัสต์์ไดำ้ต์ัดำสินใจเข้้าลงทีุ่นแล้ว

นั�น	 บุริษัที่ฯ	 ไดำ้มีการแต่์งต์ั�งและมอบุห้มาย์ให้้ผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์ที่ี�มี

ความเช่ี�ย์วช่าญ่และมีประสบุการณี์ในการบุริห้าร

อสงัห้ารมิที่รพัย์์	เพื�อดำำาเนนิการบุรหิ้ารจดัำการอสงัห้ารมิที่รพัย์์ข้องกองที่รสัต์์	

(เช่น่	ดำแ้ลดำา้นการต์ลาดำและการจดัำห้าผ้้เช่า่	ดำแ้ลและซ่ึ่อมบุำารงุรักษาอาคาร

และอุปกรณี์	จัดำที่ำาบุัญ่ช่ีราย์รับุและราย์จ่าย์จากการให้้เช่่า	เป็นต์้น)	ภาย์ใต์้

การควบุคุมดำ้แลข้องบุริษัที่ฯ	 ให้้เป็นไปต์ามกลย์ุที่ธุ์และนโย์บุาย์ที่ี�บุริษัที่ฯ	

ไดำ้กำาห้นดำไว้	 โดำย์มีข้อบุเข้ต์การให้้บุริการต์ามทีี่�ระบุุไว้ในสัญ่ญ่าแต่์งตั์�งผ้้

บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์	โดำย์บุริษัที่ฯ	ไดำ้คัดำเลือกผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์ซึ่ึ�ง

มีคุณีสมบุัต์ิอย์่างน้อย์ดำังต์่อไปนี�

	 (1)	มทีี่นุจดำที่ะเบีุย์นซึึ่�งช่ำาระแลว้ไมน่อ้ย์กวา่	50	(ห้า้สบิุ)	ลา้นบุาที่

	 (2)	 มีระบุบุงานห้รือบุุคลากรที่ี�มีความพร้อมในการปฏิบุัต์ิห้น้าที่ี�

เป็นผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์	 ซึ่ึ�งมีความร้้และประสบุการณี์ในการบุริห้าร

จัดำการอสังห้าริมที่รัพย์์ประเภที่ธุุรกิจให้้เช่่าอาคารสำานักงานห้รือธุุรกิจ

ประเภที่ใกล้เคีย์ง	รวมกันเป็นระย์ะเวลาไม่น้อย์กว่า	5	(ห้้า)	ปี

	 (3)	ผ้ถ้อืหุ้น้ราย์ให้ญ่	่(ถอืหุ้น้เกินกวา่รอ้ย์ละ	50	(ห้า้สบิุ)	ข้องที่นุจดำ

ที่ะเบุยี์นที่ั�งห้มดำ)	กรรมการ	ผ้จ้ดัำการ	รองผ้้จดัำการ	ผ้ช้่ว่ย์ผ้จ้ดัำการ	หั้วห้นา้ฝา่ย์	

และผ้้ดำำารงต์ำาแห้นง่เทีี่ย์บุเท่ี่าทีี่�เรยี์กชื่�ออย่์างอื�นข้องผ้้บุรหิ้ารอสงัห้ารมิที่รพัย์์

ซึ่ึ�งรบัุผดิำช่อบุในสาย์งานเกี�ย์วกับุการดำแ้ลจดัำการกองที่รัสต์ข์้องบุรษิทัี่ฯ	ต์อ้ง

ไมม่ลีกัษณีะต้์องห้า้มต์ามประกาศีคณีะกรรมการกำากบัุต์ลาดำทุี่นเรื�องลกัษณีะ

ต์้องห้้ามข้องบุุคลากรในธุุรกิจต์ลาดำทีุ่น

	 (4)	 ไม่ปรากฏข้้อเที่็จจริงที่ี�เป็นเห้ตุ์อันควรสงสัย์ว่าบุริษัที่มี

ฐานะที่างการเงินทีี่�อาจก่อให้้เกิดำความเสีย์ห้าย์	 ต่์อการปฏิบัุต์ิห้น้าที่ี�เป็นผ้้

บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์นอกจากนี�	 ในการพิจารณีาต์่อสัญ่ญ่ากับุผ้้บุริห้าร

อสงัห้ารมิที่รพัย์ร์าย์เดำมิ	ห้รอืที่ำาสญั่ญ่ากบัุผ้บุ้รหิ้ารอสงัห้ารมิที่รพัย์ร์าย์ให้ม่

นั�น	บุรษิทัี่ฯ	โดำย์ฝา่ย์บุรหิ้ารที่รัพย์ส์นิ	และที่รสัตี์จะพจิารณีาและดำำาเนนิการ

ดำังต์่อไปนี�

	 ก.	บุริษทัี่	ฯ	โดำย์ฝา่ย์การลงที่นุและพฒันาธุรุกจิจะพิจารณีาผลการ

ปฏบิุตั์งิานที่ี�ผา่นมา	(ในกรณีพีจิารณีาต์อ่สญั่ญ่ากบัุผ้บุ้รหิ้ารอสงัห้ารมิที่รพัย์์

ราย์เดำิม)	 ห้รือประเมินและวิเคราะห้์ประสบุการณี์	 ชื่�อเสีย์ง	 และผลงาน

ในอดีำต์ข้องผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์แต่์ละราย์	 (ในกรณีีพิจารณีาคัดำเลือก

ผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์ราย์ให้ม่)โดำย์ในการพิจารณีานั�นบุริษัที่ฯโดำย์ฝ่าย์

บุริห้ารที่รัพย์์สินจะพิจารณีาปัจจัย์ที่ี�สำาคัญ่	 เช่่น	 ความสามารถในการ

จัดำห้าผ้้เช่่า	 การต์ิดำต์ามห้นี�	 การบุำารุงรักษาที่รัพย์์สินภาย์ในอาคารระบุบุ

การบุริห้ารจัดำการพื�นที่ี�ให้้เช่่าการด้ำแลให้้บุริการแก่ผ้้เช่่าระบุบุควบุคุม

ภาย์ในเพื�อป้องกันการรั�วไห้ลข้องราย์ไดำ้และควบุคุมการเบุิกค่าใช่้จ่าย์ให้้

รัดำกุมรวมถึงปัจจัย์อื�นๆทีี่�สำาคัญ่เพื�อให้้มั�นใจได้ำว่าผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์

ข้องกองที่รัสต์์จะสามารถบุริห้ารจัดำการที่รัพย์์สินข้องกองที่รัสต์์ไดำ้อย์่าง

ดำีและสามารถสร้างม้ลค่าเพิ�มให้้แก่กองที่รัสต์์และผ้้ถือห้น่วย์ที่รัสต์์ 

	 ข้.พิจารณีาความเห้มาะสมข้องอัต์ราค่าต์อบุแที่นข้องผ้้

บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์โดำย์อาจจะกำาห้นดำต์ามระดำับุความสามารถใน

การปฏิบุัต์ิงาน	 เพื�อสร้างแรงจ้งใจให้้ผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์ทีี่�ได้ำรับุ

การว่าจ้าง	 ให้้พย์าย์ามเพิ�มราย์ไดำ้ให้้แก่กองที่รัสต์์	 เช่่น	 ผลต์อบุแที่นข้อง

ผ้้บุริห้ารอสังห้าริมที่รัพย์์ข้ึ�นอย์้่กับุราย์ไดำ้ค่าเช่่าและค่าบุริการที่ี�เรีย์ก

เก็บุได้ำจริง	 ห้รือกำาไรสุที่ธุิจากการปล่อย์เช่่าอสังห้าริมที่รัพย์์	 เป็นต์้น 

55
ที่รัสต์์เพื�อการลงทีุ่นในสิที่ธุิการเช่่า 
อสังห้าริมที่รัพย์์โกลเดำ้นเวนเจอร์



	 ค.	 ฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิจจะนำาเสนอรายชื่่�อผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์ให�คณะกรรมการบริษััทุฯ	 พัิจารณาและคัดเล่อกให�มา

เป็็นผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์ของกองทุรัสต์์	 โดยในการออกเสียงในเร่�องนี�	

กรรมการทุี�มีส่วนได�เสียจะไม่มีสิทุธุิออกเสียง

	 ง.	 ฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิจจะนำารายช่ื่�อผู้้�ได�รับคัดเล่อก

เป็็นผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์จากคณะกรรมการบริษััทุฯ	แจ�งให�ทุรัสต์ีทุราบ

ภายใน	7	(เจ็ด)	วันทุำาการหลังจากได�รับความเห็นชื่อบจากคณะกรรมการบ

ริษััทุฯ

	 จ.	 ทุรัสต์ีจะพัิจารณาและให�ความเห็นชื่อบในการแต์่งต์ั�งบุคคล

ทุี�ได�รับการเสนอมาเป็็นผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์ภายใน	7	(เจ็ด)	วันทุำาการ	

นับจากได�รับการแจ�งจากบริษััทุ	 ฯ	 ทุั�งนี�	 ทุรัสต์ีจะพิัจารณาโดยคำานึงถึึงผู้ล

การป็ฏิิบัต์ิงานทุี�ผู้่านมาและความเหมาะสมของอัต์ราค่าต์อบแทุนเป็็นหลัก

	 ฉ.	บริษััทุ	ฯ	โดยฝ่่ายการลงทุุนและพััฒนาธุุรกิจและทุรัสต์ีจะเข�า

เจรจาและทุำาสัญญาแต์่งต์ั�งผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์ต์่อไป็ภายหลังได�รับ

ความเห็นชื่อบจากทุรัสต์ีแล�ว

7. การติิดติามการดูแลการปฏิิบััติิงานของผูู้�บัริหารอสัังหาริมทรัพย์์

   1) การดำาเนินการและการติิดติามการปฏิิบััติิงานของผูู้�บัริหาร  

อสัังหาริมทรัพย์์

	 (1)	ระบบการติ์ดต์ามการจัดเก็บรายได�คา่เชื่า่และคา่บรกิารโดยผู้้�

บริหารอสังหาริมทุรัพัย์

ฝ่่ายบริหารทุรัพัย์สินมีหน�าทุี�ทุี�ต์�องดำาเนินการต์รวจสอบความครบถึ�วน

สมบร้ณข์องการจดัเกบ็รายได�ค่าเชื่า่และคา่บรกิารของกองทุรัสต์โ์ดยผู้้�บรหิาร

อสังหาริมทุรัพัย์

	 •	ขั�นต์อนและวิธุีการดำาเนินการ

รายได�ของกองทุรัสต์์ป็ระเภทุรายได�ค่าเชื่่าและค่าบริการพั่�นทุี�	บริษััทุฯ	โดย

ฝ่่ายบริหารทุรัพัย์สินจะดำาเนินการให�ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์ออกใบแจ�ง

หนี�ทุุกเด่อน

	 •	การต์ิดต์ามการชื่ำาระเงิน

ผู้้�บริหารฝ่่ายบริหารทุรัพัย์สินของบริษััทุฯ	 มีหน�าทุี�สอบทุานการทุำางาน

ของผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์ว่าได�ดำาเนินการต์ิดต์ามการรับชื่ำาระเงินของ

รายได�ป็ระเภทุต์่างๆ	 ทุี�กองทุรัสต์์ควรจะได�รับไว�อย่างครบถึ�วนและถึ้กต์�อง

หร่อไม่	 โดยจะจัดให�มีระบบการติ์ดต์ามโดยให�ฝ่่ายการเงินของผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์เป็็นผู้้�ต์ิดต์ามการชื่ำาระเงินโดยเทุียบกับรายละเอียดของ

สญัญาทุี�ทุำากบัลก้ค�าทุี�จดัทุำาโดยฝ่า่ยขาย	ซึ่ึ�งมกีารระบงุวดชื่ำาระอยา่งชื่ดัเจน	

ทุั�งนี�	ฝ่่ายการเงินของผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์จะทุำาการป็ระชืุ่มร่วมกับฝ่่าย

ขายเป็็นป็ระจำาทุุกสัป็ดาห์	เพั่�อต์ิดต์ามยอดค�างชื่ำาระ	นอกจากนี�	ฝ่่ายบัญชื่ี

ของผู้้�บรหิารอสังหารมิทุรพััยม์หีน�าทุี�ต์�องติ์ดต์ามอีกครั�งหนึ�งสำาหรบัยอดทุี�ยงั

ไม่ได�รับชื่ำาระต์ามทุี�กำาหนดในสัญญาเชื่่าและสัญญาบริการ	จากนั�น	ฝ่่ายนัก

ลงทุุนสัมพัันธุ์และสนับสนุนการป็ฏิิบัติ์งานของบริษััทุฯ	 จะต์รวจสอบความ

ครบถึ�วนของเงินทุี�ได�รับชื่ำาระมา	 โดยเทุียบกับรายละเอียดของสัญญาทุี�ทุำา

กับล้กค�าทุี�จัดทุำาโดยฝ่่ายขาย	ซึ่ึ�งมีการระบุงวดชื่ำาระอย่างชื่ัดเจน

นอกจากนี�	ฝ่่ายบริหารทุรัพัย์สินจะต์รวจสอบความครบถึ�วนของเงินทุี�ได�รับ

ชื่ำาระมา	 โดยเทุียบกับรายละเอียดของสัญญาทุี�ทุำากับล้กค�าทุี�จัดทุำาโดยฝ่่าย

ขาย	ซึ่ึ�งมีการระบุงวดชื่ำาระอย่างชื่ัดเจน

	 •	การต์ิดต์ามหนี�ค�างชื่ำาระ

บริษััทุ	 ฯ	 โดยฝ่่ายบริหารทุรัพัย์สินและฝ่่ายนักลงทุุนสัมพัันธ์ุและสนับสนุน

การป็ฏิิบัต์ิงานของบริษััทุ	 จะดำาเนินการต์ิดต์ามหนี�ค�างชื่ำาระจากข�อม้ล

รายงานวิเคราะห์ล้กหนี�ป็ระจำาเด่อน	โดยได�รับความร่วมม่อจากผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์ในการรายงานสถึานะการต์ิดต์ามหนี�ค�างชื่ำาระของล้กหนี�

แต์ล่ะรายในการป็ระชื่มุป็ระจำาเดอ่นรว่มกนัระหวา่งผู้้�จดัการกองทุรสัต์แ์ละ

ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์

ทุั� งนี� ใน ส่วนของกระบวนการ ติ์ดต์ามหนี� ค� า งชื่ำาระของผู้้� บ ริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์	ได�มีการกำาหนดขั�นต์อนในการต์ิดต์ามทุวงหนี�โดยการออก

จดหมายทุวงหนี�สำาหรับยอดค�างชื่ำาระทุี�เกินกำาหนด

	 •	การฝ่ากเงินทุี�ได�ทุำาการชื่ำาระแล�ว	

เม่�อผู้้�บรหิารอสงัหารมิทุรพััยไ์ด�รบัการชื่ำาระเงนิคา่เชื่า่หรอ่คา่บรกิารแล�ว	(ทุั�ง

ร้ป็แบบเชื่็คธุนาคาร	 และ	 เงินสด)	 	 จะถึ้กนำาไป็ฝ่ากในบัญชื่ีของกองทุรัสต์์

ภายในวันเดียวกัน	หร่ออย่างชื่�าทุี�สุดในวันทุำาการถึัดไป็

(2) ระบับัการติิดติามและประเมินค่่าใช้�จ่่าย์ท่�เร่ย์กเก็บัจ่ากกองทรัสัติ์โดย์

ผูู้�บัริหารอสัังหาริมทรัพย์์

	 ในการเรียกเก็บค่าใชื่�จ่ายจากกองทุรัสต์์	 ผู้้�ทุี�มีหน�าทุี�หลักในการ

เรียกเก็บ	ค่อ	ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์	ส่วนผู้้�จัดการกองทุรัสต์์โดยผู้้�บริหาร

ฝ่่ายนักลงทุุนสัมพัันธุ์และสนับสนุนการป็ฏิิบัต์ิงาน	จะทุำาหน�าทุี�สอบทุานค่า

ใชื่�จา่ยทุี�ผู้้�บรหิารอสังหาริมทุรพััยเ์รยีกเก็บจากกองทุรัสต์ท์ุกุครั�งวา่คา่ใชื่�จา่ย

ทุี�เรยีกเกบ็นั�นเป็น็ไป็ต์ามรายการค่าใชื่�จา่ยทุี�สามารถึเรยีกเกบ็จากกองทุรัสต์์

ได�	

ทุั�งนี�	 ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์จะเรียกเก็บค่าใชื่�จ่ายจากกองทุรัสต์์ได�ต่์อ

เม่�อเป็็นไป็ต์ามทุี�ระบุในสัญญาก่อต์ั�งทุรัสต์์	 แบบแสดงรายการข�อม้ล	 และ

หนังส่อชื่ี�ชื่วน	 โดยค่าใชื่�จ่ายทุี�ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์สามารถึเรียกเก็บ

จากกองทุรัสต์์ได�นั�นจะต์�องเป็็นค่าใชื่�จ่ายทุี�เกี�ยวเน่�องกับทุรัพัย์สินของกอง

ทุรัสต์์และการให�บริการแก่ผู้้�ทุี�มาใชื่�บริการทุรัพัย์สินของกองทุรัสต์์เทุ่านั�น	

โดยในสัญญาแต์่งต์ั�งผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์จะระบุป็ระเภทุของค่าใชื่�จ่าย

ทุี�สามารถึเรียกเก็บจากกองทุรัสต์์ได�	 ซึ่ึ�งค่าใชื่�จ่ายดังกล่าวจะต์�องไม่ซึ่ำ�าซึ่�อน

กบัคา่ธุรรมเนยีมผู้้�บรหิารอสงัหารมิทุรพััยท์ุี�กองทุรสัต์ไ์ด�ดำาเนนิการชื่ำาระให�

แก่ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์	นอกจากนี�	 ผู้้�บริหารฝ่่ายนักลงทุุนสัมพัันธุ์และ

สนับสนุนการป็ฏิิบัต์ิงานจะดำาเนินการสอบทุานค่าใชื่�จ่ายทุี�จะเรียกเก็บจาก

กองทุรัสต์์ทุุกครั�ง	โดยจะดำาเนินการดังต์่อไป็นี�

	 ก.	 เป็รียบเทุียบค่าใชื่�จ่ายทีุ�เรียกเก็บจากกองทุรัสต์์กับป็ระเภทุ

ของค่าใชื่�จ่ายทุี�สามารถึเรียกเก็บได�ทุี�กำาหนดใน	 สัญญาแต์่งต์ั�งผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์

	 ข.	 หากเป็็นค่าใชื่�จ่ายทุี�ไม่ได�กำาหนดไว�ในสัญญาแต์่งต์ั�งผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์หร่อเป็็นค่าใชื่�จ่ายทุี�ยังไม่ได�รับอนุมัต์ิจากทุรัสต์ี	แต์่บริษััทุฯ	

เหน็วา่คา่ใชื่�จา่ยดงักลา่วเป็น็ไป็เพ่ั�อป็ระโยชื่น์ของกองทุรัสต์	์ให�บรษิัทัุฯ	โดย

คณะกรรมการนำาเสนอเพั่�อขออนุมัต์ิจากทุรัสต์ีเพั่�อชื่ำาระค่าใชื่�จ่ายดังกล่าว

	 ค.	 ในกรณีค่าใชื่�จ่ายทุี�กำาหนดไว�ในสัญญาแต่์งต์ั�งผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์	 ให�ผู้้�บริหารฝ่่ายนักลงทุุนสัมพัันธ์ุและสนับสนุนการป็ฏิิบัต์ิ

งานเป็็นผู้้�ดำาเนินการอนุมัต์ิรายการทุี�จัดเต์รียมโดยผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์

เพั่�อทุำาการชื่ำาระเงินให�แก่ผู้้�บริหารอสังหาริมทุรัพัย์	 (หร่อเป็็นการชื่ำาระ

โดยต์รงให�แก่ผู้้�ให�บริการ)

3) ระบับัการจ่ัดซื้้�อจ่ัดจ่�าง

บริษััทุ	 ฯ	 โดยฝ่่ายบริหารทุรัพัย์สินจะจัดให�มี	 และจะกำาหนดให�ผู้้�บริหาร

อสังหาริมทุรัพัย์มีระบบควบคุมการจัดซึ่่�อจัดจ�างขั�นต์ำ�าสำาหรับการบริหาร

จัดการกองทุรัสต์์	ดังต์่อไป็นี�

56
รายงานป็ระจำาป็ี	2564

ต์ุลาคม	63	-	กันยายน	64



	 (1)	 มีีการพิิจารณาผู้้�เสนอราคาทีี่�มีีคุณสมีบััติิครบัถ้�วนอย่่างน�อย่	

2-3	(สองถ้ึงสามี)	ราย่	(ย่กเว�นการจัดซื้้�อที่ี�มีีลัักษณะพิิเศษแลัะมีีผู้้�ให้�บัริการ/ผู้้�

