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 ป 2559 นับเปนปแรกของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร ซึ่งจัดตั้งเมื่อ  

22 มีนาคม 2559 กองทรัสตมีรอบปบัญชีระหวางเดือนตุลาคม ถึง กันยายน ภายในระยะเวลาดำเนินงานเพียง  

6 เดือนเศษของปนี้ สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศมีความผันผวนสงผลกระทบทำใหอัตราการเติบโต 

ของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศต่ำกวาเปาหมาย บริษัทตางๆ มีผลประกอบการต่ำกวาแผนงาน สรางความ

ทาทายในการบริหารการตอสัญญาของผูเชาพื้นที่อาคารสำนักงาน อยางไรก็ตามโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

และโครงการสาทร สแควร ซึ่งเปนอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่อยูในทำเลศูนยกลางธุรกิจ มีการคมนาคมสะดวก  

ใกลสถานีรถไฟฟา อาคารโครงการมีความทันสมัยออกแบบโดยคำนึงถึงผูใชบริการ และมีการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพสูง เปนผลใหสามารถรักษาอัตราการเชาเฉลี่ยของทั้งสองโครงการสูงกวา 95% ตามเปาหมาย 

 

 ดวยความมุงมั่นที่จะทำหนาที่ดูแลจัดการทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด ดำเนินงานดวยความโปรงใส และ 

มีมาตรฐานสูงของผูจัดการกองทรัสต กอปรกับความรวมมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย เปนผลใหในป 2559 กองทรัสตสามารถสรางรายไดจากการลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 540 ลานบาท 

และมีรายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 336 ลานบาท กองทรัสตสามารถจายผลประโยชนตอบแทนผูถือหนวยทรัสต

ไดอยางสม่ำเสมอ 

 

 สุดทายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

ขอขอบคุณทานผูถือหนวยทรัสตทุกทานที่ใหความเชื่อมั่นและรวมลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะดูแลจัดการทรัพยสินที่ลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด และ 

คัดเลือกอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูงเพื่อลงทุนในอนาคต บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจและ 

มีโอกาสสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตใหสมดังคำวา Golden Opportunity with 

GOLDEN VENTURES REIT 

 

 

 

  

 นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 

 ประธานกรรมการ 

 “√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ 
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º≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß°Õß∑√— μå 

 คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสตประจำป สำหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่  

22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
 ¿“æ√«¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑√— μå 

(1) รายไดจากการลงทุน 

  กองทรัสตมีรายไดจากการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 540 ลานบาท ในป 2559 โดยเปนรายไดคาเชา 

และบริการจำนวน 534 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.91 ของรายไดจากการลงทุน รายไดดอกเบี้ย 

จำนวน 4 ลานบาท และรายไดอื่นจำนวน 2 ลานบาท ทั้งนี้ กองทรัสตไดจัดตั้งในวันที่ 22 มีนาคม 2559 

ซึ่งมีการดำเนินงานรวมจำนวน 193 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายไดจากการลงทุน (หนวย: บาท) 22 มีนาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559  

 จำนวน รอยละ  

รายไดคาเชาและบริการ 533,644,447 98.91 

รายไดดอกเบี้ย 3,991,248 0.74 

รายไดอื่น 1,907,841 0.35  

 รวมรายไดจากการลงทุน 539,543,536 100.00 

 

  ผลการดำเนินงานของอาคารสำนักงานเกรดเอ ยานศูนยกลางธุรกิจ จำนวน 2 แหง ประกอบดวย 

โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ (โดยไมรวมพื้นที่ในสวนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ) และโครงการสาทร สแควร ซึ่งเปนทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 

°“√«‘‡§√“–Àå·≈–§”Õ∏‘∫“¬¢ÕßºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 

√“¬‰¥â®“°°“√≈ß∑ÿπ 

√“¬‰¥â§à“‡™à“·≈–∫√‘°“√ 98.91% 

√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ 0.35% 

√“¬‰¥â¥Õ°‡∫’È¬ 0.74% 
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  โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ (โดยไมรวมพื้นที่ในสวนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ) มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยในไตรมาส 4 ป 2559 อยูที่รอยละ 100 และมีอัตราคาเชาเฉลี่ยในไตรมาส 

4 ป 2559 อยูที่จำนวน 961 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากวันจัดตั้งกองทรัสต 
 

 โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ไตรมาส 2/2559(1) ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559 
 

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย (รอยละ) 100 99 100 

อัตราคาเชาเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 949 952 961 

พื้นที่ที่สามารถปลอยเชาได (ตร.ม.) 26,315 26,311(2) 26,311 
 
หมายเหตุ : (1) ไตรมาส 2/2559 เริ่มตนวันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันจัดตั้งกองทรัสต โดยเขาลงทุนในทรัพยสินหลัก  

  วันที่ 30 มีนาคม 2559 

 (2) ปรับพื้นที่หองสำนักงาน เพื่อรับความตองการผูเชาจำนวน 4 ตารางเมตร 

 

  โครงการสาทร สแควร มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยในไตรมาส 4 ป 2559 อยูที่รอยละ 95 และมีอัตรา 

คาเชาเฉลี่ยในไตรมาส 4 ป 2559 อยูที่จำนวน 765 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากวันจัดตั้งกองทรัสต 
 

 โครงการสาทร สแควร ไตรมาส 2/2559(1) ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559 
 

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย (รอยละ) 94 95 95 

อัตราคาเชาเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 761 762 765 

พื้นที่ที่สามารถปลอยเชาได (ตร.ม.) 73,253 73,253 73,253 
 
หมายเหตุ : (1) ไตรมาส 2/2559 เริ่มตนวันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันจัดตั้งกองทรัสต โดยเขาลงทุนในทรัพยสินหลัก  

  วันที่ 30 มีนาคม 2559 

 

(2) คาใชจายของกองทรัสต 

  ในป 2559 กองทรัสตมีคาใชจายรวมจำนวน 203 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากตนทุนการเชา

และบริการจำนวน 102 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.97 ของคาใชจายรวม ทั้งนี้ กองทรัสตมีคาใชจาย 

รอตัดบัญชีจำนวน 16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.81 ของคาใชจายรวม ซึ่งเปนคาใชจายในการจัดตั้ง

กองทรัสตทยอยตัดจายเปนระยะเวลา 5 ป 

  อนึ่ง กองทรัสตมีคาธรรมเนียมการจัดการจายใหกับบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจายใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตี คาธรรมเนียมนายทะเบียนจายใหกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย จำกัด ในฐานะนายทะเบียน คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยจายใหกับบริษัท 

นอรท สาธร เรียลตี้ จำกดั ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย และคาธรรมเนียมวิชาชีพจายใหกับบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในฐานะบริษัทตรวจสอบบัญชี และจายใหกับ บริษัท แกรนด 

แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะผูประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยคาธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเกบ็จาก

กองทรัสตอยูในกรอบเพดาน ตามรอยละของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสตที่เขาลงทุนในทรัพยสิน

หลักครั้งแรกที่ไดแจงไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยทรัสต 

  กองทรัสตมีตนทุนทางการเงินจำนวน 38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.88 ของคาใชจายรวม  

ซึ่งเปนดอกเบี้ยจายจากการกูยืมเงินระยะยาวจำนวน 2,000 ลานบาท จากธนาคารพาณิชย 1 แหง  

และจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แหง 
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 คาใชจาย (หนวย: บาท) 22 มีนาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559  

 จำนวน รอยละ  

ตนทุนการเชาและบริการ 101,624,412 49.97 

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,545,166 4.70 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4,513,139 2.22 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,446,941 0.71 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 29,605,248 14.56 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,059,515 0.52 

คาใชจายในการบริหาร 1,280,907 0.63 

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจำหนาย 15,883,326 7.81 

ตนทุนทางการเงิน 38,399,661 18.88  

 รวมคาใชจาย 203,358,315 100.00 

 

(3) รายไดจากการลงทุนสุทธิ 

  ในป 2559 กองทรัสตมีรายไดจากการลงทุนสุทธิจำนวน 336 ลานบาท ทั้งนี้ กองทรัสตมี 

รายการกำไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย และมีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โดยสาเหตุหลักเกิดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ตามมูลคายุติธรรมจำนวน 9,814 ลานบาท ลดลงจำนวน 92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.93 เมื่อ

เทียบกับมูลคาอสังหาริมทรัพยตามราคาทุน ณ วันจัดตั้งกองทรัสต 

  ดังนั้น การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานอยูที่จำนวน 244 ลานบาท 

 

§à“„™â®à“¬ 

§à“∏√√¡‡π’¬¡«‘™“™’æ 0.52% §à“„™â®à“¬„π°“√∫√‘À“√ 0.63% 

§à“„™â®à“¬√Õ°“√μ—¥∫—≠™’ 7.81% 
§à“∏√√¡‡π’¬¡∫√‘À“√Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 14.56% 

§à“∏√√¡‡π’¬¡π“¬∑–‡∫’¬π 0.71% 
μâπ∑ÿπ∑“ß°“√‡ß‘π 18.88% §à“∏√√¡‡π’¬¡ºŸâ¥Ÿ·≈º≈ª√–‚¬™πå 2.22% 

§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥°“√ 4.70% 

μâπ∑ÿπ°“√‡™à“·≈–∫√‘°“√ 49.97% 



√“¬ß“πª√–®”ªï - 30 °—π¬“¬π 2559 8

 ราคาประเมินตามโครงสราง ราคาประเมินป 2559  ราคาประเมินป 2558 

 กองทรัสตดวยวิธีรายได (ลานบาท)  (ลานบาท)  

ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ บริษัท แกรนด แอสเซท บริษัท ไนทแฟรงค บริษัท แกรนด แอสเซท 

 แอดไวเซอรี่ จำกัด ชารเตอร แอดไวเซอรี่ จำกัด 

  (ประเทศไทย) จำกัด  

วันที่ประเมิน 12 กันยายน 2559 30 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558  

โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 2,935 2,876 2,857  

โครงการสาทร สแควร 6,879 6,502 6,551  

ราคาประเมินรวม (ต่ำสุดของผูประเมิน) 9,814  9,359 

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ 22 มีนาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 

 (หนวย: บาท) จำนวน  

รายไดจากการลงทุน 539,543,536 

คาใชจาย 203,358,315 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 336,185,221 

รายการกำไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 35,947 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (91,941,779) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน 244,279,389 

 

 ∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß°Õß∑√— μå 
(1) สินทรัพย 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีสินทรัพยรวมจำนวน 10,538 ลานบาท โดยมีรายการ

สำคัญดังนี้ 

• เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรมจำนวน 9,814 ลานบาท ลดลง

จำนวน 92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.93 เมื่อเทียบกับมูลคาอสังหาริมทรัพยตามราคาทุน 

ณ วันจัดตั้งกองทรัสต โดยเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรมเกิดขึ้น

จากการสอบทานมูลคาอสังหาริมทรัพยที่จัดทำโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระดวยวิธี

พิจารณาจากรายได (Income Approach) 

• เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรมจำนวน 250 ลานบาท ซึ่งเปนเงินลงทุนในกองทุน

ตราสารหนี้ 

• คาใชจายรอการตัดบัญชีคงเหลือจำนวน 134 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายในการจัดตั้งกองทรัสต

ทยอยตัดจายเปนระยะเวลา 5 ป 
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 สินทรัพย (หนวย: บาท) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

 จำนวน รอยละ  

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 9,814,000,000 93.13 

 (ราคาทุน: 9,906 ลานบาท) 

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 250,035,947 2.37 

 (ราคาทุน: 250 ลานบาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 113,575,029 1.08 

ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ 13,180,617 0.13 

ดอกเบี้ยคางรับ 564,424 0.01 

คาใชจายลวงหนา 27,081,033 0.26 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 134,328,357 1.27 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 182,757,556 1.73 

สินทรัพยอื่น 2,055,636 0.02  

รวมสินทรัพย 10,537,578,599 100.00 

 

(2) หนี้สิน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีหนี้สินรวมจำนวน 2,314 ลานบาท โดยมีรายการสำคัญ

ดังนี้ 

• เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 2,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.45 ของหนี้สินรวม ซึ่งเกิดจากเงิน 

กูยืมจากธนาคารพาณิชย 1 แหง และจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แหง 

• เงินมัดจำคาเชาและบริการจำนวน 252 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.88 ของหนี้สินรวม ซึ่งมา

จากการเรียกเก็บเงินประกันการเชาและบริการจากผูเชา 

 

 หนี้สิน (หนวย: บาท) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

 จำนวน รอยละ  

เจาหนี้การคา 17,199,637 0.74 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 29,859,478 1.29 

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 8,576,347 0.37 

เงินมัดจำคาเชาและบริการ 251,608,252 10.88 

เงินกูยืมระยะยาว 2,000,000,000 86.45 

หนี้สินอื่น 6,311,696 0.27  

รวมหนี้สิน 2,313,555,410 100.00 

 

(3) สินทรัพยสุทธิ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีสินทรัพยสุทธิจำนวน 8,224 ลานบาท และมีสินทรัพย

สุทธิตอหนวยเทากับ 10.0933 บาท 
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 °“√«‘‡§√“–Àå°√–· ‡ß‘π ¥ 
  สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีเงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 113,575,029 

ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

(1) กองทรัสตมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9,683 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อ 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จำนวน 9,906 ลานบาท และ 

เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ จำนวน 250 ลานบาท 

(2) กองทรัสตมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 9,796 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจาก

การลงทุนของผูถือหนวยทรัสตจำนวน 8,148 ลานบาท และเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 

2,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม กองทรัสตมีการจายประโยชนตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสตจำนวน 168 

ลานบาท 
 

 กระแสเงินสด (หนวย: บาท) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

  จำนวน  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน (9,682,652,978) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,796,228,007 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 113,575,029 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตนงวด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 - 

 (วันจัดตั้งกองทรัสต) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 113,575,029 

 

 Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π 
(1) อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) 

  กองทรัสตมีอัตรากำไรขั้นตน อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถือหนวย เทากับรอยละ 

81.16 รอยละ 62.31 และรอยละ 2.97 ตามลำดับ 
 

 อัตราสวน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ) 81.16 

อัตรากำไรสุทธิ (รอยละ) 62.31 

อัตราผลตอบแทนผูถือหนวย (รอยละ) 2.97 

 

(2) อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนนิงาน (Efficiency Ratio) 

  กองทรัสตมีความสามารถในการบริหารทรัพยสิน ซึ่งแสดงจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่

อยูในระดับรอยละ 3.19 และอัตราการหมุนของสินทรัพยที่เทากับ 0.0506 เทา 
 

 อัตราสวน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 3.19 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.0506 
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(3) อัตราสวนแสดงสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

  กองทรัสตมีสภาพคลองของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 6.5619 เทา และมี

อัตราสวนสภาพคลองเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 6.0930 เทา อีกทั้ง กองทรัสตมีอัตราสวน

หมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 40.4871 เทา 
 

 อัตราสวน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 6.5619 

อัตราสวนสภาพคลองเงินสด (เทา) 6.0930 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 40.4871 

 

(4) อัตราสวนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Covenant) 

  กองทรัสตตองดำรงสัดสวนทางการเงินตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวา 

กองทรัสตมีอัตราสวนทางการเงินภายใตเกณฑที่ธนาคารระบุไวตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาว โดยมี 

รายละเอียดดังนี้ 
 

 อัตราสวน ตามเกณฑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

เงินกูยืมตอสินทรัพยรวม (Loan to Total Asset) (รอยละ) ไมเกินรอยละ 30 18.98 

Funded Interest Bearing Debt to EBITDA (เทา)(1) ไมเกิน 5.5 เทา 2.71 
 

หมายเหตุ:   (1) อัตราสวนเฉลี่ยตอป 

 

 º≈μÕ∫·∑π¢Õß°Õß∑√— μå 
  กองทรัสตมีการจายประโยชนตอบแทน ณ ป 2559 เทากับ 0.2998 บาทตอหนวยทรัสต และมีการจาย

เงินลดทุน ณ ป 2559 เทากับ 0.1250 บาทตอหนวยทรัสต โดยประกอบดวย การจายเงินลดทุนจากรายการ

ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินมูลคาทรัพยสิน และเปนการจายคืนสภาพคลองสวนเกินจากกรณีที่

กองทรัสตมีรายการคาใชจายจัดตั้งกองทรัสต ซึ่งเปนรายการทางบัญชีที่ไมมีกระแสเงินสดออกไปจริง ในอัตรา 

0.1182 บาทตอหนวยทรัสต และจายเงินลดทุนเพื่อใหการจายประโยชนตอบแทนขั้นต่ำแกผูถือหนวยทรัสต

เปนไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ ในอัตรา 0.0068 บาทตอหนวยทรัสต 

  ทั้งนี้ กองทรัสตมีอัตราผลตอบแทนของชวงระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 เทากับ

รอยละ 4.25 เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และเทากับรอยละ 2.89 เมื่อเทียบกับราคาตลาด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

ประวัติการจายประโยชนตอบแทนจากผลการดำเนินงานประจำป 2559 
 

 รอบผลประกอบการ เงินประโยชนตอบแทน วันจายเงินประโยชน ประเภท 

  (ตอหนวยทรัสต) ตอบแทน  

22 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2559 0.2065 7 กันยายน 2559 เงินประโยชนตอบแทน 

22 มีนาคม - 30 กันยายน 2559 0.0933 27 ธันวาคม 2559 เงินประโยชนตอบแทน 
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 ประวัติการจายเงินลดทุน ประจำป 2559 
 

 เงินลดทุน (ตอหนวยทรัสต) วันจายเงินลดทุน ประเภท  

 0.1250 27 ธันวาคม 2559 เงินลดทุน 

 

 ตารางการเปดเผยขอมูลการจายประโยชนตอบแทนประจำป 2559 
 

 รายการ ป 2559  

(1) ประโยชนตอบแทนตอหนวย (บาท) 0.2998  

(2) การแบงปนสวนทุนตอหนวย (บาท) 0.1250  

รวมเงินจายผลตอบแทนตอหนวย (1) + (2) (บาท) 0.4248 

 (ระยะเวลา 22 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2559)  

อัตราผลตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก 

 (10.00 บาทตอหนวย) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (รอยละ) 4.25  

อัตราผลตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด (14.70 บาทตอหนวย) 2.89 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (รอยละ) 
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 “√– ”§—≠¢Õß°Õß∑√— μå 
ชื่อกองทรัสต (ไทย) ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

ชื่อกองทรัสต (อังกฤษ) Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 

ชื่อยอ GVREIT 

ผูจัดการกองทรัสต บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด 

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

อายุกองทรัสต ไมกำหนดอายุกองทรสัต 

ระยะเวลาการเชา ประมาณ 25 ป นับแตวันที่จดทะเบียนการเชาเปนตนไป 

 โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584 

ประเภทกองทรัสต ประเภทไมรับไถถอนหนวยทรัสต 

ทุนที่ชำระแลว 8,148,000,000 บาท 

 

«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°Õß∑√— μå 
 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (“กองทรัสต”) ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัต ิ

ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ “22 มีนาคม 2559” โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย 

จำกัด เปนทรัสตีของทรัสต และบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด (“บริษัท”) เปนผูจัดการกองทรัสต 

 กองทรัสตจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสตและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคในการ

ออกหลักทรัพยประเภทหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) เพื่อเสนอขายตอประชาชนและ

มีวัตถุประสงคในการนำหนวยทรัสตเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 เมื่อกองทรัสต นำเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตไปลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสต กองทรัสต  

โดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และบริษัทนอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(Property Manager) ไดนำทรัพยสินหลักดังกลาวไปจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาซึ่งจะไดรับคาเชาตามที่ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ประกาศกำหนด ในการจัดหาผลประโยชนดังกลาว 

 รายไดที่กองทรัสต จะไดรับจากการดำเนินการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ไดแก คาเชา  

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสตจะอยูภายใตการควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อ

ใหการดำเนินงานของบริษัทฯในการบริหารจัดการกองทรัสต เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขแหงสัญญากอตั้งทรัสต 

และหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติทรัสต รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยกำหนด ทั้งนี้ กองทรัสตจะไมดำเนินการในลักษณะใดที่เปนการใชกองทรัสตเขาดำเนินธุรกิจหรือ

ประกอบธุรกิจเอง อีกทั้งกองทรัสตจะไมนำอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตออกใหเชาแกบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวา

จะนำอสังหาริมทรัพยนั้นไปใชประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

 กองทรัสตนำเงินที่ไดจากการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวนรวม 

8,148 ลานบาท เงินจากการกูยืมเงินระยะยาว จำนวนรวม 2,000 ลานบาท และเงินประกันการเชา จำนวน 160  

ลานบาท (คิดเปนประมาณรอยละ 68 ของเงินประกันการเชาทั้งหมด) ไปลงทุนในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

(โดยไมรวมพื้นที่ในสวนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) และโครงการสาทร สแควร (“ทรัพยสิน

หลักที่ลงทุนครั้งแรก”) มูลคาทรัพยสินรวม 9,906 ลานบาท และนำไปชำระคาใชจายตางๆ ในการออกและเสนอขาย

หนวยทรัสต 

°Õß∑√— μå 
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∑√— μ’ 

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

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

 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนและทรัสตี 

โทรศัพท : 0-2673-3999 

โทรสาร : 0-2673-3988 

Homepage : www.kasikornasset.com 

 

„∫Õπÿ≠“μ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 

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

 

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡ªìπ∑√— μ’ 

 ทรัสตีมีหนาที่ในการจัดการกองทรัสตดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผูมีวิชาชีพ รวมทั้งดวยความ

ชำนาญ โดยปฏิบัติตอผูรับประโยชนอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ความเปนอิสระ และเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมแก 

ผูลงทุน (ถามี) หนาที่ที่สำคัญของทรัสตีตามที่ไดกำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต ไดแก 

1. ติดตาม ดูแลและตรวจสอบใหผูจัดการกองทรัสตบริหารจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามสัญญากอตั้ง ทรัสต

และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. รายงานตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนดำเนินการแกไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่

เกิดขึ้นแกกองทรัสตตามที่เห็นสมควร กรณีที่ผูจัดการกองทรัสตกระทำการ หรืองดเวนกระทำการจนกอใหเกิด

ความเสียหายแกกองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตทุกครั้ง โดยหากตองมีการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ทรัสตี

จะตองตอบขอซักถามและใหความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการวาเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือกฎหมายที่

เกี่ยวของหรือไม รวมทั้งทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดำเนินการดังกลาวไมสามารถกระทำ

ได หากไมเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. จัดการกองทรัสตตามความจำเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง หรือจำกัดมิใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ

ประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวมกรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  

รวมทั้งมีอำนาจในการจัดใหมีผูจัดการกองทรัสตรายใหม 

5. จัดทำรายงานเสนอตอผูถือหนวยทรัสตพรอมกับรายงานประจำปของกองทรัสต โดยระบุวาทรัสตีมีความเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสตในการบริหารจัดการกองทรัสตวาเปนอยางไร สอดคลองกับ 

ขอกำหนดแหงสัญญากอตั้งทรัสต รวมทั้งกฎหมายประกาศและขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไม 

 

 ทั้งนี้ ผูถือหนวยทรัสตสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของทรัสตี 

ในสัญญากอตั้งทรัสต 
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 ตลอดระยะเวลาแหงสัญญากอตั้งทรัสต ทรัสตีจะไดรับคาธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติหนาที่ในการเปนทรัสตี

และผูเก็บรักษาทรัพยสินโดยไดรับคาธรรมเนียมในอัตราไมเกิน 0.3% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมีการกำหนดอัตรา

ขั้นต่ำที่ 8 ลานบาทตอป (อาจมีการปรับขึ้นอัตราขั้นต่ำในกรณีที่มีการเพิ่มทุน อันสงผลใหมีการเพิ่มงานหรือหนาที่ 

ของทรัสตี) 
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‚§√ß √â“ß°Õß∑√— μå 

∑√— μ’ 

เงินลงทุน ประโยชนผลตอบแทน 

°Õß∑√— μå 
 
ทรั พ ย สิ น ที่ ก อ ง ท รั ส ต เ ข า ล ง ทุ น 

ประกอบดวย 

• สิทธิการเชาชวงที่ดิน อาคาร สวนควบ 

 แ ล ะ ง า น ร ะ บ บ แ ล ะ ก ร ร ม สิ ท ธิ์  

 เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณ 

 โครงการสาทร สแควร 

• สิทธิการเชาพื้นที่ระยะยาวบางสวน  

 สิทธิการเชาสวนควบและงานระบบ  

 กรรมสิทธิ์เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และ 

 อุ ปก รณ โ ค ร งกา รปา ร ค เ วน เ ชอ ร  

 อีโคเพล็กซ 

Sponsor(s) นักลงทุนทั่วไป 

ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬∑√— μå 

คาธรรมเนียม 

บริหารจัดการ 
กองทรัสต 

คาธรรมเนียม 

บริหารจัดการ 
ทรัพยสิน 

คาเชา / คาบริการ 

คาธรรมเนียม 

ตรวจสอบดูแล 
กองทรัสต 
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ผูเชาพื้นที่รายยอย 
 
กองทรัสตจะใหผูเชาพื้นที่รายยอยเชาพื้นที่ 
รวมถึ ง ใหบริ กา รที่ เ กี่ ย วข อ ง ในพื้ นที่ 
ดังกลาวของทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน
ดังตอไปนี้ 
• พื้นที่ในสวนอาคารสำนักงาน 
• พื้นที่ในสวนรานอาหาร และรานคา 

ºŸâ∫√‘À“√ 
Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å  

บริษัท นอรท สาธร 

เรียลตี้ จำกัด 

ºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå  

บริษัท ยูนิเวนเจอร 

รีท แมเนจเมนท จำกัด 

แตงตั้ง 
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ºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 

√“¬≈–‡Õ’¬¥¢ÕßºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 
 

1. ¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ซึ่งทำหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) 

ของกองทรัสตเปนบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมี 

ทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน 10,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,000,000 หุน มูลคา 

ที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
 

ตารางดังตอไปนี้ แสดงสรุปขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ 
 

ชื่อบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

 (Univentures REIT Management Company Limited) 

เลขทะเบียนบริษัท 0105558004214 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 9 มกราคม พ.ศ. 2558 

ที่ตั้งของบริษัท 57 อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท: 02-643-7620 

 โทรสาร: 02-643-7625 

 อีเมล: uvrm@univentures.co.th 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 (ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 

ลักษณะและขอบเขต ทำหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา 

    การดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) (99.997%) 

รายชื่อกรรมการ 1. นายปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการบริหาร) 

 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการบริหาร) 

 3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการอิสระ) 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม กรรมการสองทานจากรายชื่อกรรมการขางตนลงรายมือชื่อรวมกัน และ 

 ประทับตราสำคัญของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
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 ลำดับ ชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ รอยละของจำนวนหุน 

    ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด  

1 บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 999,970 99.997 

2 บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จำกัด 15 0.0015 

3 บริษัท ยูนิเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด 15 0.0015  

  รวม 100,000 100 

 

3. ‚§√ß √â“ß∫√‘…—∑ 
  โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) ประกอบดวยคณะ

กรรมการบริษัท และเจาหนาที่บริหารตามโครงสรางสายการบริหารงานดังนี้ 

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
นายปณต สิริวัฒนภักดี 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 

°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห 

ฝายการตลาด 

และพัฒนาธุรกิจ 

ฝายนักลงทุนสัมพันธและ 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ฝายกำกับ ตรวจสอบ บริหาร

และจัดการความเสี่ยง 

หัวหนาฝาย 

นายปภพ ศรีอรุโณทัย 

หัวหนาฝาย 

นางสาวจันทราภรณ จัน 

หัวหนาฝาย 

นายศุภชัย ดำรงธนานุรักษ 
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ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

01 

 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาโท สาขาการเงิน ดำรงตำแหนง 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร • กรกฎาคม 2558 - ปจจุบัน 

   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

  • สิงหาคม 2558 - ปจจุบัน 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

• Director Accreditation Program   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

 (DAP 48/2548) • กันยายน 2552 - ปจจุบัน 

• Corporate Governance for Capital Market   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 Intermediaries (CGI 2/2558)  บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน) 

  • มีนาคม 2555 - มิถุนายน 2558 

   กรรมการและรองนายกสมาคม 

   สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  • ธันวาคม 2548 - มิถุนายน 2558 

   กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 

  • สิงหาคม 2554 - กันยายน 2557 

   Executive Board Member 

   หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย (ICC) 

  • พฤศจิกายน 2551 - พฤษภาคม 2553 

   กรรมการอิสระ 

   บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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π“¬ª≥μ  ‘√‘«—≤π¿—°¥’ 
กรรมการบริหาร 

02 

 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ดำรงตำแหนง 

 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ • กรกฎาคม 2558 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ธันวาคม 2555 - ปจจุบัน 

• Directors Certification Program   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

 (DCP 46/2547)  กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

• Directors Accreditation Program   บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 (DAP 10/2547)  จำกัด (มหาชน) 

• Finance for Non-Finance Directors  • มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 

 (FND 10/2547)  กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

  • กรกฎาคม 2550 - ปจจุบัน 

   กรรมการผูมีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการ / 

   ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

   และสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

  • เมษายน 2550 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) 

  • กุมภาพันธ 2550 - ปจจุบัน 

   กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

  • พฤศจิกายน 2548 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) 
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กรรมการบริหาร 

03 

 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาโท สาขาบัญชี ดำรงตำแหนง 

 (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร • กรกฎาคม 2558 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ธันวาคม 2555 - ปจจุบัน 

• DCP Refresher Course (2/2549)  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

• Director Certification Program (DCP 26/2546)  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  