ขาย่สินค�าในติลัาดน�อย่กว่า	3	(สามี)	ราย่	ห้ร้อมีีมี้ลัค่าการสั�งซื้้�อติ่อครั�งไมี่เกิน	

20,000	 (สองห้มี้�น)	 บัาที่)	 โดย่ที่ำาใบัขออนุมีัติิซื้้�อ	 (Purchase	Requisition)	

พิร�อมี	กบััเอกสารแสดงการเปรยี่บัเที่ยี่บัราคาเพิ้�อนำาเสนอผู้้�มีอีำานาจพิจิารณา

อนุมีัติิ

	 (2)	การจัดซื้้�อจัดจ�างทีุ่กประเภที่ติ�องผู้่านการอนุมีัติิจากผู้้�มีีอำานาจ

พิจิารณาอนุมีตัิแิลัะมีีการลังนามีอนุมีตัิใินเอกสารติามีอำานาจทีี่�กำาห้นด	โดย่ใน

กรณีที่ี�มีีการขออนุมีัติิสั�งซื้้�อสินค�ามี้ลัค่าไมี่เกิน	5,000	(ห้�าพิัน)	บัาที่/ชิ้ิ�น	ห้ร้อ

มี้ลัค่าการสั�งซื้้�อติ่อครั�งไมี่เกิน	 20,000	 (สองห้มี้�น)	 บัาที่	 ผู้้�มีีอำานาจอนุมีัติิค้อ

ฝ่า่ย่บัรหิ้ารที่รพัิย่สิ์น	สำาห้รบัักรณีที่ี�มีกีารขออนุมีตัิสิั�งซื้้�อสนิค�ามีล้ัคา่เกิน	5,000	

(ห้�าพินั)	บัาที่/ชิ้ิ�น	ห้รอ้มีล้ัคา่การสั�งซื้้�อต่ิอครั�งเกินกวา่	20,000	(สองห้มี้�น)	บัาที่	

แติ่ไมี่เกิน	1,000,000	(ห้นึ�งลั�าน)	บัาที่	ผู้้�มีีอำานาจอนุมีัติิค้อกรรมีการผู้้�จัดการ	

แลัะห้ากมีล้ัคา่การสั�งซื้้�อติอ่ครั�งเกินกวา่	1,000,000	(ห้นึ�งลั�าน)	บัาที่	ผู้้�มีอีำานาจ

อนุมีัติิค้อคณะกรรมีการบัริษัที่ฯ

	 (3)	มีีการจัดให้�มีีระบับัควบัคุมีระบับัการจัดซื้้�อจัดจ�างที่ั�งห้มีด	โดย่

กำาห้นดให้�มีีการแบั่งแย่กห้น�าที่ี�งานแลัะไมี่ให้�บัุคคลัเดีย่วที่ำาการจัดซื้้�อจัดจ�าง

ตัิ�งแติต่ิ�นจนจบั	กล่ัาวคอ้	บัคุคลัที่ี�รบััผู้ดิชิ้อบัการจัดซื้้�อจดัจ�างติ�องไม่ีใชิ้บ่ัคุคลัที่ี�

มีหี้น�าที่ี�ในการติรวจรบััสนิค�าห้รอ้บัรกิาร	เพิ้�อติรวจสอบัความีครบัถ้�วนสมีบัร้ณ์

แลัะป้องกันการทีุ่จริติ	 เชิ้่น	 การควบัคุมีด�วย่ห้มีาย่เลัขใบัสั�งซ้ื้�อ	 (Purchase	

Order)	ที่ี�เรยี่งลัำาดบััห้มีาย่เลัขไว�ล่ัวงห้น�า	การกำาห้นดให้�มีใีบัติรวจรับัของพิร�อมี

ที่ั�งลัาย่เซื้็นติ์ของผู้้�ติรวจรับั	แลัะการจัดส่งใบัติรวจรับัของแลัะใบัแจ�งห้นี�ให้�กับั

ห้น่วย่งานบััญชิ้ีเพิ้�อที่ำาการชิ้ำาระเงิน	เป็นติ�น

	 (4)	ระบับัควบัคมุีการปฏิบิัตัิหิ้น�าที่ี�ของผู้้�บัรหิ้ารอสงัห้ารมิีที่รพัิย่ต์ิามี

ข�อกำาห้นดในสัญญาแติ่งติั�งผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์

	 (1)	บัรษัิที่	ฯ	โดย่ฝ่า่ย่บัรหิ้ารที่รพัิย่ส์นิจะจดัให้�มีรีะบับัในการติดิติามี

ควบัคุมีรวมีทัี่�งมีีการสุ่มีติรวจสอบัเพิ้�อให้�มีั�นใจได�ว่าการปฏิิบััติิห้น�าทีี่�ของผู้้�

บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์เป็นไปติามีห้ลัักการดังติ่อไปนี�

	 •	มีีการจัดเก็บัราย่ได�แลัะนำาส่งให้�กองที่รัสติ์โดย่ครบัถ้�วนถ้้กติ�อง

	 •	 ไมี่มีีการเรีย่กเก็บัค่าใชิ้�จ่าย่จากกองที่รัสติ์มีากเกินความีจำาเป็น

แลัะติ�องอย่้่ภาย่ในกรอบัที่ี�สัญญาก่อติั�ง	ที่รัสติ์	แบับัแสดงราย่การข�อมี้ลั	แลัะ

ห้นังส้อชิ้ี�ชิ้วนกำาห้นดให้�เรีย่กเก็บัได�	รวมีถ้ึงอย่้่ภาย่ใติ�งบัประมีาณ			ค่าใชิ้�จ่าย่

ของกองที่รัสติ์ที่ี�กำาห้นดไว�ในแติ่ลัะปี

	 •	มีกีารดแ้ลัแลัะซื้อ่มีบัำารงุรกัษาที่รพัิย่ส์นิของกองที่รสัติอ์ย่า่งเพิยี่ง

พิอแลัะเห้มีาะสมีเพิ้�อให้�สามีารถ้ใชิ้�จดัห้าผู้ลัประโย่ชิ้นไ์ด�อย่า่งติอ่เน้�องในระย่ะ

ย่าว	 เชิ้่น	 อุปกรณ์สำาคัญภาย่ในอาคาร	 ได�รับัการติรวจเชิ้็คโดย่ชิ้่างผู้้�มีีความี

ชิ้ำานาญติามีรอบับัำารุงรักษาอย่่างสมีำ�าเสมีอ

	 •	มีีการพิิจารณาผู้ลัการดำาเนินงานของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์ใน

ที่กุระย่ะเวลัารอบั	3	(สามี)	ปีบััญชีิ้ของกองที่รัสต์ิติลัอดอายุ่ของสัญญาแต่ิงติั�งผู้้�

บัรหิ้ารอสงัห้ารมิีที่รพัิย่	์โดย่เปรยี่บัเที่ยี่บักบััเกณฑ์ก์ารพิจิารณาผู้ลัการดำาเนนิ

งานที่ี�ระบัุไว�ในสัญญาแติ่งติั�งผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์

	 (2)	 บัริษัที่ฯ	 โดย่ฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย่์สินจะกำาห้นดให้�ผู้้�บัริห้าร

อสังห้าริมีที่รัพิย์่จัดที่ำาแผู้นการที่ำางานของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่	 (Work	

Plan	for	Property	Manager)	โดย่ฝ่่าย่กำากับัติรวจสอบั	บัริห้ารแลัะจัดการ

ความีเสี�ย่ง	 แลัะฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย์่สินจะร่วมีกันเป็นผู้้�ติรวจสอบัแผู้นงานดัง

กลั่าวของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่ว่าครอบัคลุัมีห้น�าทีี่�ต่ิางๆ	 ติามีทีี่�กำาห้นดไว�

ในสัญญาแติ่งติั�งผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์	แลัะเป็นไปติามีข�อ

กำาห้นดติ่างๆ	ในสัญญาก่อติั�งที่รัสติ์	แลัะสัญญาแติ่งติั�งผู้้�จัดการกองที่รัสติ์ห้ร้อ

ไมี	่ติลัอดจนกำาห้นดดชัิ้นชีีิ้�วดัผู้ลัการปฏิิบัตัิงิานทีี่�สำาคญั	(KPI)	สำาห้รบััผู้้�บัรหิ้าร

อสังห้าริมีที่รัพิย่์

	 (3)	 บัริษัที่ฯ	 โดย่ฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย์่สินจะจัดที่ำาราย่การติรวจสอบั	

(Checklist)	ห้น�าที่ี�ของผู้้�บัรหิ้ารอสงัห้ารมิีที่รพัิย่ต์ิามีข�อกำาห้นดใน	สญัญาแติง่

ติั�งผู้้�บัรหิ้ารอสงัห้ารมิีที่รพัิย่	์ข�อกำาห้นดติามีสญัญากอ่ตัิ�งที่รสัต์ิ	แลัะสญัญาแต่ิง

ติั�งผู้้�จัดการกองที่รัสติ์	โดย่ฝ่่าย่กำากับัติรวจสอบั	บัริห้ารแลัะจัดการความีเสี�ย่ง	

แลัะฝ่า่ย่บัรหิ้ารที่รพัิย่ส์นิ	พิจิารณาวา่การดำาเนนิงานแลัะการปฏิบิัตัิหิ้น�าทีี่�ของ

ผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่สามีารถ้บัรรลัุวัติถุ้ประสงค์	 แลัะเป็นไปติามีดัชิ้นีชิ้ี�

วัดผู้ลัการปฏิิบััติิงานที่ี�สำาคัญ	(KPI)	ที่ี�กำาห้นดห้ร้อไมี่

	 (4)	บัรษิทัี่	ฯ	โดย่ฝ่่าย่กำากบััติรวจสอบั	บัรหิ้าร	แลัะจดัการความีเสี�ย่ง	

แลัะฝ่า่ย่บัรหิ้ารที่รัพิย่ส์นิจะกำาห้นดแลัะดำาเนนิการติามีแผู้นการติรวจสอบัการ

ปฏิบิัตัิหิ้น�าที่ี�ของผู้้�บัริห้ารอสงัห้าริมีที่รพัิย์่	(Property	Manager	Compliance	

Audit	Work	 Plan)	 ซื้ึ�งแผู้นการติรวจสอบัดังกลั่าวจะมีีการระบัุราย่การติามี

ราย่การติรวจสอบั	 (Checklist)	 รวมีถึ้งมีีการระบุัว่าห้น�าที่ี�ประเภที่ใดมีีห้ลััก

เกณฑ์์แลัะรอบัระย่ะเวลัาการติรวจสอบัเป็นอย่่างไร

นอกจากนี�	 บัริษัที่ฯ	 โดย่ฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย์่สิน	 จะกำาห้นดให้�ผู้้�บัริห้าร

อสังห้าริมีที่รัพิย่์ดำาเนินการดังติ่อไปนี�	 (ก)	ติ�องราย่งานผู้ลัการปฏิิบััติิงานติามี

ห้น�าที่ี�ติ่อบัริษัที่ฯ	อย่่างน�อย่	3	(สามี)	เด้อนติ่อ	1	(ห้นึ�ง)	ครั�ง	(ข)	ชิ้ี�แจงกรณีมีี

ข�อสงสัย่	ห้ร้อเห้็นว่าการปฏิิบััติิงานในด�านติ่างๆ	มีีข�อบักพิร่อง	ห้ร้อแสดงให้�

เห้็นถึ้งความีเสี�ย่งทีี่�ระบับังานของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่อาจลั�มีเห้ลัว	 ห้ร้อ

ไมีส่ามีารถ้ปฏิบิัตัิงิานได�อย่า่งมีปีระสทิี่ธภิาพิ	ห้รอ้ไมีเ่ปน็ไปติามีข�อกำาห้นดแห้ง่

สัญญาแติ่งติั�งผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์	สัญญาแติ่งติั�งผู้้�จัดการกองที่รัสติ์	แลัะ

สัญญาก่อตัิ�งที่รัสติ์	 แลัะ	 (ค)	 ติรวจรับัราย่งานผู้ลัการปฏิิบััติิงานในด�านติ่างๆ	

ของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์

	 (5)	บัรษิทัี่ฯ	โดย่ฝ่่าย่กำากบััติรวจสอบั	บัรหิ้าร	แลัะจดัการความีเสี�ย่ง	

แลัะฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย่์สินอาจจะดำาเนินการสุ่มีติรวจระบับัการปฏิิบััติิงานแลัะ

ระบับัควบัคุมีภาย่ในของ	ผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์	(Surprise	Check)	อย่่าง

น�อย่ปีลัะ	1	(ห้นึ�ง)	ครั�ง

	 (6)	ในการติรวจสอบัการปฏิิบััติิห้น�าที่ี�ของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่	

ฝ่่าย่กำากับัติรวจสอบั	บัริห้าร	แลัะจัดการความีเสี�ย่ง	แลัะฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย์่สิน	จะ

ร่วมีกันพิิจารณาแลัะรวบัรวมีข�อม้ีลัการปฏิิบััติิห้น�าทีี่�ของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่

ทีี่�ผู่้านมีา	 แลัะนำาเสนอให้�คณะกรรมีการบัริษัที่ฯ	 พิิจารณาแลัะประเมิีนผู้ลัการ

ดำาเนินงานของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่	 	 ทัี่�งนี�	 ในการพิิจารณาประเมิีนผู้ลังาน

ของผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่	กรรมีการผู้้�มีีส่วนได�เสีย่จะไม่ีมีีสิที่ธิออกเสีย่งในเร้�อง

ดังกล่ัาว

	 (7)	 บัริษัที่ฯ	 โดย่ฝ่่าย่บัริห้ารที่รัพิย์่สินอาจจะดำาเนินการจัดให้�มีี

เง้�อนไขในสัญญาแติ่งติั�งผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์ซื้ึ�งกำาห้นดว่าห้ากผู้้�จัดการ

กองที่รัสต์ิพิบัว่าผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย์่	 มีีการกระที่ำาการห้ร้อลัะเว�นการก

ระที่ำาการอันเป็นเห้ติุให้�ขาดความีน่าเชิ้้�อถ้้อในการปฏิิบััติิห้น�าที่ี�ติามีสัญญาว่า

จ�าง	 ผู้้�จัดการกองที่รัสต์ิสามีารถ้ดำาเนินการให้�มีีการบัอกเลิักสัญญาว่าจ�างผู้้�

บัรหิ้ารอสงัห้ารมิีที่รพัิย่ร์าย่นั�น	เพิ้�อที่ี�ผู้้�จดัการกองที่รสัติส์ามีารถ้เข�าไปดำาเนนิ

งานแที่น	ห้ร้อคัดเลั้อกผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์ราย่ให้มี่	เพิ้�อที่ดแที่นราย่เดิมี

2)	 ความีเห้็นของผู้้�จัดการกองที่รัสติ์ในการปฏิิบััติิงานของผู้้�บัริห้าร

อสังห้าริมีที่รัพิย่์

ผู้้�จัดการกองที่รัสต์ิมีีความีเห็้นว่า	 ผู้้�บัริห้ารอสังห้าริมีที่รัพิย่์ได�ปฏิิบััติิงานเป็น

ไปติามีแผู้นงบัประมีาณประจำาปีที่ี�ติั�งไว�	 สำาห้รับัผู้ลัการดำาเนินงานติั�งแติ่วันที่ี�	

1	ติุลัาคมี	2563	ถ้ึงวันที่ี�	30	กันย่าย่น	2564
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ที่รัสติ์เพิ้�อการลังทีุ่นในสิที่ธิการเชิ้่า 
อสังห้าริมีที่รัพิย่์โกลัเด�นเวนเจอร์



8. การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์

	 บรษัิท	ฯ	ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตม์วีตัถปุระสงค์หลกัทีจ่ะทำาให้

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการลงทนุอยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง

ในระยะยาว	โดยคำานงึถึงประโยชนท์ีไ่ดร้บัตอ่การพฒันาและเพิม่คณุภาพของ

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน	 โดยบริษัทฯ	มีแนวทางและระบบใน

การติดตามและดูแลผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน	

ดังต่อไปนี้

	 1)	 บริษัท	 ฯ	 และทรัสตีติดตามผลการดำาเนินงานของกองทรัสต์

ในแต่ละปี	 โดยมีการเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำาปี	 รวมถึงเปรียบ

เทียบกับผลประกอบการของกองทรัสต์ในปีที่ผ่านมา	 เพ่ือให้การประกอบ

การของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนได้รับผลกำาไร	 และในกรณี

ที่ผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่คาดไว้	บริษัทฯ	และทรัสตีจะดำาเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด

เพื่อหาสาเหตุ	 และจะดำาเนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้

ชิดในการพัฒนาแผนงานในการดำาเนินงาน	 เพื่อปรับปรุงผลการดำาเนินงาน

ของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน	ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายหรอืทีค่าด

การณ์ไว้

	 2)	 บริษัท	 ฯ	 และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันสร้างความ

เจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายต่างๆ	พร้อม

ทั้งบริหารจัดการให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่า	และ/หรือ	ค่าบริการพื้นที่

อยูใ่นระดับท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุแกก่องทรัสต	์ในขณะเดยีวกนั	บรษิทัฯ	

และผูบ้ริหารอสังหารมิทรพัยร์ว่มกนัควบคมุและบรหิารตน้ทนุดา้นการตลาด

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

	 3)	 บริษัท	 ฯ	 ร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน	พร้อมทั้ง

มีการควบคมุและบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน	โดยจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลก

ระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ

	 4)	บริษัท	ฯ	และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทำางานกันอย่างใกล้ชิด	

เพ่ือเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน	 ซึ่งการดำาเนิน

การดังกล่าวจะรวมถึง

	 ก.	 การกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอสังหาริมทรัพย์ที่กอง

ทรัสต์เข้าลงทุน	 โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด	 ระดับการให้

บริการ	 และมีการกำาหนดราคาค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนที่ให้มีความเหมาะ

สมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำาหนด	

	 ข.	 การดูแลและบำารุงรักษาพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า

ลงทนุ	เชน่	การปรบัปรงุพืน้ทีส่าธารณะและพ้ืนท่ีสว่นกลาง	และการปรบัปรงุ	

พื้นที่เฉพาะส่วนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

	 ค.	 การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน	

การบำารงุรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าว	ใหไ้ดม้าตรฐาน	และการซอ่มแซมทรพัยส์นิ

ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน	 เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้แก่ลูกค้า

	 5)	กองทรสัตแ์ละบรษิทัฯ	มนีโยบายดำาเนนิการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน	 โดยการนำาพื้นที่ของทรัพย์สินดังกล่าว

ออกใหเ้ชา่แกผู้่เชา่	รวมถงึใหบ้รกิารตา่งๆ	ทีจ่ำาเปน็และเกีย่วเนือ่งกบัการเชา่	

โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยแ์ละบรษิทัฯ	จะเปน็ผูด้ำาเนนิการจดัหาผูส้นใจที่

จะเชา่พืน้ท่ีของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์เขา้ลงทนุ	เพือ่เพิม่อตัราการเชา่พืน้ทีโ่ดย

การโฆษณาผ่านสื่อ	Internet	และช่องทางการจัดจำาหน่ายที่เกี่ยวข้อง	รวม

ถงึการใหเ้ข้าชมสถานทีข่องโครงการ	และการ	เจรจากบัผูท้ีส่นใจจะเช่าพืน้ที่

โดยตรง	โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สนิทีก่อง	ทรสัต์เขา้ลงทุนจะมีการปรับปรุง	

ให้ทันสมัยอยู่เสมอและมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ	ตามความเหมาะสม

6)	บริษัท	ฯ	จัดให้มีการประกันภัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 (1)	 การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสีย

ของกองทรัสต์ที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี

ลงทุน	เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์อันเนื่องมาจาก

การเกดิวนิาศภยัตอ่อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว	โดยกำาหนดใหผู้ใ้หกู้เ้ปน็ผูรั้บผล

ประโยชน์ร่วมในกรณีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน	 หรือระบุให้ทรัสตีในนามของกอง

ทรสัตเ์ปน็ผูร้บัประโยชนส์ำาหรบักรณทีีก่องทรสัตไ์มไ่ดกู้ย้มืเงนิ	(แลว้แตก่รณ)ี	

ทั้งนี้	โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี

	 (2)	การประกนัภยัความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความ

เสยีหายจากความชำารดุบกพรอ่งของอาคาร	โรงเรอืน	หรอืสิง่ปลกูสรา้ง	ทัง้นี้	

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์	 แก่กองทรัสต์	 หรือผู้เช่า

อสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์	ได้

ทำาประกันภัยนั้นไว้แล้ว	 ให้กองทรัสต์	 โดยทรัสตีทำาประกันภัยความรับผิด

เฉพาะกรณีที่กองทรัสต์อาจถูกไล่เบี้ยให้ต้องรับผิด

	 (3)	การทำาประกันภัยประเภทต่างๆ	ของกองทรัสต์	ให้มีการเอา

ประกนัภยัตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตโ์ดยทรสัตมีกีรรมสทิธิ�หรอืสทิธคิรอบ

ครองในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

	 7)	การทำาธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน	มีการดำาเนนิการให้เปน็

ไปตามหลักเกณฑ์์ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ในการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	 จะ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์

	 (2)	ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

	 (3)	บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำาธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทาง

ออ้มตอ้งไมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทำาธรุกรรม	การ

คดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดจากการเขา้ทำาธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน	ต้องใชร้าคา

และอัตราที่เป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล

9. ค่่าตอบแทนของผู�จััดการกองทรัสต์

ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์	 ผู้จัดการกองทรัสต์

จะได้รับค่าธรรมเนียมสำาหรับการปฏิิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการกอง

ทรัสต์	ดังนี้

	 1)	ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน	(Base	Fee)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ	0.3	

(ศนูยจ์ดุสาม)	ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต	์(NAV)	ซึง่จะมกีารชำาระ

เปน็รายเดอืน	โดยมกีารกำาหนดอตัราขัน้ตำ่าที	่12,000,000	บาท	(สบิสองลา้น

บาท)	ต่อปี

	 2)	ค่าธรรมเนียมผันแปร	(Variable	Fee)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ	

2	 (สอง)	 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว	 ซึ่งจะมีการชำาระ

เป็นรายไตรมาส

	 3)	คา่ธรรมเนยีมในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัต	์(Acquisi-

tion	Fee)	ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ	1	(หนึง่)	ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของกอง

ทรสัต	์โดยไมร่วมถงึทรพัยส์นิหลกัทีล่งทนุครัง้แรกและทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์

ได้มาจากบริษัท	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	จำากัด	หรือ	บริษัท	เลิศรัฐการ	จำากัด	

หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง	กันของบริษัท	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	จำากัด	หรือ	บริษัท	

เลิศรัฐการ	จำากัด	โดยทรัสตีซึ่งกระทำาในนามกองทรัสต์จะนำาค่าธรรมเนียม

ที่ต้องชำาระตามข้อนี้	ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปหักกลบลบหนี้อื่นใดไม่ได้
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ทั้้�งนี้้� จะชำำ�ระให้้เมื่่�อปร�กฎว่่�กองทั้ร้สต์์ได้้มื่�ซึ่่�งทั้ร้พย์์สินี้แล้้ว่

 4) ค่่�ธรรมื่เนี้้ย์มื่ในี้ก�รจำ�ห้นี้่�ย์ไปซ่ึ่�งทั้ร้พย์์สินี้ของกองทั้ร้สต์ ์

(Disposal Fee) ในี้อ้ต์ร�ไมื่่เกินี้ร้อย์ล้ะ 1 (ห้นี้่�ง) ของมืู่ล้ค่่�ทั้้�ต์ำ��กว่่�ระห้ว่่�ง

ทั้รพ้ย์ส์นิี้ท้ั้�จำ�ห้นี้�่ย์ไปของกองทั้รส้ต์ ์แล้ะร�ค่�ประเมิื่นี้ทั้้�จด้้ทั้ำ�โด้ย์ผูู้ป้ระเมื่นิี้

ร�ค่�ทั้้�มื่อ้ย์ูใ่นี้บัญ้ช้ำร�ย์ชำ่�อทั้้�ได้ร้บ้ัค่ว่�มื่เห้น็ี้ชำอบัจ�กสำ�นี้ก้ง�นี้ค่ณะกรรมื่ก�ร

กำ�กบ้ัห้ล้ก้ทั้รพ้ย์์แล้ะต์ล้�ด้ห้ล้ก้ทั้รพ้ย์์ โด้ย์ไม่ื่รว่มื่ถ่ึงทั้รพ้ย์์สนิี้

ผูู้้จ้ด้ก�รกองทั้ร้สต์์มื่้ห้นี้้�ท้ั้�จ้ด้ให้้มื่้ก�รประชำุมื่ผูู้้ถึ่อห้นี้่ว่ย์ทั้ร้สต์์อย์่�งนี้้อย์

ด้้งต์่อไปนี้้�

1) ก�รประชำุมื่ส�มื่้ญประจำ�ปีซึ่่�งต์้องจ้ด้ให้้มื่้ข่�นี้ภ�ย์ในี้ส้�  (4) เด้่อนี้

นี้้บัแต์่ว่้นี้สิ�นี้รอบัปีบั้ญชำ้ของกองทั้ร้สต์์

2) ก�รประชำุมื่ว่ิส�มื่้ญ ค่่อ ก�รประชำุมื่ค่ร�ว่อ่�นี้ทั้้�มื่ิใชำ่ก�รประชำุมื่ 

ส�มื่้ญประจำ�ปีซึ่่�งจะจ้ด้ให้้มื่้ข่�นี้เมื่่�อมื่้ร�ย์ก�รห้ร่อเห้ต์ุทั้้�กำ�ห้นี้ด้  

ไว่้ด้้งต์่อไปนี้้�

 ก. เมื่่�อผูู้้ถึ่อห้นี้่ว่ย์ทั้ร้สต์์ซึ่่�งถึ่อห้นี้่ว่ย์ทั้ร้สต์์รว่มื่ก้นี้ไมื่่นี้้อย์กว่่�ร้อย์

ล้ะสิบั (10) ของจำ�นี้ว่นี้ห้นี้่ว่ย์ทั้ร้สต์์ทั้้�จำ�ห้นี้่�ย์ได้้แล้้ว่ทั้้�งห้มื่ด้ เข้�ชำ่�อก้นี้ทั้ำ�

ห้นี้ง้สอ่ขอให้ผูู้้้จด้้ก�รกองทั้รส้ต์ห์้รอ่ทั้รส้ต์เ้รย้์กประชำมุื่ผูู้ถ้ึอ่ห้นี้ว่่ย์ทั้รส้ต์ ์โด้ย์

ระบัุเห้ต์ุผู้ล้ในี้ก�รขอเร้ย์กประชำุมื่ไว่้อย์่�งชำ้ด้เจนี้ในี้ห้นี้้งส่อนี้้�นี้ ทั้้�งนี้้� เมื่่�อมื่้ผูู้้

ถึอ่ห้นี้ว่่ย์ทั้รส้ต์เ์ข�้ชำ่�อกน้ี้ทั้ำ�ห้นี้ง้สอ่ขอให้ม้ื่ก้�รเรย้์กประชำมุื่ผูู้ถ้ึอ่ห้นี้ว่่ย์ทั้รส้ต์์

แล้ว้่ ให้ผูู้้จ้้ด้ก�รกองทั้รส้ต์์จ้ด้ให้ม้ื่ก้�รประชำมุื่ผูู้ถ้ึอ่ห้นี้ว่่ย์ทั้รส้ต์์ภ�ย์ในี้ห้นี้่�ง (1) 

ห้ล้้กทั้้�ล้งทัุ้นี้ค่ร้�งแรกแล้ะทั้ร้พย์์สินี้ทั้้�กองทั้ร้สต์์ได้้มื่�จ�กบัริษั้ทั้ เลิ้ศร้ฐก�ร 

จำ�ก้ด้ แล้ะ บัริษั้ทั้ นี้อร์ทั้ส�ธร เร้ย์ล้ต์้� จำ�ก้ด้ ห้ร่อบัุค่ค่ล้ทั้้�เก้�ย์ว่โย์งก้นี้ของ 

บัริษั้ทั้ เล้ิศร้ฐก�ร จำ�ก้ด้ แล้ะ บัริษั้ทั้ นี้อร์ทั้ ส�ธร เร้ย์ล้ต์้� จำ�ก้ด้ โด้ย์ทั้ร้ส

ต์้ซึ่่�งกระทั้ำ�ในี้นี้�มื่กองทั้ร้สต์์จะนี้ำ�ค่่�ธรรมื่เนี้้ย์มื่ทั้้�ต์้องชำำ�ระต์�มื่ข้อนี้้� ไม่ื่ว่่�

ทั้้�งห้มื่ด้ห้ร่อบั�งส่ว่นี้ไปห้้กกล้บัล้บัห้นี้้�อ่�นี้ใด้ไมื่่ได้้ ทั้้�งนี้้� จะชำำ�ระให้้เมื่่�อได้้ร้บั

ชำำ�ระค่่�ต์อบัแทั้นี้ก�รจำ�ห้นี้่�ย์ไปซึ่่�งทั้ร้พย์์สินี้ของกองทั้ร้สต์์แล้้ว่

การเรียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรัสต์์

ผูู้้จ้ด้ก�รกองทั้ร้สต์์จ้ด้ทั้ำ�เป็นี้ห้นี้้งส่อเชำิญประชำุมื่ ระบัุสถึ�นี้ทั้้� ว่้นี้ เว่ล้�

ระเบั้ย์บัว่�ระก�รประชุำมื่แล้ะเร่�องทั้้�จะเสนี้อต่์อทั้้�ประชำุมื่พร้อมื่ด้้ว่ย์ร�ย์

ล้ะเอ้ย์ด้ต์�มื่สมื่ค่ว่รโด้ย์ระบัุเร่�องทั้้�จะเสนี้อเพ่�อทั้ร�บั เพ่�ออนีุ้มื่้ต์ิ ห้ร่อเพ่�อ

พิจ�รณ� แล้้ว่แต์่กรณ้ รว่มื่ทั้้�งค่ว่�มื่เห้็นี้ของ ผูู้้จ้ด้ก�รกองทั้ร้สต์์ในี้ เร่�องด้้ง

กล้�่ว่ ซึ่่�งรว่มื่ถึง่ผู้ล้กระทั้บัทั้้�ผูู้ถ้ึอ่ห้นี้ว่่ย์ทั้รส้ต์อ์�จได้ร้บ้ัจ�กก�รล้งมื่ต์ใินี้เร่�อง

นี้้�นี้ แล้ะจด้้สง่ให้ผูู้้ถ้ึอ่ห้นี้ว่่ย์ทั้รส้ต์ท์ั้ร�บัไมื่น่ี้อ้ย์กว่�่เจด็้ (7) ว่น้ี้กอ่นี้ว่น้ี้ประชำมุื่ 

ทั้้�งน้ี้�ให้ป้ระก�ศก�รนี้ด้้ประชุำมื่ในี้ห้นี้ง้สอ่พิมื่พ์ร�ย์ว่น้ี้แห่้งท้ั้องถึิ�นี้อย่์�งน้ี้อย์ห้

นี้่�ง (1) ฉบั้บัไมื่่นี้้อย์กว่่�ส�มื่ (3) ว่้นี้ก่อนี้ว่้นี้ประชำุมื่ด้้ว่ย์ สถึ�นี้ทั้้�ทั้้�จะใชำ้เป็นี้

ทั้้�ประชำุมื่ต์้องอย์ู่ในี้ทั้้องทั้้�อ้นี้เป็นี้ทั้้�ต์้�งสำ�นี้้กง�นี้ของทั้ร้สต์้ ห้ร่อของผูู้้จ้ด้ก�ร

กองทั้ร้สต์์ห้ร่อจ้งห้ว่้ด้ใกล้้เค่้ย์งในี้กรณ้ทั้้�ผูู้้จ้ด้ก�รกองทั้ร้สต์์มื่ิได้้ด้ำ�เนี้ินี้ก�ร

เร้ย์กประชำุมื่ผูู้้ถึ่อห้นี้่ว่ย์ทั้ร้สต์์ภ�ย์ในี้ระย์ะเว่ล้�ห้นี้่�ง (1) เด้่อนี้นี้้บัแต์่ว่้นี้ทั้้�ได้้

ร้บัห้นี้้งส่อ จ�กผูู้้ถึ่อห้นี้่ว่ย์ทั้ร้สต์์ แล้ะ/ห้ร่อทั้ร้สต์้ ให้้ทั้ร้สต์้ด้ำ�เนี้ินี้ก�ร

10. การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

11. การจัดประชุมผู้ถือหน่วย

การเปิดเผู้ยข�อม้ล เหต์ุการณ์

เปิด้เผู้ย์ทั้้นี้ทั้้ - ข้อมืู่ล้ทั้้�กระทั้บัต์่อร�ค่� ก�รต์้ด้สินี้ใจล้งทัุ้นี้ สิทั้ธิประโย์ชำนี้์ผูู้้ถึ่อห้นี้่ว่ย์

- ข้อมืู่ล้เก้�ย์ว่ก้บัก�รด้ำ�เนี้ินี้ง�นี้ เชำ่นี้ ก�รจ่�ย์เงินี้ปันี้ผู้ล้

- ร�ย์ง�นี้เมื่่�อเกิด้เห้ต์ุก�รณ์ทั้้�อ�จส่งผู้ล้กระทั้บัให้้ต์้องเล้ิกกองทั้ร้สต์์

- ร�ย์ง�นี้เมื่่�อเกิด้เห้ต์ุก�รณ์ทั้้�ส้ญญ�ก่อต์้�งทั้ร้สต์์กำ�ห้นี้ด้ให้้เป็นี้เห้ต์ุแห้่งก�รเล้ิกกองทั้ร้สต์์ห้ร่อเห้ต์ุก�รณ์อ่�นี้ทั้้�ทั้ำ�ให้้

  ทั้ร�บักำ�ห้นี้ด้ก�รเล้ิกกองทั้ร้สต์์ล้่ว่งห้นี้้�

- ร�ย์ง�นี้โด้ย์ไมื่่ชำ้กชำ้�เมื่่�อเกิด้เห้ต์ุก�รณ์ มื่้ก�รได้้มื่�ห้ร่อจำ�ห้นี้่�ย์ไปซึ่่�งอส้งห้�ริมื่ทั้ร้พย์์ห้ร่อมื่้ผูู้้ถึ่อห้นี้่ว่ย์ล้งทัุ้นี้เกินี้

ส้ด้ส่ว่นี้ทั้้�กำ�ห้นี้ด้

ภ�ย์ในี้ 3 ว่้นี้ทั้ำ�ก�ร ข้อมืู่ล้ทั้้�ไมื่่ส่งผู้ล้กระทั้บัโด้ย์ต์รง แต์่ค่ว่รเผู้ย์แพร่ให้้ผูู้้ล้งทัุ้นี้ทั้ร�บั

ภ�ย์ในี้ 14 ว่้นี้ ข้อมืู่ล้ทั้้�ต์ล้�ด้ห้ล้้กทั้ร้พย์์ต์้องรว่บัรว่มื่เป็นี้ห้ล้้กฐ�นี้อ้�งอิง เชำ่นี้ สำ�เนี้�ร�ย์ง�นี้ก�ร 

ภ�ย์ในี้ 15 ว่้นี้ - ร�ย์ง�นี้ก�รล้ด้ทัุ้นี้ชำำ�ระแล้้ว่ของทั้ร้สต์์

- ร�ย์ง�นี้ก�รได้้มื่�ห้ร่อจำ�ห้นี้่�ย์ไปซึ่่�งอส้งห้�ริมื่ทั้ร้พย์์

ภ�ย์ในี้ 30 ว่้นี้ ร�ย์ง�นี้ค่ว่�มื่ค่่บัห้นี้้�ก�รล้งทัุ้นี้ในี้อส้งห้�ริมื่ทั้ร้พย์์ทั้้�ก่อสร้�งไมื่่เสร็จ

เปิด้เผู้ย์ต์�มื่รอบัระย์ะเว่ล้� 1. งบัก�รเงินี้

   ร�ย์ไต์รมื่�ส  45 ว่้นี้ นี้้บัแต์่ว่้นี้สุด้ทั้้�ย์ของไต์รมื่�ส

   ประจำ�ปี 2 เด้่อนี้ นี้้บัแต์่ว่้นี้สิ�นี้สุด้รอบัระย์ะเว่ล้�บั้ญชำ้ (ในี้กรณ้ไมื่่ทั้ำ�งบัไต์รมื่�ส 4)

2. ก�รว่ิเค่ร�ะห้์แล้ะค่ำ�อธิบั�ย์ระห้ว่่�งก�ล้ของฝ่�ย์จ้ด้ก�ร

3. แบับัสำ�เนี้�ร�ย์ง�นี้ข้อมืู่ล้ประจำ�ปี ภ�ย์ในี้ 3 เด้่อนี้ห้ล้้งสิ�นี้รอบับั้ญชำ้

4. ร�ย์ง�นี้ประจำ�ปี พร้อมื่ห้นี้้งส่อเชำิญประชำุมื่ส�มื่้ญประจำ�ปี ภ�ย์ในี้ 4 เด้่อนี้ นี้้บัต์้�งแต์่ว่้นี้สิ�นี้สุด้รอบัระย์ะเว่ล้�บั้ญชำ้

5. ต์้ว่เล้ข NAV ภ�ย์ในี้ 45 ว่้นี้ห้ล้้งสิ�นี้รอบับั้ญชำ้

59
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เรียีกปรีะชุุมที่ี�กำ�หนดไว้้ในว้รีรีคหน่�งโดยอนุโลม โดยผู้้จ้ัดัก�รีกองที่รีสัต์ม์หีน�้

ที่ี�ในก�รีใหค้ว้�มรีว่้มมอืในก�รีสง่ข้อ้มล้ที่ี�เกี�ยว้ข้อ้งและจัำ�เปน็ที่ี�ที่รีสัต์ตี์อ้งใชุ้

เพื่ื�อเรีียกปรีะชุุมและดำ�เนินก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ ภ�ยในเจั็ด (7) ว้ัน

นับแต์่ที่ี�ได้รีับก�รีรี้องข้อจั�กที่รีัสต์ี เพื่ื�อให้ที่รีัสต์ีส�ม�รีถืดำ�เนินก�รีเรีียก

ปรีะชุุมและดำ�เนินก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ได้โดยไม่ชุักชุ้�และที่รีัสต์ีมี

สทิี่ธิทีิี่�จัะเรียีกเกบ็ค�่ใชุจ้ั�่ยทีี่�เกดิข้่�นจั�กกองที่รัีสต์ ์(ถื�้มี) จั�กก�รีจัดัปรีะชุมุ

ผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์แที่นผู้้้จััดก�รีกองที่รีัสต์์ดังกล่�ว้ได้ต์�มจัรีิง

องค์์ประชุุมและประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่วยที่รัสต์์

ก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ ต์้องมีผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ม�ปรีะชุุมไม่น้อยกว้่�

ยี�สบิห�้ (25) คนหรีอืไมน่อ้ยกว้�่ก่�งหน่�งข้องจัำ�นว้นผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์ท์ี่ั�งหมด 

และต์อ้งมหีนว่้ยที่รัีสต์์นบัรีว้มกนัไมน่อ้ยกว้�่หน่�งในส�ม (1 ใน 3) ข้องจัำ�นว้น

หน่ว้ยที่รีัสต์์ที่ี�จัำ�หน่�ยได้แล้ว้ที่ั�งหมดจั่งจัะเป็นองค์ปรีะชุุม

ในกรีณีีที่ี�ปรี�กฎว้่�ก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รัีสต์์ครัี�งใด เมื�อล่ว้งเว้ล�นัดไป

แล้ว้ถื่งหน่�ง (1) ชุั�ว้โมงจัำ�นว้นผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ซึ่่�งม�เข้้�รี่ว้มปรีะชุุมไม่ครีบ

เป็นองค์ปรีะชุุมต์�มที่ี�กำ�หนดเอ�ไว้้ในว้รีรีคหน่�ง ห�กว้่�ก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือ

หนว่้ยที่รัีสต์น์ั�นไดเ้รียีกนัดเพื่รี�ะผู้้ถ้ือืหน่ว้ยที่รัีสต์ร้์ีองข้อ ก�รีปรีะชุมุเป็นอนั

รีะงบัไป ถื�้ก�รีปรีะชุมุผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์น์ั�นมใิชุเ่ปน็ก�รีเรียีกปรีะชุมุเพื่รี�ะผู้้้

ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์รี้องข้อ ให้นัดปรีะชุุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชุิญปรีะชุุมไปยัง

ผู้้้ถืือ หน่ว้ยที่รีัสต์์ไม่น้อยกว้่�เจั็ด (7) ว้ันก่อนว้ันปรีะชุุม ในก�รีปรีะชุุมครีั�ง

หลังนี�ไม่บังคับว้่�จัะต์้องครีบองค์ปรีะชุุม

ที่ั�งนี� ภ�ยใต้์บังคับแห่งพื่รีะรี�ชุบัญญัต์ิที่รีัสต์์ และปรีะก�ศที่ี�เกี�ยว้ข้้อง