   จำกัด (มหาชน) 

  • ตุลาคม 2554 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 

   บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 

  • พฤษภาคม 2553 - ปจจุบัน 

   กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

  • กรกฎาคม 2550 - ปจจุบัน 

   กรรมการผูมีอำนาจลงนาม / กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

  • เมษายน 2550 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิทั อาหารสยาม จำกดั (มหาชน) 

  • มกราคม 2549 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

   บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) 

  • ธันวาคม 2544 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) 

  • มีนาคม 2559 - ปจจุบัน 

   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 
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π“¬Õÿ√‡ Ø∞ π“«“πÿ‡§√“–Àå 
กรรมการผูจัดการ 

01 

 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาโท ดำรงตำแหนง 

 MBA (Finance), University of Maryland  • ตุลาคม 2558 - ปจจุบัน 

 at College Park  กรรมการผูจัดการ 

• ปริญญาโท  บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

 MS (Construction), University of Maryland  • สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 

 at College Park  ผูอำนวยการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

  • กันยายน 2557 - กรกฎาคม 2558 

   Chief of Business Development 

   บริษัท เกษมทรัพยสิริ จำกัด 

  • มกราคม 2550 - กันยายน 2557 

   Senior Vice President (Investment & Development) 

   บริษัท แปซิฟค สตาร อินเตอรเนชั่นแนล  

   (ประเทศไทย) จำกัด 

√“¬™◊ËÕ·≈–ª√–«—μ‘ºŸâ∫√‘À“√ ºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 
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 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาโท ดำรงตำแหนง 

 บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีเพื่อการวางแผน • ตุลาคม 2558 - ปจจุบัน 

 และควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หัวหนาฝายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

  • ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 

   ผูจัดการอาวุโส (ตรวจสอบภายใน) 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

  • กรกฎาคม 2555 - ตุลาคม 2557 

   ผูจัดการฝาย (ตรวจสอบภายใน) 

   บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จำกัด 

  • มิถุนายน 2548 - มิถุนายน 2555 

   เจาหนาที่ตรวจสอบภายในอาวุโส 

   บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

π“¬»ÿ¿™—¬ ¥”√ß∏π“πÿ√—°…å 
หัวหนาฝายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง 

02 

 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาโท ดำรงตำแหนง 

 สาขารัฐประศาสนศาสตร  • ตุลาคม 2558 - ปจจุบัน 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หัวหนาฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

  • สิงหาคม 2556 - กันยายน 2558 

   ผูอำนวยการ (Property Management, Sales & Marketing  

   and Risk Management Committee) 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

  • มีนาคม 2545 - สิงหาคม 2556 

   ผูชวยผูอำนวยการ (Property Management)  

   บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จำกัด 

  • มิถุนายน 2535 - สิงหาคม 2544 

   ผูจัดการฝายบริหารทรัพยสิน 

   บริษัท ภัทร เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

π“¬ª¿æ »√’Õ√ÿ‚≥∑—¬ 
หัวหนาฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

03 
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 คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม ประสบการณทำงาน 
 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน  ดำรงตำแหนง 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย • ธันวาคม 2558 - ปจจุบัน 

   หัวหนาฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

   บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

  • พฤศจิกายน 2549 - พฤศจิกายน 2558 

   Assistant Vice President (Finance)  

   บริษัท แปซิฟค สตาร อินเตอรเนชั่นแนล  

   (ประเทศไทย) จำกัด 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีบทบาทสำคัญในการใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ ทิศทางและ

กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนด

นโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยงและภาพรวมองคกร กำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ 

บริษัทฯ และพนักงานในการปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามนโยบายและ 

แผนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว ภายใตขอบเขตของสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต สัญญากอตั้งทรัสต  

แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

และมติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทรัสตและ 

ผูถือหนวยทรัสตเปนสำคัญ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับ

การดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามหลักเกณฑของสำนักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะ

กรรมการของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty)  

ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) 

(2) บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และกองทรัสตภายใตการกำกับดูแลของทรัสตี รวมทั้งกำหนดกลยุทธ 

และแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสรางองคกรที่เหมาะสม และกำกับดูแลนโยบายในการ

ดำเนินธุรกิจ เชน การลงทุนของกองทรัสต ผลประกอบการของกองทรัสต รางงบประมาณประจำปและ 

แผนธุรกิจของกองทรัสต พิจารณาปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลตอการจัดหาประโยชนของกองทรัสต  

ผลการดำเนินงานของฝายตางๆ และพิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน 

(3) กำกับดูแล รวมถึงใหคำแนะนำที่จำเปน เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานชวยใหการดำเนินงาน

ของ บริษัทฯ เปนไปตามสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของและกฎระเบียบวาดวยการทำหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต 

(4) กำกับดูแลการติดตามผลการดำเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต อยางตอเนื่อง  

รวมถึงใหคำแนะนำที่จำเปน เพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดและ

สามารถจัดการอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันเวลาและเหมาะสม 

(5) พิจารณา กำกับดูแล รวมถึงใหคำแนะนำที่จำเปนเพื่อใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการ

ทำงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต 

(6) พิจารณา กำกับดูแล และดำเนินการที่จำเปนในการจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

ที่สำคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทำหนาที่ผูจัดการกองทรัสตใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

อยางสม่ำเสมอ 

(7) พิจารณา กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับ

กรรมการผูจัดการ รวมถึงการใหคำแนะนำที่จำเปน เพื่อใหมั่นใจไดวาผูบริหารได ปฏิบัติงานตามหนาที่ 

ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และเปนไปตามกฎเกณฑและขอกำหนดในสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อประโยชนของกองทรัสต 

(8) พิจารณา กำกับดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงการใหคำแนะนำ 

ที่จำเปนเพื่อใหมั่นใจไดวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนไปตามกฎเกณฑ 

และขอกำหนดในสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนของกองทรัสต 
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(9) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง หนึ่งอยางใด

แทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวจะไมรวมถึงการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจชวงที่

ทำใหกรรมการหรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต 

(10) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี และ 

ดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตในกรณีที่การทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตและบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 

(ข) การทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตและทรัสตี 

(ค) การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ง) การคัดเลือกผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือที่ปรึกษาอื่นๆ เปนตน 

(จ) งบการเงินของกองทรัสตที่ผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

(ฉ) งบประมาณประจำปและแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสตที่ระบบการทำงานและ

ระบบควบคุมภายในฉบับนี้กำหนดใหคณะกรรมการอนุมัติ 

(ช) รายจายพิเศษหรือการลงทุนพิเศษที่อยูนอกเหนือจากงบประมาณประจำป ซึ่งฝายงานที่เกี่ยวของของ 

บริษัทฯ ทำเรื่องขออนุมัติ 

(ซ) คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(11) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุน จำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของ 

กองทรัสต หรือการบริหารจัดการกองทรัสตของฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝายกำกับตรวจสอบ 

บริหาร และจัดการความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน 

และกฎหมาย รวมทั้งประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  ทั้งนี้ จากขอบเขตอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไวขางตน บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

ใหคณะกรรมการพิจารณารับทราบ และอนุมัติการดำเนินการที่จำเปนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่อง 

ดังตอไปนี้ 

(1) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ 

(ก) ผลประกอบการของบริษัทฯ และของกองทรัสต 

(ข) ความคืบหนาในการดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทฯ  

ในการจัดหาผลประโยชนใหแกกองทรัสต ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการ

ดำเนินการแกไข ดวยความสนับสนุนจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ค) แนวทางในการบรรเทาความเสี่ยง หรือเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ 

กองทรัสต 

(ง) ผลการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ ในบริษัทฯ อันไดแก ฝายกำกับ ตรวจสอบ บริหารและ

จัดการความเสี่ยง ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแกไข 

(จ) จุดออนดานระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการทำหนาที่ในฐานะ 

ผูจัดการกองทรัสต รวมถึงแนวทางและความคืบหนาในการแกไข 

(2) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติ 

(ก) กำหนดกลยุทธและแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสรางองคกรที่เหมาะสม และ

กำกับดูแลนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลตอการจัดหาประโยชน

ของกองทรัสต 
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(ข) รางงบประมาณประจำปของกองทรัสต แผนธุรกิจประจำป รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจของ 

กองทรัสตประจำปที่ไดจัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตดวยความสนับสนุนจาก

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ค) แนวทางในการดำเนินการรับขอพิพาทและขอรองเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 

กองทรัสตซึ่งตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

(ง) รายการระหวางกันและรายการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการ 

ดำเนินงานของกองทรัสต 

(จ) เรื่องอื่นใดที่ตองมีการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 

(ฉ) เรื่องอื่นใดที่สำคัญและมีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และกองทรัสต 

 

°√√¡°“√Õ‘ √– 
 

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ทาน ซึ่งไมนอยกวาจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

ของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต กรรมการอิสระตองมี

คุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุน

ของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ 

เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ

เดียวกัน หรือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลว 

เปนเวลาไมนอยกวา 2 (สอง) ป 

(3) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจเปน

บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง 

ไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป 

(4) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา

มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(5) ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจเปนบุคคล 

ที่มีความเกี่ยวโยงกัน และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน 

ผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  

2 (สอง) ป 

(6) ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวม

ถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการ 

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป 
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(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน 

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8) ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นวาไมสมควรเปนผูบริหาร

ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย และตองไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจ ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและ 

ผูบริหารของบริษัท 

(9) ไมเคยตองคำพิพากษาวาไดกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการ ประกอบธุรกิจ 

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรกฎหมายวาดวยการธนาคาร พาณิชย กฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน

ในทำนองเดียวกัน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือ กฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอำนาจตาม 

กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือ 

การบริหารงานที่มีลักษณะเปนการ หลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

(10) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณา กำกับดูแล และใหคำแนะนำที่จำเปนแกบริษัทฯ ในการดำเนินการใหมีกระบวนการจัดทำและการ