ให้ที่รีัสต์ีแต่์งต์ั�งบุคคลหน่�งเพื่ื�อที่ำ�หน้�ที่ี�เป็นปรีะธิ�นในที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือ

หน่ว้ยที่รีัสต์์ อย่�งไรีก็ต์�ม ห�กก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ในว้�รีะ

ใดมีก�รีพื่ิจั�รีณี�เรีื�องทีี่�ปรีะธิ�นในทีี่�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รัีสต์์มีส่ว้น

ได้เสีย ให้ปรีะธิ�นออกจั�กห้องปรีะชุุมในว้�รีะนั�นและให้ผู้้้จััดก�รี

กองที่รีัสต์์นำ�เสนอรี�ยชุื�อบุคคลเพื่ื�อให้ที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์

พื่ิจั�รีณี�แต์่งต์ั�งให้เป็นปรีะธิ�นในที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ในว้�รีะนั�น ๆ  

 ก. คว้บคุมดแ้ลก�รีดำ�เนนิก�รีปรีะชุมุโดยทัี่�ว้ไปให้มคีว้�มเรีียบร้ีอย

 ข้. กำ�หนดให้ใชุ้ว้ิธิีก�รีอื�นใดในก�รีดำ�เนินก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ย

ที่รีัสต์์ต์�มที่ี�ปรีะธิ�นในทีี่�ปรีะชุุมจัะพื่ิจั�รีณี�เห็นสมคว้รี หรีือจัำ�เป็นเพืื่�อ

ให้ก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รัีสต์์ ต์ลอดจันกรีะบว้นก�รีในก�รีพิื่จั�รีณี�และ

ลงมต์ิในเรีื�องต์่�ง ๆ เป็นรีะเบียบเรีียบรี้อยและมีปรีะสิที่ธิิภ�พื่

 ค. เพื่ื�อให้ก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ต์�มพื่รีะรี�ชุบัญญัต์ิที่รีัสต์์

และปรีะก�ศที่ี�เกี�ยว้ข้้องมีคว้�มเป็นรีะเบียบเรีียบรี้อย ปรีะธิ�นอ�จัยุต์ิก�รี

อภิปรี�ย หรีือก�รีพื่ิจั�รีณี�ในที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ในเรีื�องใด ๆ ได้

 ง. ในกรีณีีทีี่�คะแนนเสียงในก�รีลงมต์ิข้องที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ย

ที่รีัสต์์เที่่�กัน ให้ปรีะธิ�นในที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์มีเสียงชุี�ข้�ด โดยก�รี

ใชุอ้ำ�น�จัในก�รีต์ดัสินชีุ�ข้�ดข้องปรีะธิ�นในที่ี�ปรีะชุมุผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์ใ์นกรีณีี

ที่ี�คะแนนเสียงในก�รีลงมต์ิเที่่�กันนี�ให้เป็นที่ี�สุด

วิธ่การมอบฉัันที่ะ

ในก�รีปรีะชุมุผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์ ์ผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์อ์�จัมอบฉันัที่ะใหบ้คุคลอื�น

เข้้�ปรีะชุุมและออกเสียงแที่นต์นในก�รีปรีะชุุมได้ โดยในก�รีส่งหนังสือเชุิญ

ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ ให้ผู้้้จััดก�รีกองที่รีัสต์์จััดส่งหนังสือมอบฉัันที่ะให้

แก่ผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ หนังสือมอบฉัันที่ะนี�ให้เป็นไปต์�มแบบที่ี�ที่รีัสต์ีกำ�หนด 

หนังสือมอบฉัันที่ะนี�จัะต์้องมอบให้แก่ปรีะธิ�นในที่ี�ปรีะชุุม หรีือผู้้้ที่ี�ปรีะธิ�น

ในที่ี�ปรีะชุุมมอบหม�ย ณี ที่ี�ปรีะชุุมก่อนเรีิ�มก�รีปรีะชุุม

วิธ่การนับค์ะแนนเส่ยง 

ผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์มีคะแนนเสียงหน่�ง (1) เสียงต์่อหน่�ง (1) หน่ว้ยที่รีัสต์์ที่ี�ต์น

ถืือ โดยผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ที่ี�มีสิที่ธิิออกเสียงลงคะแนนต์้องไม่เป็นผู้้้ที่ี�มีส่ว้นได้

เสียเป็นพื่ิเศษในเรีื�องที่ี�พื่ิจั�รีณี�

มต์ิของผู้้�ถืือหน่วยที่รัสต์์

ในกรีณีทัีี่�ว้ไปใหถ้ือืคะแนนเสยีงข้�้งม�กข้องผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์ท์ี่ี�ม�ปรีะชุมุและ

มสีทิี่ธิอิอกเสียงลงคะแนน เว้น้แต่์สญัญ�นี�จัะกำ�หนดไว้เ้ปน็อย�่งอื�น มต์ขิ้อง

ที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์

ในกรีณีดัีงต่์อไปนี� ให้ถือืคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่้�ส�มในสี� (3 ใน 4) ข้องจัำ�นว้น

เสยีงที่ั�งหมดข้องผู้้ถ้ือืหนว่้ยที่รีสัต์ท์ี่ี�ม�ปรีะชุมุและมสีทิี่ธิอิอกเสยีงลงคะแนน

 1) ก�รีได้ม�หรีือจัำ�หน่�ยไปซึ่่�งที่รีัพื่ย์สินหลักที่ี�มีม้ลค่�ต์ั�งแต์่รี้อย

ละส�มสิบ (30) ข้องม้ลค่�ที่รีัพื่ย์สินรีว้มข้องกองที่รีัสต์์

 2) ก�รีเพื่ิ�มทีุ่นหรีือก�รีลดทีุ่นชุำ�รีะแล้ว้ข้องกองที่รีัสต์์ที่ี�มิได้รีะบุ

ไว้้เป็นก�รีล่ว้งหน้�ในสัญญ�ก่อต์ั�งที่รีัสต์์

 3) ก�รีเพื่ิ�มทีุ่นแบบมอบอำ�น�จัที่ั�ว้ไปข้องกองที่รีัสต์์

 4) ก�รีที่ำ�ธิรุีกรีรีมกับผู้้จ้ัดัก�รีกองที่รีสัต์ห์รีอืบคุคลที่ี�เกี�ยว้โยงกนั

กบัผู้้จ้ัดัก�รีกองที่รีสัต์ ์ซึ่่�งมขี้น�ดรี�ยก�รีต์ั�งแต์ย่ี�สบิล�้น (20,000,000) บ�ที่ 

หรีือเกินกว้่�รี้อยละส�ม (3) ข้องม้ลค่�ที่รีัพื่ย์สินสุที่ธิิข้องกองที่รีัสต์์ แล้ว้แต์่

ม้ลค่�ใดจัะส้งกว้่�

 5) ก�รีเปลี�ยนแปลงปรีะโยชุน์ต์อบแที่นและก�รีคืนเงินที่นุให้ผู้้ถ้ือื

หน่ว้ยที่รีัสต์์

 6) ก�รีเปลี�ยนแปลงหรีือถือดถือนที่รีัสต์ี หรีือผู้้้จััดก�รีกองที่รีัสต์์ 

ที่ั�งนี� สำ�หรีับก�รีเปลี�ยนแปลงผู้้้จััดก�รีกองที่รีัสต์์ให้เป็นไปต์�มที่ี�กำ�หนดไว้้

ในข้้อ 19.5 แห่งสัญญ�ก่อต์ั�งที่รีัสต์์

 7) ก�รีแก้ไข้เพื่ิ�มเต์ิมสัญญ�ก่อต์ั�งที่รีัสต์์ในเรีื�องที่ี�กรีะที่บสิที่ธิิข้อง

ผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์อย่�งมีนัยสำ�คัญ

 8) ก�รีเลิกกองที่รีัสต์์ 

 9) อน่�ง มต์ิข้องผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์ที่ี�จัะเป็นผู้ลให้กองที่รัีสต์์หรีือ

ก�รีจััดก�รีกองที่รีัสต์์มีลักษณีะที่ี�ข้ัดหรีือแย้งกับหลักเกณีฑ์์ที่ี�กำ�หนดในปรีะ

ก�ศสรี. 26/2555 หรีือหลักเกณีฑ์์อื�นต์�มพื่รีะรี�ชุบัญญัต์ิหลักที่รีัพื่ย์ หรีือ

พื่รีะรี�ชุบัญญัต์ิ ที่รีัสต์์ ให้ถืือว้่�มต์ินั�นไม่มีผู้ลบังคับ

บันที่ึกการประชุุมผู้้�ถืือหน่วยที่รัสต์์

ใหผู้้้จ้ัดัก�รีกองที่รีสัต์จ์ัดัที่ำ�บนัที่ก่รี�ยง�นมติ์ข้องที่ี�ปรีะชุมุและกรีะบว้นก�รี

เรีียกและดำ�เนินก�รีปรีะชุุมข้องก�รีปรีะชุุมผู้้้ถืือหน่ว้ยที่รีัสต์์แต์่ละครีั�ง โดย

ให้ปรีะธิ�นในที่ี�ปรีะชุุมข้องก�รีปรีะชุุมแต์่ละครีั�ง เป็นผู้้้ลงน�มรีับรีองคว้�ม

ถื้กต์้องข้องบันที่่กนั�น ที่ั�งนี� ให้ค่�ใชุ้จั่�ยสำ�หรีับก�รีจััดที่ำ�บันที่่กก�รีปรีะชุุม

เป็นค่�ใชุ้จั่�ยข้องกองที่รีัสต์์

12.ก�รีสรีรีห�และแต์่งต์ั�งกรีรีมก�รีและผู้้้บรีิห�รีรีะดับส้ง

ค์ณะกรรมการบริษััที่

คณีะกรีรีมก�รีบรีิษัที่ ปรีะกอบด้ว้ยกรีรีมก�รีจัำ�นว้น 3 ที่่�นซึ่่�งเป็นไปต์�ม

ค้่มือรีะบบก�รีที่ำ�ง�นและรีะบบคว้บคุมภ�ยในข้องบริีษัที่ ซึ่่�งกำ�หนดให้มี

กรีรีมก�รีไม่น้อยกว้่� 3 ที่่�น โดยมีกรีรีมก�รีอิสรีะอย่�งน้อย 1 ใน 3 ข้อง

จัำ�นว้นกรีรีมก�รีที่ั�งหมดข้องบรีิษัที่ และกรีรีมก�รีข้องบรีิษัที่จัะต์้องเป็นผู้้้มี

คุณีสมบัต์ิและไม่มีลักษณีะต์้องห้�มต์�มที่ี�กฎหม�ยกำ�หนด

ว้ิธิีก�รีแต์่งต์ั�งกรีรีมก�รีจัะดำ�เนินก�รีผู้่�นที่ี�ปรีะชุุมผู้้้ถืือหุ้นข้องบรีิษัที่โดย
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ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยการออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียง

ข้างมากโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และ

ในการประชมุสามญัประจำาปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษิทักำาหนดใหก้รรมการตอ้ง

ออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมการ

ผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการโดยพจิารณาคดั

เลือกผู้มีคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด

 บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ให้ความสำาคัญกับการ

บริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน โดยกำาหนดให้มีระบบการ

ติดตาม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการลงทุนและบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ มีการกำาหนดโครงสร้างการจัดการ และการแบ่งแยกหน้าที่ที่

สำาคัญอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำาขึ้นตามแนวทางของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับ

กองทรัสต์มีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

13. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

กองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบ

บญัชสีำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 โดยมคีา่

ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) เปน็จำานวนรวมทัง้สิน้ 1,440,000 

บาท (ไม่รวมค่าช่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Out-of-Pocket)

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม มีระบบติดตามควบคุมดูแลการ

ดำาเนนิงานของบรษิทั ฯ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ทำาใหส้ามารถปอ้งกนั

ทรัพย์สินของกองทรัสต์จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบ

หรอืไมม่อีำานาจ รวมถงึการทำาธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงอยา่งเพียงพอแลว้

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้จัดการกองทรัสต์

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1 กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) (UVG)

a. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน

b. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน (UVG) 

c. บริษัท เลิศรัฐการ จำากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน (UVG)

2 กลุ่มบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (GOLD)

a.บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

มีกรรมการร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับผู้จัดการกองทรัสต์

b.บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์

3 กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน) (FPT)

มีกรรมการร่วมกัน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้

จัดการกองทรัสต์

4 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจำากัดภายใต้กลุ่มทีซีซี (TCC Group) มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้จัดการกอง

ทรัสต์

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับทรัสตี

1 ธนาคาร กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์



1. รายการระหวา่งกนัระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคล

ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

1) รายการระหว่างกัน

 (1) รายการระหว่างกองทรัสต์ผู้จัดการกองทรัสต์

ทรัสตีซ่ึงกระทำาในนามของกองทรัสต์ได้แต่งต้ัง บริษัทฯ เป็นผู้จัดการกอง

ทรัสต์ของกองทรัสต์ (REIT Manager) โดยบริษัทฯ เป็นบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งกับกองทรัสต์ ตามประกาศ สช. 29/2555 ทั้งนี้รายละเอียดการทำา

ธุรกรรมแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์สามารถสรุปได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ซ่ึงถูกกำาหนดให้เป็นบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งกับกองทรัสต์ตามประกาศ สช. 29/2555

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ทรัสตีซ่ึงกระทำาในนามของกองทรัสต์ได้แต่งต้ัง บริษัทฯ เป็นผู้จัดการกอง

ทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์

เงื่อนไขนโยบายราคา

บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์จากกองทรัสต์ ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วย

 • ค่าธรรมเนยีมพืน้ฐาน (Base Fee) ทีจ่ะเปน็ไปตามทีส่ญัญาแตง่

ตั้งผู้จัดการกองทรัสต์โดยจะมีการกำาหนดอัตราขั้นต่ำาแต่คาดว่าจะเรียกเก็บ

ไม่เกิน 0.3% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ โดยมีอัตราขั้นต่ำา

กำาหนดไว้ที่ 12 ล้านบาท

 • ค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่

เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ แต่ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้ง

แรก หรอื NAV ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครัง้แรกบวกดว้ย 

NAV ของทรพัยส์นิหลกัสว่นเพิม่ทนุ ณ วนัทีก่องกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิม่เตมิ 

(ถ้ามี)

ความเห็นด้านราคา

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์น้ันเป็นไปตามปกติของกอง

ทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยค่าธรรมเนียมในส่วนอัตราพื้น

ฐาน และอตัราผนัแปรทีส่ะทอ้นผลการบรหิารจดัการกองทรสัตข์องผูจ้ดัการ

กองทรัสต์นั้นสะท้อนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ตามปกติที่เกิดขึน้

(2) รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัดเพื่อทำาหน้าที่

เปน็ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย ์(Property Manager) โดยบรษิทั นอรท์ สาธร 

เรียลตี้ จำากัด เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และผู้จัดการกอง

ทรัสต ์เนือ่งจากบรษิทั นอรท์ สาธร เรยีลตี ้จำากดั เปน็บรษิทัในเครือเดยีวกนั

กับผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทั้งนี้ รายละเอียดการทำาธุรกรรม

ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้

ความสัมพันธ์

เปน็บรษิทัทีม่กีรรมการและมผีูถ้อืหุน้รายใหญเ่ปน็รายเดยีวกับผูจั้ดการกอง

ทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ผู้จัดการกองทรัสต์ว่าจ้าง บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด เป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต ์

เงื่อนไขนโยบายราคา

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ อัตรา

พื้นฐานมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท และในส่วนค่าธรรมเนียมผันแปร 

(Variable) ไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีท้ังหมด 

ความเห็นด้านราคา

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ นั้นเป็นไปตามปกติ

วิสัยเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นใน

ประเทศที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์

ลงทุนครั้งแรก โดยอัตราค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ส่วนนั้นจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้

บริหารอสังหาริมทรัพย์ดำาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์

อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

(3) รายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์

ทรสัตซีึง่กระทำาในนามของกองทรัสต์ได้เขา้ทำาสญัญาเชา่ สญัญาเชา่ชว่ง และ

สัญญาซื้อขายกับบริษัท เลิศรัฐการ จำากัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ 

จำากัด เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกโดยในขณะนั้น 

บริษัท เลิศรัฐการ จำากัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด เป็นบุคคล

ที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากบริษัท เลิศรัฐการ จำากัด 

และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยูนิ

เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งในขณะนั้นถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT 

Manager) คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้

มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) 

เป็นบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายละเอียดการทำาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดังนี้

ความสัมพันธ์

เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำากัด (มหาชน)

ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)  คิดเป็นร้อยละ 

99.99 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้จัดการกองทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ทรัสตี ซึ่งกระทำาในนามของกองทรัสต์ได้เข้าทำาสัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง 

และสัญญาซื้อขายกับบริษัท เลิศรัฐการจำากัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียล

ตี้ จำากัด เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก

เงื่อนไขนโยบายราคา

สำาหรบัราคาทีก่องทรสัตซ์ือ้ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทนุครัง้แรกจากบรษิทั เลศิรฐั

การ จำากัดและบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด ที่เท่ากับ 9,906 ล้านบาท 

(รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงสิทธิการเช่าช่วง) ซ่ึงเป็นราคาที่สูงกว่าราคา

ประเมินของทรัพย์สินต่ำาสุดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก ซึ่งจัดทำาโดย

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. 

ความเห็นด้านราคา

รายการดงักลา่วเปน็รายการทีม่คีวามสมเหตสุมผลและไม่ทำาใหก้องทรสัตเ์สยี

ประโยชน์ เพราะทำาให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินในโครงการ

อาคารสำานักงานท่ีมคีณุภาพ และตัง้อยูใ่น ศนูยก์ลางธรุกจิ ซึง่สามารถดงึดดู

ผูเ้ชา่ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยทรพัยส์นิดงักลา่วมศีกัยภาพในการสรา้งมลูคา่เพิม่ให้

แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6462
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2.นโยบายการทำำารายการระหว่่างกองทำรัสต์์กับผู้้�จััดการกองทำรัสต์์ 

และบุคคลทำ่�เก่�ยว่โยงกันกับผู้้�จััดการกองทำรัสต์์ในอนาคต์และแนว่ทำาง

ป้้องกันคว่ามขััดแย�งทำางผู้ลป้ระโยชน์

 ในกรณีทีีี่�จะมีกีารที่ำาธุรุกรรมีประเภที่อื่่�นๆ (นอื่กเหน่อื่จากทีี่�ได้เ้ปิด้

เผยไว้ข้้้างต้น้) ระหว้า่งกอื่งที่รสัต้ก์บัผ้จ้ดั้การกอื่งที่รสัต้ห์ร่อื่บคุคลที่ี�เกี�ยว้โยง

กันกับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์จะมีีการด้ำาเนินการต้ามีกฎหมีายหลักที่รัพย์ ด้ังนี�

 1) บคุคลทีี่�เกี�ยว้โยงกนักับผ้้จดั้การกอื่งที่รัสต์้ บคุคลทีี่�เกี�ยว้โยงกนั

กบัผ้จ้ดั้การกอื่งที่รัสต้ใ์หห้มีายคว้ามีต้ามีที่ี�กำาหนด้ในประกาศคณีะกรรมีการ

กำากับต้ลาด้ทีุ่นว้่าด้้ว้ยหลักเกณีฑ์์การที่ำารายการที่ี�เกี�ยว้โยงกัน 

 2) เง่�อื่นไข้และข้้อื่กำาหนด้ที่ั�ว้ไปข้อื่งกอื่งที่รัสต์้ในการเข้้าที่ำา

ธุุรกรรมีกับบุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกัน มีีด้ังต้่อื่ไปนี�ในการที่ำาธุุรกรรมีกับผ้้จัด้การ

กอื่งที่รสัต้ห์รอ่ื่บคุคลที่ี�เกี�ยว้โยงกนักับผ้จ้ดั้การกอื่งที่รสัต้น์ั�น จะมีกีารด้ำาเนนิ

การใหเ้ปน็ไปต้ามีสญัญากอ่ื่ต้ั�งที่รัสต้แ์ละกฎหมีายที่ี�เกี�ยว้ข้อ้ื่ง และเปน็ไปเพ่�อื่

ประโยชน์ที่ี�ด้ีที่ี�สุด้ข้อื่งกอื่งที่รัสต้์

 •  การที่ำาธุุรกรรมีกับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์หร่อื่บุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกัน

กับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์นั�น จะมีีการด้ำาเนินการให้เป็นไปต้ามีสัญญาก่อื่ต้ั�ง

ที่รัสต้์และกฎหมีายที่ี�เกี�ยว้ข้้อื่ง และเป็นไปเพ่�อื่ประโยชน์ที่ี�ดี้ที่ี�สุด้ข้อื่งกอื่ง

ที่รัสต้์

 • ธุุรกรรมีที่ี�กอื่งที่รัสต์้จะที่ำากับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต์้หร่อื่บุคคลที่ี�

เกี�ยว้โยงกันกับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์จะต้้อื่งเป็นธุุรกรรมี  ที่ี�ใช้ราคาทีี่�มีีคว้ามี

สมีเหตุ้สมีผลและเป็นธุรรมี

 • บุคคลที่ี�มีีส่ว้นได้้เสียกับการที่ำาธุุรกรรมีไมี่ว้่าที่างต้รง หร่อื่ที่าง

อื่้อื่มีจะต้้อื่งไมี่เข้้ามีามีีส่ว้นร่ว้มีในการพิจารณีาและต้ัด้สินใจเข้้าที่ำาธุุรกรรมี

 • การคดิ้คา่ใชจ้า่ยที่ี�เกดิ้จากการเข้า้ที่ำาธุรุกรรมีระหว้า่งกอื่งที่รสัต้์

และผ้จั้ด้การกอื่งที่รัสต้ห์รอ่ื่บคุคลที่ี�เกี�ยว้โยงกนักบัผ้จั้ด้การกอื่งที่รัสต้ ์ต้อ้ื่งใช้

ราคาและอื่ัต้ราที่ี�เป็นธุรรมีและมีีคว้ามีสมีเหตุ้สมีผล

 3) การอื่นุมีัต้ิการที่ำาธุุรกรรมีระหว้่างกอื่งที่รัสต์้กับผ้้จัด้การกอื่ง

ที่รัสต์้หรอ่ื่บุคคลทีี่�เกี�ยว้โยงกันกับผ้จ้ดั้การกอื่งที่รัสต้ต์้อ้ื่งผ่านการด้ำาเนนิการ

ต้ามีข้ั�นต้อื่นด้ังต้่อื่ไปนี�

 • ได้รั้บคว้ามีเห็นชอื่บจากที่รัสต้วี้า่เปน็ธุรุกรรมีทีี่�เปน็ไปต้ามีสัญญา

ก่อื่ต้ั�งที่รัสต้์และกฎหมีายที่ี�เกี�ยว้ข้้อื่ง 

 • ในกรณีทีีี่�เปน็ธุรุกรรมีทีี่�มีมีีล้ค่าเกินกว้า่หน่�งลา้นบาที่ หรอ่ื่ต้ั�งแต้่

ร้อื่ยละ 0.03 ข้อื่งมี้ลค่าที่รัพย์สินสุที่ธุิข้อื่งกอื่งที่รัสต้์ แล้ว้แต้่จำานว้นใด้จะส้ง

กว้า่ ต้้อื่งได้รั้บอื่นมุีตั้จิากคณีะกรรมีการ (Board of Directors) ข้อื่งผ้จ้ดั้การ

กอื่งที่รัสต้์

 • ในกรณีีทีี่�เป็นธุุรกรรมีทีี่�มีีมี้ลค่าต้ั�งแต่้ยี�สิบล้านบาที่ข้่�นไป หร่อื่

เกินร้อื่ยละสามีข้อื่งมี้ลค่าที่รัพย์สินสุที่ธุิข้อื่งกอื่งที่รัสต้์ แล้ว้แต้่จำานว้นใด้จะ

ส้งกว้่า ต้้อื่งได้้รับมีต้ิข้อื่งที่ี�ประชุมีผ้้ถื่อื่หน่ว้ยที่รัสต้์ ด้้ว้ยคะแนนเสียงไมี่น้อื่ย

กว้า่สามีในสี�ข้อื่งจำานว้นเสยีงที่ั�งหมีด้ข้อื่งผ้ถ้ือ่ื่หนว่้ยที่รสัต้ท์ี่ี�มีาประชมุีและมีี

สิที่ธุิอื่อื่กเสียงลงคะแนน

ที่ั�งนี� ในกรณีีทีี่�ธุุรกรรมีทีี่�กอื่งที่รัสต์้ที่ำากับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต์้ หร่อื่บุคคลทีี่�

เกี�ยว้โยงกันกบัผ้จ้ดั้การกอื่งที่รัสต้ ์เปน็การได้ม้ีาหรอ่ื่จำาหนา่ยไปซึ่่�งที่รัพยส์นิ

หลัก การคำานว้ณีมี้ลค่าจะคำานว้ณีต้ามีมี้ลค่าการได้้มีาหร่อื่จำาหน่ายไป ซึ่่�ง

ที่รัพย์สินทัี่�งหมีด้ข้อื่งแต้่ละโครงการที่ี�ที่ำาให้โครงการนั�นๆ พร้อื่มีจะหาราย

ได้้ซึ่่�งรว้มีถื่งที่รัพย์สินที่ี�เกี�ยว้เน่�อื่งกับโครงการนั�นด้้ว้ย

4) นโยบายการที่ำารายการระหว้า่งกอื่งที่รสัต้ก์บัผ้จ้ดั้การกอื่งที่รสัต้์ 

และบุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกันกับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์ในอื่นาคต้

 • การที่ำาธุุรกรรมีประเภที่ต้่างๆระหว้่างกอื่งที่รัสต้์ และผ้้จัด้การ

กอื่งที่รัสต้์หร่อื่บุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกันกับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์จะต้้อื่งกระที่ำาภาย

ใต้เ้ง่�อื่นไข้ที่ี�มีคีว้ามีเปน็ธุรรมีมีคีว้ามีเหมีาะสมีและเป็นไปต้ามีเง่�อื่นไข้ และข้อ้ื่

กำาหนด้ต้ามีกฎหมีายหลักที่รัพย์ ที่ั�งนี�ในกรณีีที่ี�คณีะกรรมีการ ก.ล.ต้.  

สำานกังาน ก.ล.ต้. หร่อื่คณีะกรรมีการกำากบัต้ลาด้ที่นุ ประกาศกำาหนด้บคุคล

ที่ี�มีีลักษณีะเป็นบุคคลทีี่�เกี�ยว้โยงกันเพิ�มีเต้ิมีในอื่นาคต้ การเข้้าที่ำาธุุรกรรมี

ระหว้่างกอื่งที่รัสต้์และผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์ หร่อื่บุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกับผ้้จัด้การ

กอื่งที่รัสต้์ จะถื่อื่ปฏิิบัต้ิให้เป็นไปต้ามีเง่�อื่นไข้และข้้อื่กำาหนด้ต้ามีกฎหมีาย

หลักที่รัพย์

นอื่กจากนี�กอื่งที่รัสต์้จะด้ำาเนินการเปิด้เผยข้้อื่ม้ีลเกี�ยว้กับธุุรกรรมีทีี่�ที่ำา

กับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต์้หร่อื่บุคคลทีี่�เกี�ยว้โยงกันกับผ้้จัด้การกอื่งที่รัสต้์ต้่อื่

สำานักงาน ก.ล.ต้. ต้ลาด้หลักที่รัพย์รว้มีที่ั�งในหมีายเหตุ้ประกอื่บงบการเงิน

ข้อื่งกอื่งที่รัสต์้ที่ี�ได้้รับการต้รว้จสอื่บโด้ยผ้้สอื่บบัญชีและในรายงานประจำา

ปีข้อื่งกอื่งที่รัสต้์ด้้ว้ย

3.รายการระหว่่างกันระหว่่างกองทำรัสต์์กับทำรัสต่์และบุคคลทำ่�เก่�ยว่โยง

กับทำรัสต์่

 (1) รายการระหว่้างกันรายการระหว่้างกอื่งที่รัสต้์กับที่รัสต้ีและ

บุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกันกับที่รัสต้ีธุนาคารกสิกรไที่ย จำากัด้ (มีหาชน) เป็นผ้้เช่า

พ่�นที่ี�ในที่รพัยส์นิหลกัข้อื่งกอื่งที่รสัต้ ์โด้ยธุนาคารกสกิรไที่ย จำากดั้ (มีหาชน) 

เปน็ผ้้ถือ่ื่หุน้รายใหญข่้อื่งที่รสัตี้ ที่ั�งนี� รายละเอื่ยีด้การที่ำาธุรุกรรมีระหว้า่งกอื่ง

ที่รัสต้์กับบุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกันกับ ที่รัสต้ีสามีารถืสรุปได้้ด้ังนี�

คว่ามสัมพัันธ์์

ธุนาคารกสิกรไที่ย จำากัด้ (มีหาชน) เป็นผ้้ถื่อื่หุ้นรายใหญ่ข้อื่งที่รัสต้ีข้อื่งกอื่ง

ที่รัสต้์ (บริษัที่หลักที่รัพย์จัด้การกอื่งทีุ่น กสิกรไที่ย จำากัด้) โด้ยถื่อื่หุ้นอื่ย้่ใน

สัด้ส่ว้นร้อื่ยละ 99.99 ข้อื่งจำานว้นหุ้นที่ี�มีีสิที่ธุิอื่อื่กเสียงที่ั�งหมีด้ข้อื่งที่รัสต้ี

ลักษณะขัองรายการระหว่่างกัน

สัญญาเช่าและบริการระยะเว้ลา 3 ปี มีีรายละเอื่ียด้โด้ยสรุป ด้ังนี�

เง่�อนไขันโยบายราคา

อื่ัต้ราค่าเช่าและค่าบริการคงทีี่�ต้ามีลักษณีะทีี่�ต้ั�งข้อื่งที่รัพย์สินต้ามีสัญญา

เช่าและบริการ

คว่ามเห็นด�านราคา

การเช่าพ่�นที่ี�เพ่�อื่ต้ิด้ตั้�งต้้้ ATM ข้อื่งธุนาคารกสิกรไที่ย จำากัด้ (มีหาชน) 

โครงการสาที่ร สแคว้ร์ โด้ยอื่ัต้ราค่าเช่าเป็นอื่ัต้ราต้ลาด้ซึ่่�งใกล้เคียงกับอื่ัต้รา

ค่าเช่าเฉลี�ยข้อื่งผ้้เช่าพ่�นที่ี�รายอื่่�นที่ี�มีีลักษณีะใกล้เคียงกัน ในส่ว้นข้อื่งการ

เช่าพ่�นที่ี�ค้าปลีกโครงการปาร์ค เว้นเชอื่ร์ อื่ีโคเพล็กซึ่์ เพ่�อื่ประกอื่บธุุรกิจ

ข้อื่งธุนาคารกสิกรไที่ย จำากัด้ (มีหาชน) โด้ยอื่ัต้ราค่าเช่าข้อื่งธุนาคารกสิกร

ไที่ย จำากัด้ (มีหาชน) เป็นอื่ัต้ราต้ลาด้ซึ่่�งใกล้เคียงกับอื่ัต้ราค่าเช่าเฉลี�ยข้อื่งผ้้

เช่าพ่�นที่ี�รายอื่่�นที่ี�มีีลักษณีะใกล้เคียงกัน อื่น่�ง ผ้้เช่าธุนาคารกสิกรไที่ย จำากัด้ 

(มีหาชน) เป็นผ้้เช่ารายแรก ๆ ที่ี�เข้้ามีาเช่าพ่�นที่ี� และมีีที่ำาเลพ่�นที่ี�ที่ี�อื่ย้่ใกล้

ประต้้เช่�อื่มีต้่อื่กับโครงการรถืไฟฟ้า ซึ่่�งเป็นที่างเข้้าอื่อื่กหลักข้อื่งอื่าคาร

 (2) กระบว้นการในการที่ำาธุุรกรรมีระหว่้างกอื่งที่รัสต้์กับที่รัสต้ี

และบุคคลที่ี�เกี�ยว้โยงกันกับที่รัสต้ีในอื่นาคต้ในการจัด้การกอื่งที่รัสต้์ ที่รัสต้ี

จะไมี่กระที่ำาการใด้อื่ันเป็นการข้ัด้แย้งกับประโยชน์ข้อื่งกอื่งที่รัสต้์ ไมี่ว้่าการ

กระที่ำานั�นจะเปน็ไปเพ่�อื่ประโยชนข์้อื่งที่รสัต้เีอื่งหรอ่ื่ประโยชนข์้อื่งผ้อ้ื่่�น เว้น้

แต้่กรณีีด้ังต้่อื่ไปนี�

ที่รัสต้์เพ่�อื่การลงทีุ่นในสิที่ธุิการเช่า 
อื่สังหาริมีที่รัพย์โกลเด้้นเว้นเจอื่ร์67



	 ก.	เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำาหน้าที่เป็นทรัสตี	

	 ข.	 ทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็น

ธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ร้บัประโยชนท์ราบกอ่นอยา่งเพยีง

พอแล้ว	 โดยผู้รับประโยชน์ท่ีได้ทราบข้อมูลดังกล่าว	 มิได้แสดงการคัดค้าน	

ทั้งนี้	การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดัง

ต่อไปนี้	

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. นโยบายและการดำาเนินงานของกองทรัสต์ ที่แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	 ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่	22	มีนาคม	2559	ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาโดยประมาณ	5	ปี	

6	เดอืน	ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของความรบั

ผดิชอบตอ่สงัคมทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักองทรสัต	์ผูถ้อืหนว่ยทรสัต	์และผู้

เช่าอาคารสำานักงานที่กองทรัสต์เข้าลงทุน		โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมในภาพกวา้ง	เพือ่มุง่เนน้ในการเขา้ไปดูแล	จดัการ	ใหค้วามชว่ยเหลือ	

และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับบุคคล	 พนักงาน	 หน่วยงานทุก

ภาคส่วนและสังคมโดยรวม	 อีกทั้งยังได้พิจารณาถึงผลกระทบใดๆ	ที่อาจมี

หรอืเกิดขึน้กบัสงัคมหรอืบคุคลทกุกลุม่ในทกุมติ	ิเพือ่นำามาปรบักระบวนการ

ดำาเนินธุรกิจให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทรัสต์ได้ในระยะ

ยาวอย่างยั่งยืน	 โดยมีแนวทางในการดำาเนินธุรกิจตามนโยบายเดียวกันกับ

กลุ่มบริษัท	บริษัท		เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)		

ซึ่งสรุปเป็นสาระสำาคัญได้	ดังนี้

1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสำาคัญและพึงปฏิบัติใน

การบริหารกองทรัสต์	 โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	 พระราชบัญญัติกอง

ทรสัตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ	พ.ศ.2550	กฎเกณฑข์องหนว่ยงานกำากบัดแูล	

และสัญญาก่อตั้ง	 ทรัสต์	 ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล	 หลีกเลี่ยงการ

ดำาเนนิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์สง่เสรมิการแขง่ขนั

ทางการค้า	 อย่างเสรีและเป็นธรรม	 ปฏิบัติต่อผู้เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม	

ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

และเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์	และนักลงทุนทั่วไป	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น	ผู้ถือหน่วยทรัสต์	คู่ค้า	ผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้อง	และยังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาว

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัท	 	 เฟรเซอร์ส	 พร็อพเพอร์ต้ี	 คอมเมอร์เชียล	 	 แอสเสท	

แมนเนจเม้นท์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มี

กระบวนการและกำาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส	

โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	 หลักจริยธรรม	 และแนวทางการกำากับ

ดแูลทีด่	ีเพ่ือลดการใชด้ลุยพนิจิของพนกังานในการแสวงหาผลประโยชนอ์นั

มิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่	 มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	

โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำาแหน่งงานที่เอื้ออำานวยกับการได้ผล

ประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ	 มุ่งเน้นย้ำาในการสร้าง

จิตสำานึก	 ค่านิยม	 ทัศนคติให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์	

โปรง่ใส	เคารพกฎหมายรวมถงึกฎระเบยีบตา่งๆทีก่ีย่วขอ้ง	สนบัสนนุการตอ่

ตา้นการทจุรติคอรรั์ปช่ันใหเ้ปน็วฒันธรรมองคก์ร	โดยจดัใหม้กีารสือ่สารและ

การอบรมใหค้วามรูบ้คุลากร	จดัใหม้ชีอ่งทางในการรบัแจง้เบาะแส	(Whistle	

Blowing)	หรอืเรือ่งรอ้งเรยีน	การคุม้ครองผูใ้หเ้บาะแส	รวมถงึใหค้วามรูเ้รือ่ง

นโยบาย	การจัดซ้ือ	จดัจา้ง	การจดัหาผูร้บัเหมาทีม่ศีกัยภาพดว้ยกระบวนการ

โปร่งใส		มกีารกำากบัดแูลใหม้กีระบวนการตดิตามและตรวจสอบใหพ้นกังาน

มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 •	 เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ

บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 ท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 หรือช่องทางอ่ืนใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทำาธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง	

	 •	มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล	ซึ่งต้องไม่น้อย

กว่าสิบสี่	(14)	วัน	

	 •	 มีการเปิดเผยช่องทาง	 วิธีการ	 และระยะเวลาในการแสดงการ

คัดค้านที่ชัดเจน	 โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่	 (14)	 วัน	 เว้น

แต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าว	

		 •	ให้การคัดค้านกระทำาในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น	

	 •	ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธี

การทีม่กีารเปดิเผยตาม	(ค)	ในจำานวนเกินกว่าหน่ึงในสี	่(1	ใน	4)	ของจำานวน

หนว่ยทรสัต์ท่ีจำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด	ทรสัตจีะกระทำาหรอืยนิยอมใหม้กีารทำา

ธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์

ข้อพิพาททางกฎหมาย

–	ไม่มี	–

ข้อมูลสำาคัญอื่น

	 กองทรัสต์ไม่มีข้อมูลสำาคัญอื่นที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน

ของกองทรัสต์	 ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์เพิ่มเติมได้

จากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป	ี(แบบ	56-REIT1)	ทีแ่สดงไวใ้น	www.

sec.or.th	 หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นของกองทรัสต์	 ได้ที่เวปไซต์ของกองทรัสต์	

ที่	www.gvreit.com	หรือเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่	

www.set.or.th

ที่ตั้งของทรัพย์สิน พื้นที่	(ตารางเมตร)

โครงการสาทร	สแควร์ 1

โครงการปาร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์ 175

รายงานประจำาปี	2564
ตุลาคม	63	-	กันยายน	6468



รวมถึึงการรณรงค์์ให้้กับบุค์ลากรตระห้นัักและช่่วยกันัค์วบค์ุมค์วามเสี่่�ยงในั

เร่�องนั่�อย่างจริงจัง

	 3)	การเค์ารพสี่ิทธิิมนัุษยช่นั

กองทรัสี่ต์	 ได้้ตระห้นัักถึึงการด้ำาเนัินัธิุรกิจอย่างม่ค์ุณธิรรม	ยึด้มั�นัในัค์วามรับ

ผิิด้ช่อบต่อสัี่งค์มและผ้้ิม่ส่ี่วนัได้้เสี่่ยทุกกลุ่มตามห้ลักธิรรมาภิิบาล	 ในัด้้านัการ

ค์ุ้มค์รองสิี่ทธิิมนัุษยช่นั	 โด้ยกำาห้นัด้ให้้การเค์ารพสิี่ทธิิมนัุษยช่นัเป็็นัรากฐานั

ของการพัฒนัาทรัพยากรบุค์ค์ล	 จึงสี่นัับสี่นัุนัและเค์ารพในัเร่�องท่�จะไม่ให้้

องค์์กรตลอด้จนัพนัักงานัเข้าไป็ม่ส่ี่วนัเก่�ยวข้องกับการล่วงละเมิด้สิี่ทธิิมนุัษย

ช่นั		โด้ยตั�งมั�นัอย้่บนัห้ลักของเสี่ร่ภิาพ	เสี่มอภิาค์	และสี่ันัติภิาพ	ให้้เก่ยรติซึ่ึ�ง

กันัและกันั	 ป็ฏิิบัติต่อกันัอย่างเท่าเท่ยม	 คั์ด้เล่อกพนัักงานัเข้าป็ฏิิบัติงานัโด้ย

ไม่จำากัด้เช่่�อช่าติ	 ศาสี่นัา	 การศึกษา	 สี่ถึานัะทางสัี่งค์ม	 เพศ	 ห้ร่อเร่�องอ่�นัใด้	

ตลอด้จนัการลว่งละเมดิ้ทางเพศ	ไมจ่ำากดั้สี่ทิธิเิสี่รภ่ิาพทางค์วามค์ดิ้และการเขา้

ร่วมกิจกรรมทางการเม่อง	แต่ต้องไม่กระทบห้ร่อนัำาค์วามเสี่่ยห้ายมาสี่้่องค์์กร	 

	 4)	การป็ฏิิบัติต่อแรงงานัอย่างเป็็นัธิรรม

กองทรัสี่ต์	 ม่ค์วามมุ่งมั�นัท่�จะยกระด้ับมาตรฐานัแรงงานัรวมทั�งค์ุณภิาพช่่วิต

ของพนัักงานัให้้ม่สี่ภิาวะแวด้ล้อมในัการทำางานัท่�ด้่ขึ�นั	 ม่ค์วามป็ลอด้ภิัย	 ไม่