เปดเผยขอมูล ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต ใหมีความถูกตองครบถวนเพียงพอ เชื่อถือได 

และทันเวลา 

(2) พิจารณา กำกับดูแล และใหคำแนะนำที่จำเปนแกบริษัทฯ ในการดำเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน  

และระบบการทำงานที่เหมาะสมในการทำหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

(3) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

กับกองทรัสต ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุ 

สมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอกองทรัสต 

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและเปนประโยชนตอกองทรัสต 

(5) กำหนดใหฝายงานที่เกี่ยวของของบริษัทฯ จะตองรายงานใหกรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอยาง

สม่ำเสมอ เพื่อใหคำแนะนำที่จำเปนในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสต 

(ข) จุดออนและจุดที่ตองมีการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทำงาน ในการ

ทำหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และความคืบหนาในการแกไข 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะมีบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลและใหคำแนะนำที่จำเปน

แกบริษัทฯ ในการดำเนินงานในฐานะผูจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามกฎเกณฑและสัญญาที่เกี่ยวของ สวนกรรมการ

ผูจัดการจะมีหนาที่ในการควบคุม ติดตาม บังคับบัญชาและดูแลการทำงานของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

ของกรรมการผูจัดการดังนี้ 

(1) รับผิดชอบ ดูแล บริหารการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวัน รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน

โดยรวมของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวของ และมติของ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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(2) กำหนดโครงสรางองคกรวิธีการบริหารงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน

ของบริษัทฯ และกำหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สำหรับพนักงาน 

(3) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

(4) เปนตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยงานกำกับดูแล 

ที่เกี่ยวของ 

(5) มีอำนาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ  

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

(6) มีอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนไดโดยการ

มอบอำนาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอำนาจตามหนังสือมอบ

อำนาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกำหนดไว 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะตองไมมีลักษณะเปน 

การมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการ

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ 

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับกองทรัสต 
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 บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึง

การลงทุนในทรัพยสินของกองทรัสตและควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) 

โดยบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตจะปฏิบัติหนาที่ภายใตการกำกับดูแลของทรัสตีโดยมีหนาที่และความรับ 

ผิดชอบดังนี้ 

(1) Àπâ“∑’Ë‚¥¬∑—Ë«‰ª 
(1.1) ผูจัดการกองทรัสตจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนผูที่มีวิชาชีพซึ่งไดรับความไววางใจ ดวยความ

ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตามสัญญา 

กอตั้งทรัสต สญัญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติม

ในเอกสารที่เปดเผยเพื่อประโยชนในการเสนอขายหนวยทรัสตแกผูลงทุน และมติของผูถือหนวยทรัสต 

นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตตองไมกระทำการใดๆ อันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของผูถือ 

หนวยทรัสตและผูลงทุนโดยรวม และตองรับผิดอยางไมมีขอจำกัดความรับผิดในกรณีที่ผูจัดการ 

กองทรัสตไมปฏิบัติหนาที่ และ/หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองครบถวน 

(1.2) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการดำเนินธุรกิจการเปนผูจัดการกองทรัสต 

ดงัตอไปนี้ 

(ก) มีเงินทุนที่เพียงพอตอการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่

ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่อง 

(ข) เปดเผย ใหความเห็น หรือใหขอมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวของอยางเพียงพอในการตัดสินใจ

ลงทุนของผูลงทุน โดยขอมูลดังกลาวตองสื่อสารไดอยางชัดเจน ไมบิดเบือนและไมทำใหสำคัญผิด 

(ค) ไมนำขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทรัสตไปใชประโยชนอยางไมเหมาะสมเพื่อตนเอง 

หรือทำใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของกองทรัสต 
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(ง) ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และในกรณีที่มีความ 

ขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น ตองดำเนินการใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม

และเหมาะสม ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการดังตอไปนี้ เพื่อปองกันความขัดแยงทาง 

ผลประโยชน 

1. ผูจัดการกองทรัสตตองไมมีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของ 

กองทรัสตและหากมีกรณีที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตองสามารถ

แสดงไดวามีกลไกที่จะทำใหเชื่อมั่นไดวา การบริหารจัดการกองทรัสตจะเปนไปเพื่อ

ประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

2. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสตอื่นอยูดวย ทรัพยสินหลักของกองทรัสตที่ขอ

อนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตตองไมเปนประเภทเดียวกันกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต

อื่นนั้น 
 

  นอกจากนี้ กอนการเขาทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต ให 

ผูจัดการกองทรัสตเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอผูถือหนวยทรัสต หรือผูลงทุน ดังนี้ 

1. เปนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพย ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับเรื่อง 

ดังกลาว หรือชองทางอื่นใดที่ผูถือหนวยทรัสตสามารถเขาถึงขอมูลการจะเขาทำธุรกรรม

ไดอยางทั่วถึง 

2. มีระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน 

3. มีการเปดเผยชองทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคานที่ชัดเจน โดยระยะ

เวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน เวนแตในกรณีที่มีการขอมติผูถือหนวยทรัสต

เพื่อเขาทำธุรกรรมดังกลาว ใหการคัดคานการกระทำในการขอมติผูถือหนวยทรัสตนั้น 
 

  โดยในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตแสดงการคัดคานอยางชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปด

เผยตามขอ (3) นี้ ในจำนวนเกินกวาหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวนหนวยทรัสตที่จำหนาย

ไดแลวทั้งหมด ทรัสตีจะกระทำหรือยินยอมใหมีการทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับ 

ผลประโยชนของกองทรัสตไมได 

(จ) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ร.บ. ทรัสต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ

ของกองทรัสต ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคม

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย หรือองคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ยอมรับ โดยอนุโลม และไมสนับสนุน สั่งการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใดในการปฏิบัติฝาฝน

กฎหมายหรือขอกำหนดดังกลาว 

(ฉ) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 

ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทรัสตอยางมีนัยสำคัญ 

หรือขอมูลอื่นที่ควรแจงใหทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมถึงหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. จัดทำและจัดเก็บขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุม

ภายใน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกองทรัสต โดยเมื่อทรัสตีประสงคจะตรวจสอบการ

จัดการในเรื่องใด ผูจัดการกองทรัสตตองใหความรวมมือในการนำสงขอมูลและเอกสาร

หลักฐาน รวมทั้งใหเขาไปตรวจสอบในสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยตามที่ทรัสตี 

รองขอเพื่อใหทรัสตีสามารถตรวจสอบใหเปนที่มั่นใจไดวาผูจัดการกองทรัสตไมปฏิบัติ

ฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดแหงสัญญากอตั้งทรัสต หรือไมรักษาประโยชนของผูถือ

หนวยทรัสต 
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2. ในชวงระยะเวลากอนการจัดตั้งทรัสต ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตองจัดสงขอมูลและ

เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดโครงสรางของกองทรัสต วิธีการปลอยเชา การจัดหา  

และการจัดเก็บรายได คาใชจายตางๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต สัญญาวาจาง

ระหวางกองทรัสตและบริษัทหรือบุคคลตางๆ เปนตน เพื่อใหทรัสตีนำมาวางแผนปฏิบัติงาน

ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปดเผย

ขอมูลของกองทรัสตดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตองประสานงาน และจัดสงขอมูลเอกสารตางๆ 

แกทรัสตีโดยมีเอกสาร ความถี่ และกำหนดเวลาตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้ง 

ผูจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงเอกสารอื่นใดที่ทรัสตีรองขอตามจำเปนและเกี่ยวของกับ 

การบริหารจัดการกองทรัสต ภายในกำหนดเวลาอันสมควร 

(1.3) ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการ

ปฏิบัติงานของตนในฐานะเปนผูจัดการกองทรัสต ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการผูบริหาร และ

พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแหงสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 

(1.4) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) ดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการจำหนาย จาย โอนอสังหาริมทรัพย หรือการเขาทำสัญญาที่

เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสตเปนไปอยางถูกตองและมีผลใชบังคับไดตาม

กฎหมาย 

(ข) ดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตเปนไปอยางเหมาะสม 

โดยอยางนอยตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

1. ประเมินความพรอมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้นๆ กอนรับ

เปนผูจัดการกองทรัสต หรือกอนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเพื่อกองทรัสต 

แลวแตกรณี 

2. วิเคราะหและศึกษาความเปนไปได และการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ Due 

Diligence) อสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและ

ทรัสตที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กำหนด ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยนั้นๆ พรอมทั้งจัดใหมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดวย ทั้งนี้ ความเสี่ยง

ดังกลาวใหหมายความรวมถึงความเสี่ยงที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือกอสราง

อสังหาริมทรัพย (ถามี) เชน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกอสรางลาชา และการไม

สามารถจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยได 

(1.5) ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต 

(1.6) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสตดำเนินการและใหความรวมมือตามที่

จำเปนเพื่อใหการสงมอบงานแกบุคคลที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่แทนสำเร็จลุลวงไป 

(1.7) ในกรณีที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

และการจัดการอสังหาริมทรัพย ใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) ดำเนินการใหที่ปรึกษาแจงการมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา 

(ข) ไมใหที่ปรึกษาผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเขารวมพิจารณา

ในเรื่องนั้น 
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(1.8) ผูจัดการกองทรัสต ตองจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด 

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี และสงงบการเงินดังกลาวตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือน

นับแตวันสิ้นรอบปบัญชี โดยงบการเงินที่จัดทำนั้นตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบ

บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

(1.9) จัดทำและเปดเผยขอมูลของกองทรัสต ซึ่งรวมถึงขอมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหงพ.ร.บ.  