เป็็นัอันัตรายต่อสีุ่ขภิาพ	 สี่่งเสี่ริมให้้ม่กระบวนัการค์ิด้นัอกกรอบ	 การม่สี่่วนั

ร่วมในัการแสี่ด้งค์วามค์ิด้เห้็นั	 แรงงานัต้องได้้รับการป็ฏิิบัติท่�เป็็นัธิรรมและได้้

รับสี่วัสี่ด้ิการท่�เห้มาะสี่มเป็็นัไป็ตามสี่ิทธิิอันัเป็็นัขั�นัพ่�นัฐานัท่�พึงจะได้้

	 5)	ค์วามรับผิิด้ช่อบต่อผิ้้บริโภิค์

เนั่�องด้้วยกองทรัสี่ต์ได้้ลงทุนัในัทรัพย์สี่ินั	 ซึ่ึ�งได้้แก่	 อสี่ังห้าริมทรัพย์ป็ระเภิท

ท่�ด้ินัและสี่ิ�งป็ล้กสี่ร้างท่�เป็็นัอาค์ารสี่ำานัักงานัให้้เช่่า	 โด้ยผิ้้จัด้การกองทรัสี่ต์

ได้้แต่งตั�งบริษัท	นัอร์ท	สี่าธิร	เร่ยลต่�	จำากัด้	เป็็นัผิ้้บริห้ารอสี่ังห้าริมทรัพย์	ซึ่ึ�ง

ในัการบริห้ารอสี่ังห้าริมทรัพย์นัั�นั	ผิ้้บริห้ารอสี่ังห้าริมทรัพย์ให้้ค์วามสี่ำาค์ัญกับ

การป็ฏิิบัติท่�เป็็นัธิรรมและรับผิิด้ช่อบต่อผิ้้เช่่า	 โด้ยค์ำานึังถึึงสุี่ขภิาพและค์วาม

ป็ลอด้ภิัยต่อผิ้้เช่่า	ด้ังนั่�

	 -	ด้ำาเนัินัการบริห้ารอาค์าร	โด้ยใช่้บริษัทท่�ได้้มาตรฐานัและม่ค์วาม

รับผิิด้ช่อบ

	 -	สี่่งมอบงานับริการท่�ม่ค์ุณภิาพ	ป็ลอด้ภิัย	ไม่เป็็นัอันัตรายต่อผิ้้เช่่า

	 -	ติด้ตอ่กบัผิ้เ้ช่า่ด้ว้ยค์วามสี่ภุิาพ	มป่็ระสิี่ทธิภิิาพ	เป็น็ัท่�ไวว้างใจของ

ล้กค์้า

	 6)	การด้้แลรักษาสี่ิ�งแวด้ล้อม

กองทรัสี่ต์ให้้ค์วามสี่ำาค์ัญในัการด้ำาเนัินังานัทางด้้านัสี่ิ�งแวด้ล้อมและสัี่งค์มโด้ย

ได้ก้ำาห้นัด้นัโยบายการจัด้การสี่ิ�งแวด้ล้อมและพลังงานัเพ่�อช่ว่ยลด้ผิลกระทบต่อ

สี่ิ�งแวด้ล้อมทั�งภิายในัองค์ก์รและสัี่งค์มภิายนัอกโด้ยการเลอ่กใช่ว้สัี่ด้ทุ่�ค์ำานังึถึงึ

การป็ระห้ยัด้พลังงานัและง่ายต่อการบำารงุรกัษาในัระยะยาวรวมถึงึการเพิ�มสี่ิ�ง

อำานัวยค์วามสี่ะด้วกท่�จำาเป็น็ัพ่�นัฐานัการเลอ่กใช่ว้สัี่ดุ้ทด้แทนัเพ่�อห้ล่กเล่�ยงการ

ใช่ว้สัี่ดุ้จากธิรรมช่าติซึ่ึ�งเป็น็ัการทำาลายสี่ิ�งแวด้ล้อมโด้ยรวมรณรงค์ก์ระบวนัการ

ร่ไซึ่เค์ิล(Recycle)การลด้การใช่้พลังงานัไฟฟ้าในัอาค์ารและการเพิ�มพ่�นัท่�สี่่

เข่ยวตลอด้จนัส่ี่งเสี่ริมให้้ม่การอบรมให้้ค์วามร้้แก่พนัักงานัในัเร่�องสี่ิ�งแวด้ล้อม

ค์วามป็ลอด้ภิัยและสี่าธิารณสีุ่ขสี่นัับสี่นัุนัการด้ำาเนัินังานัด้้านัการด้้แลรักษา

และป็รับป็รุงสี่ภิาพแวด้ล้อมให้้ด้่อย่างต่อเนั่�อง

ภารกิิจที่่�สำำาคััญของคัวามรับผิิดชอบต่่อสำังคัม

	 •	การอนัุรักษ์ทรัพยากรนัำ�าและพลังงานั

ในัป็ี	 2564	 กองทรัสี่ต์และผิ้้จัด้การกองทรัสี่ต์ยังค์งให้้ค์วามสี่ำาค์ัญกับการ

อนัุรักษ์	 และการใช่้พลังงานั	 โด้ยค์ำานัึงถึึงทรัพยากรอันัม่ค์่าท่�ม่อย้่อย่างจำากัด้	

และม่ป็ณิธิานัในัการป็ฏิิบัติตามกรอบแห่้งพระราช่บัญญัติการส่ี่งเสี่ริมการ 

อนัรุกัษ์พลังงานั	พ.ศ.2535	และกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องอย่างต่อเน่ั�อง	โด้ยกำาห้นัด้

ให้ท้กุห้นัว่ยงานัยอ่ย	ผ้้ิบรหิ้ารอสี่งัห้ารมิทรพัย	์ค์้ค้่์า		ผ้้ิเช่า่	ผิ้ใ้ช่บ้รกิาร	ได้ท้ราบ

และตระห้นักัถึงึการบรหิ้ารจดั้การพลงังานัและการใช่พ้ลงังานัอยา่งค์ุม้ค์า่และ

มป่็ระสิี่ทธิภิิาพ	ตลอด้จนัจัด้ให้ม้ก่ารติด้ตามวิเค์ราะห์้สี่รปุ็ผิลการใช่พ้ลงังานั	ซึ่ึ�ง

เป็็นัเค์ร่�องม่อท่�จะค์อยกำากับ	ตรวจสี่อบ	และจะทำาให้้ทราบถึึงการใช่้พลังงานั

ของกองทรัสี่ต์	 ตลอด้จนัยังได้้ม่การป็ระช่าสี่ัมพันัธิ์ให้้ผิ้้เช่่าและผิ้้ใช่้อาค์ารได้้

ตระห้นักัถึึงการใช่พ้ลังงานัอยา่งมคุ่์ณค่์า	อักทั�งยังมก่ารรณรงค์ก์ารใช่ท้รัพยากร

นัำ�าและพลังงานั	ผิ่านัสี่่�อต่างๆ	อ่กด้้วย	

ในัด้า้นัการป็ฏิบิตักิารระบบและเค์ร่�องจกัร	(operating)	และการด้แ้ลอปุ็กรณ์	

ระบบ	 เค์ร่�องจักร	 (preventive	maintenance)	ท่�เก่�ยวข้องกับการอนัุรักษ์

พลังงานัได้้กำาห้นัด้ให้้ม่การวิเค์ราะห้์ตรวจสี่อบป็ระสี่ิทธิิภิาพเค์ร่�องจักรและ

ระบบเพ่�อทราบถึงึสี่มรรถึนัะการใช่พ้ลงังานัตามรอบมาตรฐานัท่�ผิ้ผ้ิลติกำาห้นัด้

ไว้	 ให้้อย้่ในัสี่ภิาพด้่	 และพร้อมใช่้งานั	 รวมทั�งเป็็นัการย่ด้อายุการใช่้งานัของ

เค์ร่�องจักร	 และเพ่�อเป็็นัข้อม้ลในัการบริห้ารจัด้การพลังงานัห้ลักของอาค์าร

ได้้อย่างถึ้กต้อง

ด้้านันัโยบายและเป็้าห้มายการอนัุรักษ์พลังงานัของแต่ละอาค์าร	 ม่แผินัและ

เป็้าห้มายการอนัุรักษ์พลังงานั	ด้ังนั่�

โคัรงกิาร สำาที่ร สำแคัวร์

อาค์ารสี่าทร	สี่แค์วร์	เป็็นัอาค์ารท่�ได้้รับรางวัล	Leadership	in	Energy	and	

Environmental	 Design	 (LEED)	 ของสี่ภิาอาค์ารเข่ยวสี่ห้รัฐอเมริกา	 (The	

U.S.	 Green	 Building	 Council	 :	 USGBC)	 ระดั้บทองค์ำา	 (GOLD)	 ม่นัโย

บายในัการบริห้ารจัด้การพลังงานั	ด้ังนั่�

	 (1)	ด้ำาเนันิัการและพฒันัาระบบการจดั้การพลังงานัอยา่งเห้มาะสี่ม	

โด้ยกำาห้นัด้เป็็นันัโยบายสี่่วนัห้นัึ�งขององค์์กรธิุรกิจ

	 (2)	 ด้ำาเนัินัการป็รับป็รุงป็ระสิี่ทธิิภิาพการใช่้พลังงานัขององค์์กร

อย่างต่อเนั่�อง	ให้้ม่ค์วามเห้มาะสี่มกับวัฒนัธิรรมองค์์กร	เทค์โนัโลย่	ตลอด้จนั

แนัวทางป็ฏิิบัติงานัท่�ด้่รวมถึึง	กฎ	ระเบ่ยบ	และกฎห้มายท่�เก่�ยวข้อง

	 (3)	กำาห้นัด้ให้ก้ารอนัรุกัษพ์ลงังานัเป็น็ัห้นัา้ท่�ค์วามรบัผิดิ้ช่อบของผิ้้

บริห้าร	และผิ้้ป็ฏิิบัติงานัทุกค์นัในัองค์์กร

	 (4)	ด้ำาเนันิัการให้เ้ป็น็ัไป็ตามมาตรการ	ห้รอ่ระบบการบรหิ้ารจดั้การ	

และกิจกรรมต่างๆ	ท่�สี่ะท้อนัต่อการอนัุรักษ์พลังงานัของอาค์าร

	 (5)	ให้้การสี่นัับสี่นัุนัทรัพยากรด้้านับุค์ลากร	งบป็ระมาณ	และอ่�นัๆ	

ท่�มค่์วามจำาเป็น็ัอยา่งเห้มาะสี่ม	เพ่�อให้ก้ารด้ำาเนันิังานัด้า้นัการอนัรุกัษพ์ลงังานั

บรรลุตามเป็้าห้มาย

	 (6)	 ผ้้ิบริห้ารอสัี่งห้าริมทรัพย์	 โด้ยค์ณะทำางานัด้้านัการจัด้การ

พลังงานั	จะทบทวนัและป็รับป็รุงนัโยบาย	เป็้าห้มาย	และแผินัการด้ำาเนัินังานั

ด้า้นัการอนุัรกัษ์พลังงานัทุกปี็	รวมทั�งจะผิลักดั้นัการด้ำาเนิันังานัด้า้นัการอนุัรกัษ์

พลังงานัให้้เป็็นัร้ป็ธิรรม	ตลอด้จนัสี่่�อสี่ารให้้พนัักงานัทุกค์นัเข้าใจ	และร่วมใจ

ป็ฏิิบัติอย่างต่อเนั่�อง

ทรัสี่ต์เพ่�อการลงทุนัในัสี่ิทธิิการเช่่า 
อสี่ังห้าริมทรัพย์โกลเด้้นัเวนัเจอร์69



โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็็กซ์์

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็็กซ์์ เป็นอาคารสำำานักงานแห่่งแรกทีี่�ได้้รับ

รางวัล็ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

ระด้ับแพล็ที่ินัม (PLATINUM) ซ์่�งเป็นระด้ับสำูงสำุด้ของสำภาอาคาร

เขียวสำห่รัฐอเมริกา (The U.S. Green Building Council : USGBC)  

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็ก็ซ์ ์ได้ค้ำานง่ถ่ึงการบริห่ารจัดั้การด้า้นพลั็งงาน 

ซ์่�งถึือเป็นด้้านที่ี�สำำาคัญในการล็ด้ผล็กระที่บต่่อสำิ�งแวด้ล็้อมแล็ะสำังคม จั่งมุ่ง

เน้นการอนุรักษ์์แล็ะการประห่ยัด้พล็ังงาน ให่้ถึือเป็นห่น้าที่ี�ของทีุ่กคนที่ี�ต่้อง

ร่วมมือกันที่ั�งภาคเอกชนแล็ะภาครัฐ ในการด้ำาเนินงานที่างด้้านการบริห่าร

จััด้การพล็ังงานอย่างต่่อเนื�องอย่างยั�งยืน

 ที่ั�งนี�ผูบ้รหิ่ารยงัได้ม้กีารกำาห่นด้นโยบายในการบรหิ่ารจัดั้การด้า้น

การอนุรกัษ์พ์ลั็งงานเพื�อใชเ้ป็นแนวที่างในการด้ำาเนินงาน แล็ะส่ำงเสำริมการใช้

พล็ังงานให่้เกิด้ประสำิที่ธิิภาพแล็ะเกิด้ประโยชน์สำูงสำุด้ โด้ยมีนโยบาย ด้ังนี�

 (1) พัฒนาระบบการจััด้การพล็ังงานอย่างเห่มาะสำม โด้ยกำาห่นด้

ให่ก้ารอนรุกัษ์พ์ล็งังานเปน็สำว่นห่น่�งของการด้ำาเนินงานขององคก์รสำอด้คล็อ้ง

กับกฎห่มาย แล็ะข้อกำาห่นด้อื�นๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง

 (2) ด้ำาเนนิการปรบัปรงุเพื�อเพิ�มประสำทิี่ธิภิาพในการใชท้ี่รัพยากร

พล็ังงานขององค์กรที่ี�เห่มาะสำมแล็ะสำอด้คล็้องกับการด้ำาเนินงาน

 (3) ปฏิิบัต่ิต่ามกฎห่มายทีี่�เกี�ยวข้องกับการอนุรักษ์์พลั็งงาน โด้ย

กำาห่นด้แผนแล็ะเป้าห่มายในการอนุรักษ์์พลั็งงานในแต่่ล็ะปี แล็ะสำื�อสำารให่้

เจั้าห่น้าที่ี�ทีุ่กคนเข้าใจัแล็ะปฏิิบัต่ิงานได้้อย่างถึูกต่้อง

 (4) ถึือว่าการอนุรักษ์์พลั็งงาน เป็นห่น้าที่ี�ความรับผิด้ชอบของผู้

บริห่ารแล็ะเจั้าห่น้าที่ี�ทีุ่กระด้ับให่้ความร่วมมือในการปฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการ

ที่ี�กำาห่นด้ ต่ิด้ต่ามต่รวจัสำอบ แล็ะรายงานต่่อคณะที่ำางานด้้านการจััด้การ

พล็ังงาน

 (5) ให่ก้ารสำนับสำนุนที่รพัยากรด้า้นบคุล็ากร งบประมาณ เวล็าใน

การที่ำางาน แล็ะการฝึึกอบรม พร้อมให่้มีสำ่วนร่วมในการนำาเสำนอข้อคิด้เห่็น

เพื�อการพัฒนาด้้านพล็ังงานต่่อไป

 (6) ผู้บริห่ารแล็ะคณะที่ำางานด้้านการจััด้การพล็ังงานจัะที่บที่วน 

แล็ะปรับปรุง นโยบาย เป้าห่มายแล็ะแผนการด้ำาเนินงานด้้านพล็ังงานทีุ่กปี 

โด้ยในปี 2564 ผู้บริห่ารอสำังห่าริมที่รัพย์แล็ะผู้จััด้การกองที่รัสำต์่ในฐานะผู้

บริห่าร อาคารสำาที่ร สำแควร์ แล็ะอาคารปาร์คเวนเชอร์  อโีคเพล็ก็ซ์ ์ได้มี้การ

กำาห่นด้เป้าห่มายแล็ะแผนการอนุรักษ์์พล็ังงาน รวมถึ่งการฝึึกอบรมแล็ะจััด้

กจิักรรมเพื�อสำง่เสำรมิการอนรุกัษ์พ์ล็งังาน พรอ้มกบัด้ำาเนินงานให่เ้ปน็ไปต่าม

แผนการอนุรักษ์์พล็ังงาน พร้อมจััด้ให่้มีการต่รวจัสำอบ ต่ิด้ต่ามแล็ะประเมิน

ผล็ เพื�อใช้วิเคราะห่์ แล็ะแก้ไขข้อบกพร่องที่ี�เกิด้ข่�น โด้ยในปี 2564 ผู้บริห่าร

อาคารได้้ด้ำาเนินการเปล็ี�ยนห่ล็อด้ไฟ จัากห่ล็อด้ฟล็ูออเรสำเซ์นต่์ เป็นห่ล็อด้

ไฟ LED บริเวณพื�นที่ี�ที่างเด้ินสำ่วนกล็าง ,ล็านจัอด้รถึยนต่์ แล็ะบันได้ห่นีไฟ 

ที่ั�งห่มด้ภายในอาคาร  รวมถ่ึงได้้มีการปรับเปล็ี�ยนระยะเวล็าการเปิด้-ปิด้ 

เครื�องปรับอากาศศูนย์รวม (Chiller) เพื�อให่้เห่มาะสำมต่ามฤดู้กาล็ เพื�อล็ด้

การใชพ้ลั็งงานไฟฟ้าแล็ะเพื�อรกัษ์าอณุห่ภมูริะบบปรับอากาศให้่เห่มาะสำมอกี

ด้ว้ย แล็ะนอกจัากนี�ยงัมรีะบบควบคมุปรมิาณอากาศเพื�อชว่ยปรบัสำมดุ้ล็ของ

ระบบปรับอากาศ อีกที่ั�งยังมีระบบต่รวจัจัับก๊าซ์คาร์บอนได้ออกไซ์ด้์ภายใน

อาคาร เพื�อการห่มุนเวียนนำาเอาอากาศบริสุำที่ธิิเข้ามาภายในอาคาร เพื�อ

รักษ์าสุำขอนามัยที่ี�ด้ีให่้กับผู้ใช้อาคาร มุ่งเน้นให่้ความสำำาคัญในเรื�องของการ

มีสำ่วนร่วม การอบรมให่้ความรู้ พร้อมการรณรงค์ประชาสำัมพันธิ์ เพื�อสำร้าง

จัิต่สำำาน่กที่ี�ด้ี ด้ำาเนินการต่ามมาต่รการการอนุรักษ์์พล็ังงาน เพื�อให่้เกิด้ผล็

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธิรรม  ต่ระห่นักถึ่งการดู้แล็สำิ�งแวด้ล็้อมแล็ะโล็ก โด้ย

อาคารสำาที่ร สำแควร์ แล็ะอาคารปาร์คเวนเชอร์ ได้้จััด้ให้่มีกิจักรรม Earth 

Hour ร่วมกับอีกห่ล็ายล็้านคนจัากกว่า 190 ประเที่ศที่ั�วโล็ก โด้ยเชิญชวน

ผู้เช่าในอาคารร่วมกันปิด้ไฟด้วงที่ี�ไม่จัำาเป็นเป็นเวล็าอย่างน้อย 1 ชั�วโมง 

เพื�อแสำด้งความเป็นห่น่�งเด้ียวในการแสำด้งความห่่วงใยสำิ�งแวด้ล็้อมแล็ะสำร้าง

ความต่ระห่นักถึ่งปัญห่าโล็กร้อน ซ์่�งเป็นปัญห่าที่ี�เราทุี่กคนต้่องร่วมมือกันใน

การแก้ไข

ด้้านการดู้แล็รักษ์าสำิ�งแวด้ล็้อม

การดู้แล็บริห่ารจััด้การที่รัพย์สำินต่ล็อด้จันการดู้แล็สำภาพแวด้ล็้อมของกอง

ที่รัสำต่์ ซ์่�งนอกจัากจัะธิำารงรักษ์าไว้ซ่์�งการเป็นมิต่รต่่อสำิ�งแวด้ล็้อม สำังคม 

ชุมชน แล็ะผู้ใช้อาคาร เป็นไปต่ามกฎห่มายด้้านสำิ�งแวด้ล็้อม โด้ยผู้บริห่าร

อสำังห่าริมที่รัพย์ ได้้จััด้ให้่มีผู้เชี�ยวชาญจัากภายนอกในการให้่คำาปร่กษ์าที่าง

ด้้านการดู้แล็ต่ล็อด้จันการบริห่ารจััด้การด้้านสำิ�งแวด้ล็้อม เช่น 

 • การด้แูล็แล็ะรกัษ์าไว ้ซ์่�งคณุภาพอาคารเขยีวต่ามมาต่รฐาน LEED 

ห่รือ Leadership in Energy and Environment Design จัาก The U.S. 