หลักทรัพย ตลอดจนขอมูลอื่นใดตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต และสัญญาแตงตั้งผูจัดการ 

กองทรัสต 

(1.10) จัดทำและเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตอทรัสตี สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหนวยทรัสต 

ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และสัญญากอตั้งทรัสต ซึ่งรวมถึงการจัดสง

รายงานประจำปของกองทรัสตพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป ใหแกผูถือหนวยทรัสต 

นอกจากนี้ ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ชี้แจง จัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ ดำเนินการหรือ 

งดเวนการดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่ง หรือ รองขอ 

(1.11) หลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจทำใหเกิดขอสงสัยในความเปนอิสระของผูจัดการกองทรัสตโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งในการพิจารณาคัดเลือก ซื้อ ขาย เชา เชาชวง ใหเชา หรือใหเชาชวงอสังหาริมทรัพย ตลอดจน

หลักทรัพยและบริการอื่นใดใหแกกองทรัสต หามมิใหผูจัดการกองทรัสต กรรมการ ผูบริหาร และ 

พนักงานของผูจัดการกองทรัสตรับคานายหนา หรือ ผลประโยชนตอบแทนที่ไดจากการใหบริการ (Soft 

Commission) หรือผลประโยชนอื่นใดจากเจาของอสังหาริมทรัพยเดิม หรือ ผูสนับสนุน (Sponsor)  

ผูขายหลักทรัพย ผูใหบริการ หรือบริษัทนายหนาเปนรายไดหรือประโยชนของตนเอง 

(1.12) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่เปดเผยสวนไดเสียหรือการไดรับประโยชนของผูจัดการกองทรัสต และบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันของผูจัดการกองทรัสต จากบริษัทหรือบุคคลที่เปนคูคากับกองทรัสตไวในหนังสือชี้ชวน 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต หนังสือเชิญประชุมเพื่อขออนุมัติทำรายการตางๆ 

และรายงานประจำปของกองทรัสต เพื่อผูลงทุนและทรัสตีจะใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความ

เปนอิสระของผูจัดการกองทรัสตในการเขาทำธุรกรรมตางๆ เพื่อกองทรัสต และความสมเหตุสมผลของ

ธุรกรรมนั้น 

  สวนไดเสียหรือการไดรับประโยชนที่ตองพิจารณาเปดเผย เชน เจาหนี้ ลูกหนี้ ผูค้ำประกันหรือ  

ไดรับการค้ำประกัน การถือหุนระหวางกัน หรือมีผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหาร เปนกลุมเดียวกัน  

การใหหรือรับบริการ การซื้อขายระหวางกัน และการออกคาใชจายตางๆ ใหแกกัน เปนตน 

(1.13) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะใหบุคคลอื่นรับดำเนินการในงานที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

ตองระบุเรื่องดังกลาวพรอมทั้งระบุหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการคัดเลือกผูรับดำเนินการของผูรับ

ดำเนินการไวดวย ทั้งนี้ ขอกำหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานตองไมมีสาระที่ขัดหรือแยงกับประกาศ 
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(2.1) เพื่อใหการดูแลและบริหารจัดการกองทรัสตเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนไป

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และสัญญากอตั้งทรัสต รวมทั้งเปนการรักษาผลประโยชนของกองทรัสตและ 

ผูถือหนวยทรัสตโดยรวม ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบ

และถวงดุลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบไดอยางครบถวน

โดยอยางนอยตองครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การกำหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต การจัดโครงสรางเงินทุนของกองทรัสต การตัดสินใจ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และการกำหนดนโยบายและกลยุทธในการจัดหาประโยชนจาก
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อสังหาริมทรัพย เพื่อใหการจัดการลงทุนตามที่ไดรับมอบหมายเปนไปดวยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง สอดคลองกับนโยบายการลงทุนตามสัญญากอตั้งทรัสต และเปนไปตามกฎหมาย

และกฎเกณฑกำหนด ตลอดจนเพื่อรักษาผลประโยชนของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต 

โดยรวม 

(ข) การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสตตามที่ไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหสามารถปองกันและจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(ค) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกองทรัสตกับ 

ผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผูจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง

ดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวมเมื่อเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนขึ้น 

(ง) การคัดเลือกบุคลากรของผูจัดการกองทรัสตและผูรับมอบหมายในงานที่เกี่ยวของกับการดำเนิน

การของกองทรัสต (ถามี) เพื่อใหมีผูที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน

ที่จะปฏิบัติ 

(จ) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการและบุคลากรของผูจัดการกองทรัสตรวมทั้งการ 

ตรวจสอบดูแลผูรับมอบหมายในงานที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตามที่

กฎหมาย กฎเกณฑ สัญญากอตั้งทรัสต พระราชบัญญัติหลักทรัพย พระราชบัญญัติทรัสต 

ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ตลอดจนกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทรัสตกำหนด 

(ฉ) การเปดเผยขอมูลที่ครบถวนถูกตองและเพียงพอเพื่อใหเปนไปตามที่กำหนดในสัญญากอตั้ง

ทรัสต และตามหลักเกณฑที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย พระราชบัญญัติทรัสต ประกาศ 

กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ

การดำเนนิการของกองทรัสต 

(ช) การปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(ฌ) การติดตอสื่อสารกับผูลงทุนและการจัดการกับขอรองเรียนของผูลงทุน 

(ญ) การจัดการกับขอพิพาททางกฎหมาย 

  ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูรับดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของ

กับการประกอบธุรกิจเปนผูจัดการกองทรัสตได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด ดังนี้ 

  ผูจัดการกองทรัสตอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูรับดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การประกอบธุรกิจเปนผูจัดการกองทรัสตไดเทาที่จำเปนเพื่อสงเสริมใหการประกอบธุรกิจเปนไป

อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) การมอบหมายตองไมมีลักษณะที่อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่

ของผูจัดการกองทรัสต 

(2) มีมาตรการรองรับใหสามารถประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่องในกรณีที่ผูรับดำเนินการไม

สามารถดำเนินการตอไปได 

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินอื่นของกองทรัสตตองมอบ

หมายใหกับผูที่สามารถดำเนินการไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

  การมอบหมายงานใหบุคคลอื่นเปนผูรับดำเนินการขางตน ตองมิใชการมอบหมายระบบ

และงานตามขอ (2.1) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฌ) 
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  ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตประสงคจะใหบุคคลอื่นรับดำเนินการในงานที่อยูในความ 

รับผิดชอบของตน นอกเหนือจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน การมอบหมายใหบุคคลอื่น

บริหารทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินหลักของกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองคัดเลือกผูรับ

ดำเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนการกำกับและตรวจสอบการดำเนินการของ

ผูรับดำเนินการ ทั้งนี้ ขอกำหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานตองไมมีสาระที่ขัดหรือแยงกับ

ประกาศ สช. 29/2555 

(2.2) บริหารจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามขอกำหนดแหงสัญญากอตั้งทรัสตและดูแลรักษาประโยชนของ 

ผูถือหนวยทรัสต 

(2.3) คัดเลอืกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพยที่จะใหกองทรัสตไปลงทุนดวยความรอบคอบ

และระมัดระวัง โดยตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลรวมทั้งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก  

การตรวจสอบ และการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไมลงทุนในทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่ง ใหแกกองทรัสต 

ไวดวย ทั้งนี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพยที่จะใหกองทรัสตไปลงทุน  

ใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสตที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(2.4) ดำเนินการตางๆ ใหมั่นใจไดวาไดจัดการดานการเงินและมูลคาเชิงเศรษฐกิจของทรัพยสินของกองทรัสต

อยางมืออาชีพและเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสต เชน 

(ก) กำหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคลอง

กับขอผูกพันที่กำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต 

(ข) กำหนดวงเงินกูยืมและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสตและควบคุมไมใหเกินที่

กำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ตรงกับวัตถุประสงคการลงทุนของกองทรัสต 

(ง) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต 

(จ) พิจารณาการจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต 

(ฉ) จัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 

และประกันภัยสำหรับความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม ที่ทำให

ทรัพยสินของกองทรัสต คืนกลับสภาพเดิม เพื่อใหกองทรัสตสามารถจัดหาผลประโยชนได

เหมือนเดิมและไดรับผลตอบแทนไมนอยกวาเดิม 

(ช) จัดใหมีการวางแผนการจัดสัดสวนประเภทธุรกิจของผูเชา และผูใชบริการ (Tenant Mix) 

(ซ) ควบคุมดูแลใหผูเชาและผูใชบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเชา สัญญาใชบริการ และ

สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ 

(ฌ) ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชบังคับกับอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดลงทุนตลอดจนดูแลและดำเนินการใหมั่นใจไดวาอสังหาริมทรัพย

และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดลงทุนนั้น ไมถูกนำไปใชในการประกอบธุรกิจ

ที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(ญ) จัดการและบริหารพื้นที่ใหเชา เชน ควบคุมดูแลการปลอยเชาพื้นที่ การเจรจาตอรองกับผูเชา

เกี่ยวกับสัญญาเชา การทบทวนอัตราหรือราคาปลอยเชา การบอกเลิกหรือตออายุสัญญาเชา 

เปนตน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการเขาทำสัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชาเกินกวา 3 ป ผูจัดการ 

กองทรัสตจะดำเนินการไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีกอน และไมเปนการตัดสิทธิ 

ทรัสตีในการเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทรัสตหากปรากฏวาผูจัดการกองทรัสต 

ดำเนินการเขาทำสัญญาเชาดังกลาวโดยไมไดรับความเห็นชอบจากทรัสตี 
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(ฎ) ประเมินผลการปลอยเชาในอดีต เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการปลอยเชาและการใหบริการพื้นที่จัด

ทำสัญญาเชา สัญญาใหบริการพื้นที่ และสัญญาใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ใหเหมาะสม  

และประเมินผลการติดตามเรียกเก็บคาเชา คาบริการพื้นที่คาใชจาย เพื่อบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญหรือตัดหนี้สูญ หรือบันทึกหนี้สูญรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไดภายหลังตัดหนี้สูญ) 

(ฏ) จัดใหมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิ่งปลูกสรางที่กองทรัสตไดลงทุน เชน ระบบ

แจงเตือนไฟไหม ระบบการติดตอสื่อสาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(ฐ) กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในการบริหาร บำรุงรักษา และปรับปรุงอาคารสิ่ง 

ปลูกสรางที่กองทรัสตไดลงทุนเพื่อใหทรัพยสินอยูในสภาพที่เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม 