Green Building Council (USGBC)

 • การบำารงุรกัษ์างานระบบ ต่รวจัวเิคราะห่ร์ะบบบำาบดั้นำ�าเสำยี เพื�อ

ต่ิด้ต่ามแก้ไขคุณภาพนำ�าเสำีย 

 • การเล็ือกใช้สำารเคมีในระบบปรับอากาศที่ี�ไม่ที่ำาล็ายโอโซ์นในชั�น

บรรยากาศ แล็ะเลื็อกใช้สำารเคมีสำำาห่รับงานที่ำาความสำะอาด้ทีี่�เป็นมิต่รกับสำิ�ง

แวด้ล็้อม

 • การดู้แล็ระบบเต่ิมอากาศในอาคารจัอด้รถึชั�นใต่้ด้ิน เพื�อล็ด้

ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซ์ต่์(CO) แล็ะคาร์บอนได้อ๊อกไซ์ต่์ (CO2) ภายใน

พื�นที่ี�จัอด้รถึ

 • การดู้แล็บำารุงรักษ์าพื�นที่ี�สำีเขียว ห่รือภูมิที่ัศน์ทัี่�วที่ั�งอาคารโด้ย

ห่น่วยงานที่ี�เชี�ยวชาญจัากภายนอก

นอกจัากนี� ในป ี2564  กองที่รัสำต่ไ์ด้ต้่ระห่นักถึง่ปญัห่าขยะล้็นเมอืงในปัจัจับุนั 

จัง่รเิริ�มโครงการคดั้แยกขยะต่ั�งแต่ต่่น้ที่าง เพื�อชว่ยเปน็สำว่นห่น่�งในการจัดั้การ

แล็ะบรรเที่าปัญห่าสำิ�งแวด้ล้็อมทีี่�เกิด้จัากขยะ โด้ยมีกล็ุ่มเป้าห่มายห่ลั็กเป็นผู้

เช่า ผู้ใช้บริการอาคาร เพื�อสำร้างความต่ระห่นักแล็ะการ

รายงานประจัำาปี 2564
ตุ่ล็าคม 63 - กันยายน 6470



การทำำางานให้้แก่ลููกจ้้างห้รือพนักงานซึ่่�งเป็็นทำรัพยากรบุุคคลูอันสำำาคัญสำูงสุำด

ของห้น่วยงานให้้มีีคุณภาพชีีวิตทำี�ดี มีีการนำาเทำคโนโลูยี เครื�องมีือ เครื�องจ้ักร 

อปุ็กรณ ์สำารเคมี ีมีาใชีใ้นกระบุวนการบุรหิ้ารจ้ดัการดแูลูอาคาร เพื�อคณุภาพ

ในการให้บุ้ริการแกผูู่้เ้ชีา่ตามีขอ้ตกลูงแห่้งสำญัญาเชีา่แลูะสำญัญาบุริการทำี�ไดลู้ง

นามีร่วมีกัน ด้วยความีรับุผู้ิดชีอบุ

ในด้านความีป็ลูอดภัยของผูู้้เชีา่ห้รือผูู้้ใชีอ้าคาร จ้ง่ไดจ้้ดัให้ม้ีกีารฝึกึอบุรมีแลูะ
ฝึกึซึ่อ้มีอพยพห้นไีฟป็ระจ้ำาป็ ีอกีทำั�งผูู้บุ้รหิ้ารอสำงัห้ารมิีทำรพัยย์งัไดจ้้ดัให้ม้ีกีาร
ซึ่อ้มีแผู้นฉุกุเฉุนิป็ระจ้ำาเดอืนเพื�อเตรยีมีความีพรอ้มีในการรบัุมีอืกบัุเห้ตกุารณ์
ห้รือสำถานการณ์อย่างสำมีำ�าเสำมีอ ซึ่่�งนอกจ้ากเป็็นการซึ่ักซึ่้อมีแผู้นในด้านการ
ป็ฏิิบุัติ ยังเป็็นการพัฒนาทำักษะความีสำามีารถ แลูะยังถือเป็็นการป็รับุป็รุง 
ทำบุทำวนแผู้นฉุุกเฉุินต่างๆ อีกด้วย กองทำรัสำต์ยังตระห้นักถ่งความีสำำาคัญของ
การป็้องกันแลูะป็ระเมีินความีเสำี�ยงของอันตรายต่างๆ โดยจ้ะดำาเนินการเพื�อ
ให้้มีั�นใจ้ว่าระบุบุการป้็องกันแลูะแก้ไขความีเสำี�ยงจ้ะถูกป็รับุใชี้อย่างมีี
ป็ระสำิทำธิิภาพ

นอกจ้ากนี� ในป็ ี2564 ป็ระเทำศไทำยยงัคงเผู้ชีญิกบัุสำถานการณก์ารแพรร่ะบุาด
เชีื�อไวรสัำ COVID-19 ซึ่่�งยงัคงระดบัุอตัราการตดิเชีื�อสำงู แลูะมีกีารแพรร่ะบุาด
อยา่งต่อเนื�อง  กองทำรัสำต์จ้ง่ตระห้นักแลูะคำานง่ถง่ความีป็ลูอดภัยแลูะสุำขภาพ
อนามัียของผูู้้ใชีอ้าคาร จ้ง่ได้จ้ดัให้ม้ีมีีาตรการการป้็องกันการแพร่ระบุาด แลูะ
ดูแลูความีป็ลูอดภัยอย่างเข้มีงวด จ้ัดให้้มีีจุ้ดคัดกรองทำี�จุ้ดเข้า-ออกห้ลูักของ
อาคาร เพื�อเป็็นการลูดความีเสำี�ยงของการแพร่ระบุาดของเชีื�อไวรัสำแลูะสำร้าง
ความีเชีื�อมีั�นให้้กับุผูู้้เชี่ารวมีถ่งผูู้้มีาติดต่อภายในอาคาร โดยมีีมีาตรการ ดังนี�
 • มีาตรการการทำำาความีสำะอาดบุริเวณพื�นทำี�สำ่วนกลูาง แลูะอื�นๆ
ภายในอาคาร ด้วยนำ�ายาฆ่่าเชีื�อ ได้แก่เคาน์เตอร์แลูกบัุตร, บุัตรข่�นอาคาร, 
บุัตรจ้อดรถ, จุ้ดเข้าออกอัตโนมัีติ (Turnstile) แลูะ ลูิฟต์โดยสำารอย่าง
สำมีำ�าเสำมีอ
 • การพ่นนำ�ายาฆ่่าเชีื�อในพื�นทำี�สำ่วนกลูางของอาคารเป็็นป็ระจ้ำาทำุก
สำัป็ดาห้์ รวมีถ่งใชี้หุ้่นยนต์ทำำาความีสำะอาดฆ่่าเชีื�อด้วยรังสำียูวีเพื�อฆ่่าเชีื�อโรค
 • จ้ัดให้้มีีแอลูกอฮอล์ูเจ้ลูลู้างมืีอบุริเวณโถงลิูฟต์ของอาคารแลูะ
บุริเวณเคาน์เตอร์แลูกบุัตร
 • ตรวจ้วัดอณุห้ภูมีเิจ้า้ห้น้าทำี�ทำกุคนก่อนเขา้ป็ฏิบัิุตงิานภายในอาคาร
 • เจ้้าห้น้าทำี�ต้องใสำ่ถุงมีือแลูะห้น้ากากอนามัียตลูอดเวลูาทำี�ป็ฏิิบัุติ
งาน เพื�อป็้องกันแลูะลูดความีเสำี�ยงในการแพร่ระบุาดของไวรัสำฯ
 • มีีการป็ระชีาสำัมีพันธ์ิขอความีร่วมีมีือผูู้้ใชี้อาคารสำวมีห้น้ากาก
อนามีัยตลูอดเวลูา ลู้างมีือด้วยสำบุู่ลู้างมีือแลูะนำ�าสำะอาด ห้รือเจ้ลูแอลูกอฮอลู์
อย่างสำมีำ�าเสำมีอ เว้นระยะห้่าง งดการพูดคุยในลูิฟต์โดยสำาร

ทำรัสำต์เพื�อการลูงทำุนในสำิทำธิิการเชี่า 
อสำังห้าริมีทำรัพย์โกลูเด้นเวนเจ้อร์71

ป็รบัุเป็ลูี�ยนพฤติกรรมีในการแยกขยะ ดว้ยการจ้ดัตั�ง ถงัขยะ 5 ป็ระเภทำ ทำี�บุรเิวณ

ลู๊อบุบุี�อาคารทำั�ง 2 อาคาร ได้แก่ 1. เศษอาห้าร (Organic and Fluid Waste) 

2. ขยะทำั�วไป็ (General Waste) 3. ขวดพลูาสำติก (Plastic Bottle) 4. กระป็๋อ

งอลูมูีเินยีมี (Aluminium Can)   5. ขวดแกว้ (Glass Bottle) พรอ้มีจ้ดัแคมีเป็ญ 

“Trash to Give ทำิ�ง เพื�อ ให้้” โครงการแยกขยะเพื�อเป็ลูี�ยนเป็็นเงินบุริจ้าคให้้

มีูลูนิธิิด้านสิำ�งแวดลู้อมีนำาร่องเป็็นอาคารสำำานักงานทำี�ชี่วยลูดผู้ลูกระทำบุทำางด้าน

ป็ัญห้าขยะ ต่อยอดการเป็็นต้นแบุบุอาคารอนุรักษ์ พลูังงานของป็ระเทำศไทำย  

โดยผูู้้ทำี�สำนใจ้เข้าร่วมีกิจ้กรรมีสำามีรถนำาขยะรีไซึ่เคิลู ได้แก่ ขวดพลูาสำติก PET 

ขวดแก้ว แลูะกระป๋็องอลูมูีเินยีมี ซึ่่�งขยะทำั�ง 3 ป็ระเภทำ จ้ะถูกนำาเขา้รว่มีแคมีเป็ญ

เป็ลูี�ยนเป็็นเงินบุริจ้าค แลูะทำางผูู้้จ้ัดงานจ้ะสำมีทำบุทำุนอีกห้น่�งเทำ่าของมีูลูค่าขยะ

ทำี�แลูกได้ เพื�อนำาเงินไป็มีอบุให้้แก่มีูลูนิธิิทำี�ดำาเนินการทำางด้านสำิ�งแวดลู้อมีต่อไป็ 

จ้ากการจ้ดักิจ้กรรมีป็รมิีาณขยะรไีซึ่เคลิูทำี�สำามีารถคดัแยกขยะไดจ้้ากทำั�ง 2 อาคาร

ภายใตก้ารบุรหิ้ารจ้ดัการของกองทำรสัำต ์ดงันี�  ขวดพลูาสำตกิ PET  จ้ำานวน 1,000 

กโิลูกรมัี กระป๋็องอะลููมิีเนยีมี จ้ำานวน 117 กโิลูกรมัี แลูะขวดแกว้ 2,600 กโิลูกรมัี  

ด้้านอาชีีวอนามััยและความัปลอด้ภััย

ความีรับุผู้ิดชีอบุต่อสำังคมีในด้านอาชีีวอนามัียแลูะความีป็ลูอดภัยถือเป็็นอีก

บุทำบุาทำห้น้าทีำ�ห้น่�ง ซึ่่�งไม่ีเพียงแต่บุญัญัตไิวเ้ป็น็กฎห้มีายทำี�ผูู้ป้็ระกอบุการต้องป็ฏิบัิุติ

ตามีโดยเคร่งครัด ตามีพระราชีบัุญญัติคุ้มีครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉุพาะ

อย่างยิ�ง พระราชีบุัญญัติความีป็ลูอดภัย อาชีีวอนามีัย แลูะสำภาพแวดลู้อมีในการ

ทำำางาน พ.ศ. 2554  ซึ่่�งไดม้ีกีารกำาห้นดนโยบุาย เพื�อเป็น็แนวทำางในการป็ฏิบิุตังิาน 

ดา้นความีป็ลูอดภัย อาชีวีอนามัียแลูะสำภาพแวดลู้อมี ในการทำำางาน โดยได้กำาห้นด

ให้้มีีการพัฒนาระบุบุการจั้ดการความีป็ลูอดภัยให้้เป็็นไป็ตามีมีาตรการควบุคุมี 

กำากับุ ดูแลู แลูะบุริห้ารจั้ดการด้านความีป็ลูอดภัย อาชีีวอนามีัย แลูะสำภาพ

แวดลู้อมีใน



ด้้านกิิจกิรรม

ในช่่วง 1 ปีีที่่�ผ่่านมา ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทีุ่นในสิที่ธิิการัเช่่าอสังหารัิมที่รััพื่ย์์

โกลเด้น้เวนเจอรั ์ได้ม้ก่ารัจดั้กจิกรัรัมอนัมคุ่ณุปีรัะโย์ช่นต์์อ่ผ่้ใ้ช่บ้รักิารัอาคุารั 

บุคุคุลภาย์นอกและสังคุมโด้ย์รัวม แต์่เน่�องด้้วย์ปีรัะเที่ศไที่ย์ได้้เผ่ช่ิญกับการั

แพื่รัร่ัะบาด้ของโรัคุติ์ด้เช่่�อไวรัสั Covid-19 ที่่�มก่ารัแพื่ร่ัรัะบาด้ขย์าย์วงกว้าง 

จงึสง่ผ่ลใหก้ารัจดั้กจิกรัรัมต์า่งๆ มข้่อจำากดั้ในหลาย์ๆด้า้น อก่ที่ั�งการัขอคุวาม

รัว่มมอ่จากภาคุรัฐั ใหป้ีฏิบิตั์งิานจากที่่�บา้น (Work From Home) กองที่รัสัต์์

จึงได้้ปีรัับเปีล่�ย์นกิจกรัรัมเพื่่�อสอด้คุล้องกับสถานการัณ์ Covid-19 ได้้แก่

	 •	กิิจกิรรม	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	และ	

Customer	relationship	management	(CRM)	

เปี็นกิจกรัรัมเพื่่�อสรั้างคุวามสัมพื่ันธิ์อันด้่รัะหว่างผ่้้เช่่า สรั้างคุวามรั้้สึกพื่ิเศษ

ถงึการัได้ร้ับัการัเอาใจใส่ ด้แ้ลและร้้ัสกึภม้ใิจที่่�ที่ำางานในอาคุารั ได้แ้ก่การัจดั้

กจิกรัรัม LUCK & LOVE แจกเจลแอลกอฮอลล์า้งมอ่ เพื่่�อแสด้งคุวามหว่งใย์

และอวย์พื่รัแก่ผ่้้เช่่าในอาคุารัให้ม่คุวามสุข และสุขภาพื่แข็งแรัง

	 •	กิจิกิรรมเพื่่�อส่ง่เส่รมิความรบัผิดิ้ชอบต่อ่ส่งัคมและส่ิ�งแวด้ลอ้ม

ขององค์กิร	Corporate	social	responsibility	(CSR)

เพื่่�อสรั้างจิต์สำานึกในการัอนุรัักษ์สิ�งแวด้ล้อม และปีรัะหย์ัด้พื่ลังงาน (Green 

Event) จากปีญัญาสิ�งแวด้ลอ้มในปีจัจบุนั กองที่รัสัต์์ ได้ต้์รัะหนกัถงึปีญัหาที่่�

เกิด้ขึ�น จงึได้ม้ก่ารัรัณรังค์ุการัปีรัะหยั์ด้พื่ลังงาน การัลด้การัใช่พ้ื่ลาสติ์ก  ผ่า่น

ช่่องที่างต์่างๆ เช่่น โซเช่่ย์ล ม่เด้่ย์ เว็บไซด้์ และอ่�นๆ เพื่่�อปีรัะช่าสัมพื่ันธิ์ให้

ต์รัะหนักและสรั้างจิต์สำานึกในเรั่�องการัใช่้ที่รััพื่ย์ากรัและใช่้พื่ลังงานอย์่าง

ปีรัะหย์ัด้ เพื่่�อลด้และบรัรัเที่าปีัญหาขย์ะล้นเม่องในปีัจจุบัน  โด้ย์อาคุารั

ปีารั์คุ เวนเช่อรั์ และอาคุารัสาที่รั สแคุวรั์ ได้้รั่วมเปี็นส่วนหนึ�งในการัจัด้การั

และบรัรัเที่าปัีญหาสิ�งแวด้ลอ้มที่่�เกิด้จากขย์ะ และการัรัณรังค์ุขอคุวามรัว่มมอ่

จากผ่้้เช่่าในอาคุารัให้ม่พื่ฤต์ิกรัรัมแย์กขย์ะต์ั�งแต์่ต์้นที่างอย์่างถ้กต์้อง

กิจกรัรัมรัับบรัิจาคุโลหิต์ โด้ย์อาคุารัปีารั์คุ เวนเช่อรั์ อ่โคุเพื่ล็กซ์ รั่วมกับ
สภากาช่าด้ไที่ย์ โด้ย์ฝ่่าย์บรัิหารัอาคุารัจะจัด้ให้ม่กิจกรัรัมรัับบริัจาคุโลหิต์ใน
ทีุ่กไต์รัมาส  และอาคุารั สาที่รั สแคุวรั์ กองที่รััสต์์ได้้ให้การัสนับสนุนสถานที่่�
สำาหรัับการัจัด้กิจกรัรัมรัับบรัิจาคุโลหิต์แก่บรัิษัที่ผ่้้เช่่าภาย์ในอาคุารัที่่�ม่คุวาม
ต์้องการัจัด้กิจกรัรัมด้ังกล่าว

โคุรังการัปัีนกันวันเด็้ก กองที่รัสัต์จ์ะจัด้ให้มก่ารัรับับริัจาคุสิ�งของที่่�มส่ภาพื่ด้ท่่ี่�ไม่
ได้้ใช่้แล้วจากผ่้้เช่่าหรั่อผ่้้ที่่�สนใจ โด้ย์จัด้ต์ั�งกล่องรัับบรัิจาคุที่่�ที่ั�ง 2 อาคุารั ได้้แก่
อาคุารัปีารั์คุ เวนเช่อรั์ อ่โคุเพื่ล็กซ์ และอาคุารัสาที่รั สแคุวรั์  สิ�งของที่่�ได้้กอง
ที่รัสัต์จ์ะนำาสง่มอบต์อ่ใหก้บัรัา้นปีนักนั ของมล้นธิิยิ์วุพื่ฒัน ์เพื่่�อนำามาเปีล่�ย์นให้
เปี็นทีุ่นการัศึกษาแก่เด้็กๆ ที่่�ขาด้โอกาสในม้ลนิธิิย์ุวพื่ัฒน์ ต์่อไปี

บรัิษัที่ฯ ในฐานะผ่้้จัด้การักองที่รััสต์์ ให้คุวามสำาคุัญของการัม่ส่วนรั่วมในการั
ด้แ้ลรักัษาสิ�งแวด้ลอ้ม คุวบคุ้กั่บการัด้ำาเนนิงานที่่�ต์ั�งอย์้บ่นพื่่�นฐานคุวามถก้ต์อ้ง 
ภาย์ใต์ก้รัอบธิรัรัมาภบิาลที่่�ด้ ่การัมส่ว่นรัว่มแสด้งคุวามรับัผ่ดิ้ช่อบต์อ่สงัคุมและ
สิ�งแวด้ล้อม ให้เปี็นหน้าที่่�หนึ�งที่่�สำาคุัญ และถ่อปีฏิิบัต์ิโด้ย์ที่ั�วกัน
ในการัด้ำาเนินธิุรักิจของกองที่รััสต์์เพ่ื่�อสรั้างคุวามสมดุ้ลให้กับสังคุมและสิ�ง
แวด้ล้อมที่่�ย์ั�งย์่น องคุ์กรัต้์องสรั้างคุวามรั่วมม่อจากที่ั�งภาย์ในและภาย์นอก
องคุ์กรั ให้ม่คุวามย์่ด้หย์ุ่นปีรัับต์ัว การัรัับรั้้และการัเข้าถึงข้อม้ลข่าวสารั และ
คุวามต์้องการั พื่รั้อมที่ั�งศึกษาถึงปีัญหาและผ่ลกรัะที่บด้้านต์่างๆ ซึ�งเปี็นปีัจจัย์
แห่งคุวามสำาเรั็จของภารักิจที่างด้้านการัแสด้งคุวามรัับผ่ิด้ช่อบต์่อสังคุมอย์่าง
ย์ั�งย์่นส่บไปี