(2.5) ตรวจสอบใหมั่นใจวากองทรัสตมีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิโดยถูกตองในอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต 

จะลงทุนในกรรมสิทธิ์หรือลงทุนในสิทธิการเชา รวมทั้งสัญญาตางๆ ที่กองทรัสตเขาไปเปนคูสัญญา 

มีการจัดทำโดยถูกตองตามกฎหมาย และมีผลผูกพันหรือสามารถใชบังคับไดตามเงื่อนไขที่กำหนดใน

สัญญาดังกลาว 

(2.6) จัดใหมีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทรัสต หนังสือ

เชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต หนังสือชี้ชวน รายงาน

ประจำปของกองทรัสต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ที่มีผลใชบังคับกับกองทรัสตและทรัพยสิน

ที่ลงทุน โดยเก็บรักษาขอมูลและเอกสารดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบไดภายใน

ระยะเวลาอยางนอยหา (5) ปนับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาว 

(2.7) จัดทำและเผยแพรงบการเงิน รายงานประจำป และขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต ใหถูกตองครบถวน

และเผยแพรภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย สัญญากอตั้งทรัสต รวมทั้งขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย 

  ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสต รวมถึงกรรมการ และผูบริหาร ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของในการจัดทำและ 

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกองทรัสต ตองรับผิดชอบรวมกันในเนื้อหาขอมูลที่ประกาศหรือเผยแพรตอผูถือ

หนวยทรัสตและผูลงทุนทั่วไป โดยตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ที่ทำใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยใน

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต หนังสือชี้ชวน หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต 

เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ หรือเอกสารเผยแพรอื่นใดไดรับการตรวจสอบวา มีความถูกตอง  

ครบถวน ไมขาดขอมูลสำคัญ และไดใหขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจลงทุนแลว รวมทั้งเปนไปตาม

กฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของแลว 

(2.8) ดูแลใหผูถือหนวยทรัสตไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอ กอนที่จะใชสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติเรื่องตางๆ รวมทั้งไดรับขอมูลนั้นลวงหนาตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสตและ 

ขอบังคับตลาดหลักทรัพย 

(2.9) ควบคุมดูแลใหกองทรัสตปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือ

องคกรกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทรัสต รวมทั้งขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 

(2.10) จายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละเกาสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุง

แลวของรอบปบัญชีซึ่งหมายความรวมถึงกำไรสุทธิที่อางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต โดยจะ 

จายภายในเกาสิบ (90) วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายประโยชน

ตอบแทนนั้น แลวแตกรณี แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จะไมจาย

ประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 

(2.11) กำหนดขอบเขตการดำเนินงานหรือการประเมินของผูประเมินทรัพยสินในแตละป ใหรวมถึงการตรวจ

สอบสภาพทรัพยสินของกองทรัสต โดยเปรียบเทียบกับทรัพยสินที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกันและมี

ลักษณะคลายคลึงกับทรัพยสินของกองทรัสต 
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(2.12) ผูจัดการกองทรัสตอาจจัดจางนายหนาเพื่อมาทำการชวยผูบริหารอสังหาริมทรัพยในกระบวนการจัดหา

ผูเชา 

(2.13) ในการลงทุนทรัพยสินอื่นที่ไมใชทรัพยสินหลัก ทรัสตีจะมอบหมายใหผูจัดการกองทรัสตเปนผูมีหนาที่ใน

การจัดการลงทุนทรัพยสินอื่นตามหลักเกณฑที่ประกาศ สร. 26/2555 และสัญญาสามารถตรวจสอบได

ภายในระยะเวลาอยางนอยหา (5) ปนับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาวกอตั้งทรัสต

กำหนด แตทั้งนี้ การมอบหมายดังกลาวมิไดเปนการตัดสิทธิของทรัสตีในการมอบหมายใหผูอื่นดำเนิน

การจัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่ไมใชทรัพยสินหลัก 

 

(3) Àπâ“∑’Ë®“°°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π∫√‘À“√®—¥°“√Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å „Àâ·°àºŸâ∫√‘À“√Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å (Property  
 Manager) 
  แมผูจัดการกองทรัสตจะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(Property Manager) ที่เปนบุคคลภายนอก ผูจัดการกองทรัสตยังคงตองกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย เพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต โดยตองดำเนินการอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(3.1) การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  การวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากภายนอกใหเปนผูบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต

เขาไปลงทุน เชน ดูแลดานการขาย การตลาด และการบริหารงานประจำวันบนอสังหาริมทรัพยนั้น  

ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการดำเนินการอยางนอยในเรื่องตอไปนี้ 

(ก) มีการประเมินและวิเคราะหประสบการณ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย ในเรื่องความสามารถในการจัดหาผูเชา ผูใชบริการ การติดตามหนี้ การบำรุง

รักษาทรัพยสินภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ใหเชา การดูแลใหบริการแกผูเชา 

ระบบควบคุมภายในเพื่อปองกันการรั่วไหลของรายไดและควบคุมการเบิกคาใชจายใหรัดกุม 

เปนตน 

(ข) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งตอง 

กำหนดตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย

พยายามเพิ่มรายไดใหแกกองทรัสต เชน ผลตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยขึ้นอยูกับ 

รายไดคาเชา และ/หรือ คาบริการพื้นที่ที่เรียกเก็บไดจริงหรือกำไรสุทธิจากการปลอยเชา

อสังหาริมทรัพยนั้น เปนตน 

(ค) จัดใหมีกลไกที่ทำใหกองทรัสตสามารถปรับเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพยได ในกรณีที่ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือมีผลการบริหารจัดการไมเปนที่นาพอใจ 

(ง) จัดใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยโดยสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและ

สามารถปองกันการทุจริตหรือทำใหตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามระบบได

โดยงาย เชน กำหนดใหผูสอบบัญชีของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองประเมินระบบการควบคุม

ภายในของทางผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในระหวางการสอบบัญชี และใหรายงานจุดออนหรือขอ

บกพรองในระบบการควบคุมภายในใหผูจัดการกองทรัสตทราบ เปนตน 

  ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตตองพิจารณากำหนดในสัญญาวาจางใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลประโยชนของกองทรัสตอันเนื่องจากความ

ประมาทเลินเลอของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน 
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(จ) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตพบวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยกระทำการหรือละเวนการกระทำการ

อันเปนเหตุใหขาดความนาเชื่อถือในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาวาจางผูจัดการกองทรัสตตอง

ดำเนินการบอกเลิกสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายนั้นเพื่อที่ผูจัดการกองทรัสตจะ

สามารถเขาไปดำเนินงานแทน หรือคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม เพื่อทดแทนราย

เดิม อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสตมีการกูยืมเงินและสัญญากูยืมเงินมีขอหามในการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพย การเปลี่ยนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยอาศัยเหตุ

ตามที่กำหนดไวจะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูใหกูยืมเงินของกองทรัสต 

 

(3.2) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  ใหผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย เพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต โดยใหดำเนินการ 

อยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ผูจัดการกองทรัสตตองมีสวนรวมในการจัดทำหรือพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจาย เพื่อหลีกเลี่ยงรายจายที่

ไมพึงประสงค กำหนดเปาหมายการจัดหารายไดแตละเดือนและแตละป ควบคุมดูแลใหรายรับ

และรายจายเปนไปตามแผนงบประมาณที่วางไว โดยแผนงบประมาณประจำปของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยตองไดรับความเห็นชอบจากทรัสตี 

(ข) ผูจัดการกองทรัสตตองกำหนดเงื่อนไขที่จูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยพยายามเพิ่มมูลคาและ

ผลตอบแทนใหแกกองทรัสต และลดความเสี่ยงใหแกผูถือหนวยทรัสต 

(ค) ผูจัดการกองทรัสตตองมีสวนรวมในการพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยเพื่อใหสามารถเพิ่มการจัดหารายได และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ

รายไดคาเชา และ/หรือ คาบริการพื้นที่ใหแกกองทรัสต และควบคุมใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ดำเนินการใหเปนไปตามกลยุทธที่วางไว 

(ง) ผูจัดการกองทรัสตตองมีสวนรวมในการพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผูเชาและผูใช

บริการรายใหญ หรือมีสวนรวมในการวางแผนการจัดสัดสวนประเภทธุรกิจของผูเชาของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยเพื่อจำกัดและควบคุมความเสี่ยงหรือความผันผวนของรายไดคาเชา และ/หรือ 

คาบริการพื้นที่ในแตละป 

(จ) ผูจัดการกองทรัสตตองทบทวนหรือมีสวนในการกำหนดนโยบายคาเชา และ/หรือ คาบริการพื้นที่

เพื่อใหอัตราคาเชา และ/หรือ คาบริการพื้นที่เปนไปในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเชา

และใหบริการในขณะนั้น 

(ฉ) ผูจัดการกองทรัสตตองตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลคาใชจายในการบำรุงรักษาหรือ

ซอมแซมอุปกรณหรืออาคาร เพื่อใหทรัพยสินอยูในสภาพที่เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม 

(ช) ผูจัดการกองทรัสตตองประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อใหกองทรัสตไดรับสินคาหรือบริการที่คุมคากับเงินที่จายไป 

(ซ) ผูจัดการกองทรัสตตองติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายไดของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อให

กองทรัสตไดรับรายไดคาเชา และ/หรือ คาบริการครบถวน 

(ฌ) ผูจัดการกองทรัสตตองกำหนดใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ติดตามและ ควบคุมดูแลให 

ผูเชาและผูใชบริการจายชำระคาภาษีตางๆ ใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด 

(ญ) ผูจัดการกองทรัสตตองวิเคราะหความผิดปกติในการบริหารจัดการของ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

รวมทั้งสุมตรวจสอบการดำเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 



39∑√— μå‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ„π ‘∑∏‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‚°≈‡¥âπ‡«π‡®Õ√å 

(ฎ) ผูจัดการกองทรัสตตองคัดเลือกและประเมินระบบควบคุมภายในของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตตองมีระบบในการติดตามควบคุม และสุมตรวจสอบเพื่อให