รัาย์งานปีรัะจำาปีี 2564
ต์ุลาคุม 63 - กันย์าย์น 64

รัาย์งานปีรัะจำาปีี 2564ต์ุลาคุม 63 - กันย์าย์น 64

72



ภาพรวมเศรษฐกิิจของประเทศไทย

ในปี ี2564 ภาพรวมเศรษฐกิจิไทยในคร่�งปีแีรกิสามารถขยายตัวัได้ใ้นอัตััราร้อัย

ละ 2 โด้ยมกีิารขยายตัวัในไตัรมาสสอังที�สามารถขยายตัวัได้ม้ากิถง่ร้อัยละ 7.5  

ซึ่่�งปีรับตััวด้ีข่�นจากิกิารลด้ลงร้อัยละ 2.6 ในไตัรมาสกิ่อันหน้า สำานักิงานสภา

พัฒนากิารเศรษฐกิิจและสังคมแห่งชาตัิ (“สภาพัฒน์”) ได้้ปีระเมินกิรอับแนว

โนม้กิารขยายตัวัขอังเศรษฐกิจิไทยตัลอัด้ปี ี2564 สามารถขยายตัวัได้ช่้วงร้อัย

ละ 0.7-1.2 ฟื้้�นตััวอัย่างช้าๆ จากิกิารลด้ลงร้อัยละ 6.1 ในปีี 2563 

ทั�งนี�  สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิิจไทย ตัลอัด้ปีี 2564  มีความเสี�ยงสำาคัญและ

ข้อัจำากิัด้ตั่างๆ  ด้ังนี� (1) กิารแพร่ระบาด้ขอังเช้�อัไวรัส โควิด้-19 ระลอักิใหม่

ที�มีความรุนแรงและความไม่แน่นอันสูง (2) ข้อัจำากัิด้ทางด้้านฐานะกิารเงิน

ขอังภาคครัวเร้อันและธุุรกิิจ กิารว่างงานที�ยังอัยู่ในระดั้บสูงและได้้รับผลกิ

ระทบเพิ�มเตัิมจากิกิารรระบาด้ระลอักิใหม่ (3) ภาคกิารส่งอัอักิและกิารผลิตั

อัุตัสาหกิรรมยังมีความเสี�ยงที�จะได้้รับผลกิระทบจากิกิารระบาด้ในพ้�นที�กิาร

ผลิตั รวมทั�งปีัญหาข้อัจำากิัด้ในห่วงโซึ่่กิารผลิตัและโลจิสตัิกิส์ระหว่างปีระเทศ 

และ (4) ความเสี�ยงจากิความผันผวนขอังเศรษฐกิิจและกิารเงินโลกิ

ทางด้้านกิารทำางานทางไกิล หร้อั  Work from Home (WFH) เริ�มมีหลายๆ 

บริษัท ปีรับใช้เพิ�มสูงข่�น โด้ยเฉพาะภายหลังกิารระบาด้ระลอักิที� 3 ที�ผ่านมา 

แตั่อัย่างไรกิ็ตัาม ไนท์แฟื้รงค์ ยังคงมีมุมมอังตั่อักิาร WFH น่าจะอัยู่ในขอับเขตั

ที�จำากิัด้ และคาด้กิารณ์์ว่าไม่กิระทบต่ัอัความอุัปีสงค์ขอังอัาคารสำานักิงานใน

ระยะกิลางถ่งระยะยาวอัย่างมีนัยสำาคัญ สำาหรับสถานที�ทำางานในอันาคตัจะ

เปี็นกิารผสมผสานระหว่างพ้�นที�สำานักิงานแบบเด้ิม (Traditional Office) 

พ้�นที�สำานักิงานแบบ

ย้ด้หยุ่น (Flexible Space) และกิารทำางานทางไกิล (WFH) เพ้�อัตัอับสนอังตั่อั

แนวโน้มขอังตัลาด้ในอันาคตั 

  

อุปทาน

จากิข้อัมูลขอังฝ่่ายวิจัย บริษัท ซึ่ีบีอัาร์อัี ปีระเทศไทย จำากิัด้ (“CBRE”) ที�

ปีร่กิษาด้้านอัสังหาริมทรัพย์ พ้�นที�อัาคารสำานักิงานในเขตักิรุงเทพมหานคร 

ปีัจจุบันมีพ้�นที�สำานักิงานรวม 9.37 ล้าน ตัร.ม. โด้ยเปี็นพ้�นที�สำานักิงานให้เช่า

ในศูนย์กิลางพาณ์ิชยกิรรม (CBD) มีขนาด้ 4.56 ล้าน ตัร.ม. หร้อัคิด้เปี็นร้อัย

ละ 48.7 ขอังพ้�นที�สำานักิงานทั�งหมด้ในกิรุงเทพมหานคร โด้ยแบ่งเป็ีนพ้�นที�

สำานักิงานเกิรด้เอัปีระมาณ์ 1.58 ล้าน ตัร.ม. หร้อัคิด้เปี็นร้อัยละ 34.6 ขอัง

อัาคารสำานักิงานในพ้�นที�ศูนย์กิลางพาณ์ิชยกิรรม 

ในไตัรมาส 2/2564 มขีนาด้พ้�นที�สำานกัิงานในกิรุงเทพมหานคร รวม 9.37 ลา้น 

ตัร.ม. เพิ�มข่�นรอ้ัยละ 2.5 จากิปีทีี�ผา่นมา ด้ว้ยกิารเพิ�มข่�นขอังอัาคารสำานกัิงาน

ใหม่จำานวน 3 แห่ง  ได้้แกิ่ (1) โครงกิาร รสา 2  เปี็นอัาคารสำานักิงานเกิรด้

เอั บนถนนเพชรบุรี ด้้วยพ้�นที�รวม 45,000 ตัร.ม. (2) โครงกิาร 66 ทาวเวอัร์ 

เปี็นอัาคารสำานักิงานเกิรด้เอั ในเส้นสุขุมวิท พ้�นที�รวม 30,000 ตัร.ม. และ (3) 

โครงกิาร CAS Center  อัาคารสำานักิงานเกิรด้บี  บริเวณ์เขตัด้ินแด้ง มีพ้�นที�

ทั�งหมด้ 39,000 ตัร.ม.  และในช่วงคร่�งหลังขอังปี ี2564 ขอ้ัมลูเพิ�มเติัมจากิไนท์

แฟื้รงค์โด้ยคาด้ว่าจะมีพ้�นที�สำานักิงานที�กิำาลังจะเข้าสู่ตัลาด้เพิ�มอัีกิ 175,800 

ตัร.ม. จากิ 9 โครงกิารใหม่ ที�จะสร้างแล้วเสร็จ คิด้เปี็นปีระมาณ์ร้อัยละ 60 

ขอังอัุปีทานใหม่ในย่านศูนย์กิลางพาณ์ิชยกิรรม 

ในช่วง 5 ปีีที�ผ่านมามีกิารเพิ�มข่�นขอังพ้�นที�ใหม่โด้ยเฉลี�ยปีระมาณ์ 157,000 

ตัร.ม.ในแต่ัละปีี และในอันาคตัหากิกิำาหนด้กิารก่ิอัสร้างตัั�งแตั่ไตัรมาสที� 3 

ขอังปีี 2564 จนถ่งปีี 2569  ยังเปี็นไปีตัามแผนที�วางไว้ อัุปีทานขอังตัลาด้

อัาคารสำานักิงานในกิรุงเทพฯ ทั�งหมด้จะเตัิบโตัรวม 1.67 ล้านตัร.ม.หร้อัเฉลี�ย 

302,000 ตัร.ม. ตั่อัปีี  ทั�งนี� ไนท์แฟื้รงค์ ได้้ให้ข้อัมูลว่า โครงกิารใหม่ ยังคง

พัฒนาโครงกิารอัย่างตั่อัเน้�อัง และไม่ได้้รับผลกิระทบจากิสถานกิารณ์์ที�ผ่าน

มามากินักิ อัีกิทั�งคาด้กิารณ์์ว่ากิารเปิีด้โครงกิารที�อัยู่ระหว่างกิารพัฒนาจะยัง

คงเปี็นไปีตัามกิำาหนด้กิารที�วางแผนไว้ ถ่งแม้ว่ากิารก่ิอัสร้างในบางพ้�นที�มีเกิิด้

ความล่าช้าในบางช่วงเวลา เน้�อังจากิข้อักิำาหนด้ขอังรัฐบาลในกิารควบคุมกิาร

แพรร่ะบาด้ขอังเช้�อัไวรสัโควดิ้-19  แตัย่งัคงไมส่ง่ผลกิระทบในระยะยาวตัอ่ักิาร

พฒันาโครงกิาร  เวน้แตัก่ิารระบาด้จะมีความรุนแรงมากิข่�นและมกีิารปีระกิาศ

ใช้ข้อักิำาหนด้จากิภาครัฐที�มีความเข้มงวด้มากิยิ�งข่�น   ซึ่่�งอัาจมีแนวโน้มทำาให้

เกิิด้ความล่าช้าในกิารก่ิอัสร้างเพิ�มข่�น และเป็ีนกิารชะลอักิารเกิิด้อุัปีทานล้น

ตัลาด้ในอันาคตัได้้

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ทรัสตั์เพ้�อักิารลงทุนในสิทธุิกิารเช่า 
อัสังหาริมทรัพย์โกิลเด้้นเวนเจอัร์73

แตั่อัย่างไรก็ิด้ี เศรษฐกิิจไทยยังคงมีแรงสนับสนุนจากิปัีจจัยบวกิขอัง

ภาคกิารส่งอัอักิที�มีกิารขยายตััวตัามกิารฟื้้�นตััวขอังเศรษฐกิิจและ

ปีริมาณ์กิารค้า โด้ยสามารถขยายตััวได้้ร้อัยละ 16.3 ปีระกิอับกัิบ

กิารอัุปีโภคบริโภคและกิารลงทุนภาคเอักิชนที�สามารถขยายตััวร้อัย

ละ 1.1 และร้อัยละ 4.7 ตัามลำาด้ับ รวมถ่งกิารลงทุนจากิภาครัฐที�

มีกิารขยายตััวที�ร้อัยละ 8.7 อััตัราเงินเฟื้้อัทั�วไปีเฉลี�ยอัยู่ในช่วงร้อัย

ละ 1.0 – 1.5 และดุ้ลบัญชีเด้ินสะพัด้ขาด้ดุ้ลร้อัยละ 2.0 ขอัง GDP 

ภาพรวมตัลาด้อัสังหาริมทรัพย์ปีระเภทอัาคารสำานักิงานตัลาด้อัาคาร

สำานกัิงานในเขตัพ้�นที�กิรงุเทพฯ กิำาลงัเขา้สูส่ภาวะกิารแขง่ขนัที�รนุแรงยิ�งข่�น 

เน้�อังจากิอุัปีทานใหมใ่นตัลาด้ที�คาด้วา่จะสรา้งเสรจ็ในอักีิ 2  3 ปีขีา้งหนา้ ซึ่่�ง

มจีำานวนพ้�นที�ใหเ้ชา่รวมมากิกิวา่ 1,083,015 ตัร.ม. โด้ยเปีน็อัาคารสำานกัิงาน

ที�ตัั�งอัยูใ่นศูนย์กิลางพาณิ์ชยกิรรม (CBD) ปีระมาณ์ 700,000 ตัร.ม. ซึ่่�งจะส่ง

ผลให้มแีนวโน้มขอังอัปุีทานสว่นเกินิในตัลาด้อัาคารสำานักิงานเพิ�มสงูข่�นข่�น 

ทั�งนี� ในภาพรวมขอังตัลาด้อัาคารสำานักิงานเริ�มชะลอัตัวัลง สบ้เน้�อังจากิผล

กิระทบขอังกิารแพร่ระบาด้ขอังเช้�อัไวรัสโควิด้-19 และภาพรวมขอังตัลาด้

อัาคารสำานักิงานซึ่่�งกิำาลังเคล้�อันตััวอัอักิจากิจุด้สูงสุด้ขอังวัฏจักิรและอัยู่

ในทิศทางขาลง ส่วนงานวิจัยอัสังหาริมทรัพย์ขอังบริษัท ไนท์แฟื้รงค์ ชาร์

เตัอัร์ (ปีระเทศไทย) จำากิัด้ (“ไนท์แฟื้รงค์”) มีมุมมอังตั่อัตัลาด้เปี็นขอังผู้

เชา่เริ�มแขง็แกิรง่มากิข่�น เน้�อังจากิอัตััรากิารครอับครอังลด้ลง และราคาเชา่

ลด้ลงสำาหรับพ้�นที�ส่วนใหญ่ ช่อังว่างระหว่างอัุปีสงค์และอัุปีทานขอังตัลาด้

ยังคงห่างมากิข่�นอัย่างตั่อัเน้�อัง ถ่งแม้อุัปีสงค์จะสามารถฟื้้�นตััวกิลับมาเท่า

ระด้บักิอ่ันเกิดิ้โรคระบาด้ ผูเ้ชา่กิย็งัคงมีแนวโนม้ที�จะมีอัำานาจต่ัอัรอังสงูจากิ

อัุปีทานที�มีมากิในช่วง 3 ปีีข้างหน้า ทั�งนี� ไนท์แฟื้รงค์คาด้กิารณ์์ว่า เจ้าขอัง

อัาคารสำานักิงานหลายแห่งจะกิำาหนด้กิลยุทธุ์ตั่างๆ เพ้�อัจูงใจผู้เช่าและเพ้�อั

ตัอับสนอังต่ัอัภาวะตัลาด้ที�ชะลอัตัวั เชน่กิารคงค่าเชา่ กิารเพิ�มความยด้้หยุน่

ในกิารเจรจาตั่อัรอังและเง้�อันไขกิารเช่า เปี็นตั้น ซึ่่�งถ้อัว่าเปี็นความท้าทาย

สำาหรับเจ้าขอังอัาคารสำานักิงาน



อุุปสงค์์

ด้้านอุุปสงค์์ทางด้้านพื้้�นท่�สำานักงานให้้เช่่าในเขตพื้้�นท่�กรุุงเทพื้มห้านค์รุ ใน

ไตรุมาส 2/2564 ม่อุุปสงค์์ในพื้้�นท่�สำานักงานรุวม 8.31 ล้้าน ตรุ.ม. ห้รุ้อุค์ิด้

เป็นอุัตรุาการุเช่่าพื้้�นท่� (Occupancy Rate) รุ้อุยล้ะ 88.7 ล้ด้ล้งค์ิด้เป็นรุ้อุย

ล้ะ 1.4 จากไตรุมาสก่อุนห้น้า ห้รุ้อุค์ิด้เป็นรุ้อุยล้ะ 2.5 จากไตรุมาสเด้่ยวกัน

ในปีก่อุนห้น้า โด้ยม่อุุปสงค์์ในพื้้�นท่�สำานักงานในพื้้�นท่�ศููนย์กล้างพื้าณิิช่ยกรุ

รุม (CBD) รุวม 4.08 ล้้าน ตรุ.ม. จากพื้้�นท่�รุวม 4.56 ล้้าน  ตรุ.ม. ห้รุ้อุค์ิด้

เป็นอุัตรุาการุเช่่าพื้้�นท่�รุ้อุยล้ะ 89.5 ล้ด้ล้งรุ้อุยล้ะ 0.7 เม้�อุเท่ยบกับไตรุมาส

กอุ่น อุย่างไรุกต็ามอัุตรุาการุเช่า่พื้้�นท่�สำาห้รัุบย่านเพื้ลิ้นจิต ช่ดิ้ล้ม วทิยุ นานา  

อุโศูก แล้ะพื้รุ้อุมพื้งษ์์ เพื้ิ�มข้�นรุ้อุยล้ะ 1.2 แล้ะ 0.2 ตามล้ำาด้ับ ขณิะท่�พื้้�นท่�

นอุกศููนย์กล้างพื้าณิิช่ยกรุรุม (Non-CBD) ม่อุัตรุาล้ด้ล้งรุ้อุยล้ะ 1.9  ม่เพื้่ยง

แค์่ย่านพื้ห้ล้โยธิิน – วิภาวด่้ ท่�ม่การุเติบโตโด้ยม่อัุตรุาการุเช่่าพื้้�นท่�เพื้ิ�มข้�น

ท่�รุ้อุยล้ะ 0.9

แผนภูมิแสดงอัตราค่าเช่าแยกตามประเภทอาคาร 

สำานักงานและทำาเลที่ตั้ง

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอุาร์อุี ประเทศไทย

อุัตราค์่าเช่่า

จากข้อุมูล้ CBRE ไตรุมาส 2/2564 อุัตรุาค์่าเช่่าเฉล้่�ยขอุงอุาค์ารุสำานักงาน

เกรุด้เอุ ในพื้้�นท่�ศูนูยก์ล้างพื้าณิชิ่ยกรุรุม (CBD) ปรุบัตวัล้ด้ล้งกวา่รุอุ้ยล้ะ 0.2 

เม้�อุเท่ยบกับช่่วงเด้่ยวกันขอุงปีก่อุน โด้ยม่อุัตรุาค์่าเช่่าเฉล้่�ยท่� 1,102 บาท/

ตรุ.ม./เด้้อุน ในขณิะท่�ค์่าเช่่าเฉล้่�ยขอุงอุาค์ารุสำานักงานเกรุด้ เอุ นอุกพื้้�นท่�

ศูนูยก์ล้างพื้าณิชิ่ยกรุรุม (Non-CBD) มอัุ่ตรุาค่์าเช่า่เฉล้่�ยท่� 892 บาท/ตรุ.ม./

เด้้อุน ล้ด้ล้งรุ้อุยล้ะ 0.66 เม้�อุเท่ยบกับช่่วงเด้่ยวกันขอุงปีก่อุน

อุยา่งไรุกด็้ ่ห้ากพิื้จารุณิาการุปรัุบตัวขอุงค่์าเช่า่เฉล่้�ยในช่ว่งไตรุมาส 2/2564 

อุัตรุาค์่าเช่่าเฉล้่�ยม่ทิศูทางปรุับตัวล้ด้ล้งจากไตรุมาสก่อุนห้น้า ซึ่้�งสะท้อุนถึ้ง

ภาวะการุช่ะล้อุตัวการุเติบโตขอุงอัุตรุาค่์าเช่า่เฉล่้�ยในตล้าด้อุาค์ารุสำานกังาน

ท่�ยังค์งม่อุยู่

รุายงานปรุะจำาปี 2564
ตุล้าค์ม 63 - กันยายน 6474



ตารางแสดงพื้นที่สำานักงานให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่สำานักงาน

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย

รายละเอียด ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2564

พื้นที่สำานักงาน

รวม

(ล้าน ตร.ม.)

พื้นที่ที่ถูกครอบ

ครอง

(ล้าน ตร.ม.)

อัตราการเช่า

พื้นที่

(ร้อยละ)

พื้นที่สำานักงาน

รวม

(ล้าน ตร.ม.)

พื้นที่ที่ถูกครอบ

ครอง

(ล้าน ตร.ม.)

อัตราการเช่า

พื้นที่

(ร้อยละ)

สำานักงานรวมในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

9.37 8.31 88.7 9.26 8.34 90.1

อุปทานสำานักงาน ในพื้นที่ศูนย์กลาง

พาณิชยกรรม

4.56 4.08 89.5 4.51 4.11 91.0

อุปทานสำานักงาน 

เกรดเอ ในพื้นที ่

ศูนย์กลางพาณิชยกรรม

 

1.58

 

1.39

 

88.0

 

1.54

 

1.40

 

90.7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์75



ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดำาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำาปี 2564
ตุลาคม 63 - กันยายน 6476



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์77

รายงานงบการเงิน

































































































Golden Ventures

Leasehold Real Estate Investment Trust

ผู้้�จััดการกองทรัสต์์
บริิษััท เฟริเซอริ์ส พริ็อพเพอริ์ตี้้� คอมเมอริ์เชี้ยล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ปริะเทศไทย) จำ�กััด 

944 มิตี้ริท�วน์ ออฟฟิศ ท�วเวอริ์ ชีั�น 22 ถนนพริะริ�ม 4

แขวงวังใหม่ เขตี้ปทุมวัน กัริุงเทพฯ 10330  

โทริ : 02 483-0000

ต์ิดต์่อ
www.gvreit.com

Email : th.gvreit.ir@frasersproperty.com

ทรัสต์ี
บริิษััท หลักัทริัพย์จัดกั�ริกัองทุน กัสิกัริไทย จำ�กััด 

400/22 อ�ค�ริธน�ค�ริกัสิกัริไทย ชีั�น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน

แขวงส�มเสนใน เขตี้พญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400 

โทริ : 02 673 39999