มั่นใจไดวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) จัดเก็บรายไดและนำสงใหกองทรัสตครบถวนถูกตอง 

(2) ไมเรียกเก็บคาใชจายจากกองทรัสตมากเกินความจำเปน และตองอยูภายในกรอบที่

สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตกำหนดใหเรียกเก็บได และ 

(3) มีการดูแลและซอมบำรุงรักษาทรัพยสินของกองทรัสตอยางเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให

สามารถใชจัดหาผลประโยชนไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

1. หนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่หลัก ดังนี้ 

1.1 จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนตามนโยบายของผูจัดการกองทรัสต

เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต 

1.2 บำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง กฎหมายสิ่งแวดลอม และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.3 การจัดทำบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน 

1.4 พัฒนาและจัดใหมแีผนการโฆษณา แผนการสงเสริมการขายสำหรับทรัพยสินที่กองทรัสต

เขาลงทุน 
 

2. หนาที่ในการเปดเผยขอมูล 

  เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่กองทรัสต

เขาลงทุน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตน และของผูมีอำนาจควบคุมของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ และทรัสตีกำหนดใหแกบริษัทฯ และ 

ทรัสตีทราบ 
 

3. หนาที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหารจัดการกองทรัสตใน

เรื่องการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของของกองทรัสต ทั้งนี้ ใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติ

หนาที่โดยคำนึงถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต 
 

4. หนาที่ในการใหความรวมมือกับบริษัทฯ และทรัสตี 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยรับทราบและตกลงวาการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ตามสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย จะอยูในการกำกับดูแลของบริษัทฯ และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยมีหนาที่ในการใหความรวมมือกับบริษัทฯ และทรัสตีในการปฏิบัติตามระบบ

กำกับดูแลสำหรับผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่บริษัทฯ และ/หรือทรัสตีกำหนดอยางเครงครัด 
 

5. หนาที่ในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ในการจัดใหมี ปฏิบัติตาม และปรับปรุงมาตรการในการ

ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสต รวมทั้ง

เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นใหถูกตอง ครบถวนและตรงตอความเปนจริง
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ใหแกบริษัทฯ และทรัสตีทราบ นอกจากนี้ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไมดำเนินการใดๆ อัน

เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสตตามรายละเอียดที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 
 

6. การมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่และการกำกับดูแล (Outsourcing) 

  การปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญานี้ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

มีหนาที่ดำเนินการดวยตนเองเทานั้น อยางไรก็ดี ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจมอบหมายให

บุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่บางสวนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือประกาศใดๆ ที่ใชบังคับแกกองทรัสต ทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

และเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในนโยบายเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการวาจาง

บุคคลภายนอกใหชวยเหลือในการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Outsourcing) ซึ่ง 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดมีการเปดเผยตอบริษัทฯ แลว โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองแจง

ใหทรัสตี และผูจัดการกองทรัสตทราบถึงการมอบหมายดังกลาวทุกครั้ง นอกจากนี้ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยตองควบคุมดูแลผูที่ไดรับมอบหมายดังกลาวใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของกองทรัสต และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ 

แหงสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 

7. ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงที่จะจัดใหมี ปฏิบัติตาม ปรับปรุง และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่

ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีประสิทธิภาพและ 

เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
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1. ®”·π°μ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßß“π 
  บริษัทฯ ไดรับการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะประกอบธุรกิจหลักเปนผูจัดการกองทรัสตตาม 

พ.ร.บ.ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บริษัทฯ ไดแบงฝายงานออกเปน 3 ฝายหลัก เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ 

ในการเปนผูจัดการกองทรัสตของบริษัทฯ เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 

และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  ฝายงานตางๆ ของบริษัทฯ และขอบเขตของงานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย สามารถสรุป

ไดดังนี้ 

 ฝายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง 

• กำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทรัสตและการลงทุน

ของกองทรัสต ใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

• ดูแลและปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

• จัดโครงสรางองคกรและแนวทางการดำเนินการเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือ

หนวยทรัสตโดยรวมเมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนขึ้น 

• ดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทรัสตเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะ

งานที่ปฏิบัติและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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• ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

• ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทรัสตวาเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หรือไม และเพื่อทำใหมั่นใจวากองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวของทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่มีการ

แกไขเปลี่ยนแปลง 

• ดำเนินการสรุปและนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับกรณีรายจายพิเศษหรือ

รายจายนอกงบประมาณ 

 

ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

• ดำเนินงานตามแผนงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและกลยุทธในการจัดหาผลประโยชนรวมถึงการ

ดูแลบริหารกองทรัสต 

• วางแผนคัดเลือกและพิจารณาวางแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตรวมถึงการลงทุน 

ในทรัพยสินอื่น 

• จัดใหมีการดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานขอมูลอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุน 

• ดำเนินการคัดเลือกผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 

• วางแผนและกำหนดกลยุทธในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

• วางแผนการตลาดและสงเสริมการขายการประชาสัมพันธ 

• กำหนดกลยุทธการแขงขันเพื่อสรางผลตอบแทนไดตามเปาหมายที่กำหนด 

• จัดการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทรัสต 

• จัดทำประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทรัสต 

• ดูแลเกี่ยวกับนโยบายและการกูยืมเงินของกองทรัสต (ถามี) 

• ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

• ดูแลการใชประโยชน การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย จากทรัพยสินของกองทรัสต 

• การควบคุมดูแลทรัพยสิน 

• ดูแลผูเชาและผูใชบริการ 

• ดูแลการจัดเก็บคาเชาและคาบริการพื้นที่ใหมีความครบถวนและถูกตอง 

• ดูแลการจัดการคาใชจายของกองทรัสตใหมีประสิทธิภาพ 

 

 ฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

• จัดทำและเปดเผยขอมูลตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ทรัสตี และผูถือหนวยทรัสต และ 

คูสัญญา ตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของ หรือสัญญาตางๆ เชน  

การจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต การจัดทำรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป

ของกองทรัสต รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผูจัดการกองทรัสตและกองทรัสต 

• ติดตอและดูแลผูถือหนวยทรัสต 

• ดูแลจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 

• จัดอบรมและพัฒนาองคความรูของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ควบคุม ติดตาม ประสานงานและดูแลงานที่ไดมีการมอบหมายใหจัดทำและดำเนินการโดยผูใหบริการ

ภายนอก (งานที่มีการ Outsource) 

• การรับขอรองเรียนและการดำเนินการกับขอพิพาท 

• การจัดเก็บขอมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต 
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• งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การบริหารงานบุคคล การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร การบริหารงานทั่วไป การจัดซื้อจัดจาง 

 

2. ®”·π°μ“¡√–∫∫ß“π¢ÕßºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 
  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหบริษัทฯ 

มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดที่เกี่ยวของของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีระบบงานตามขอ

กำหนดที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย 

(1) ระบบการกำหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต 

(2) ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต 

(3) ระบบการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของ 

(4) ระบบการคัดเลือกบุคลากรของผูจัดการกองทรัสตและผูรับมอบหมายในงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน

ของกองทรัสต (ถามี) 

(5) ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสต และบุคลากรของผูจัดการกองทรัสต 

(6) ระบบรองรับการเปดเผยขอมูลของกองทรัสต 

(7) ระบบการปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (Back Office) 

(8) ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(9) ระบบการติดตอสื่อสารกับผูลงทุนและการจัดการกับขอรองเรียนของผูลงทุน 

(10) ระบบการจัดการกับขอพิพาททางกฎหมาย 

(11) ระบบการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต 
 

โดยในแตละระบบจะมีระบบงานยอย ดังมีรายละเอียดดังตารางดังตอไปนี้  

 ระบบงานหลัก ระบบงานยอย  

1. ระบบการกำหนดนโยบาย • ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 ในการจัดการกองทรัสต  (อยูภายใตการดูแลของฝายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง 

   และฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ) 

  • ระบบและขั้นตอนการสอบทานรายงานประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 

   (Appraisal Report) 

   (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้) 

  • การใหความรวมมือแกทรัสตี 

   (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน)  

2. ระบบการบริหารและ • ระบบการติดตาม วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนและ 

 จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของ  บริหารอสังหาริมทรัพย 

 กับการดูแลจัดการกองทรัสต  (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้) 

  • ระบบการควบคุมดูแลทรัพยสิน 

   (อยูภายใตการดูแลของฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)  

3. ระบบการจัดการความขัดแยง • การเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

 ทางผลประโยชนที่เกี่ยวของ • การทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง 

   กันกับผูจัดการกองทรัสต 

  • การทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับทรัสตี 

   หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
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 ระบบงานหลัก ระบบงานยอย  

  • การติดตามประเด็นเกี่ยวกับการแขงขันทางธุรกิจ 

  • การติดตามประเด็นเกี่ยวกับความเปนอิสระในการทำหนาที่ของผูจัดการ 

   กองทรัสต 

  • การเปดเผยสวนไดเสียหรือการไดรับประโยชนจากบริษัท/บุคคลที่เปนคูคากับ 

   กองทรัสต 

   (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามระบบงานยอยในสวนนี้ 

   ทั้งหมด)  

4. ระบบการคัดเลือกบุคลากร • ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ของผูจัดการกองทรัสตและ  (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้) 

 ผูรับมอบหมายในงานที่ • ระบบและขั้นตอนการพิจารณา คัดเลือกผูประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 เกี่ยวของกับการดำเนินงาน  (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้) 

 ของกองทรัสต (ถามี) • ระบบและขั้นตอนการพิจารณา คัดเลือกและวาจางผูเชี่ยวชาญดานตางๆ 

   ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทรัสต 

   (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้) 

  • ระบบและขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรของผูจัดการกองทรัสต 

   (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน)  

5. ระบบการกำกับดูแล • ระบบและขั้นตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกำกับดูแล 

 การปฏิบัติงานของผูจัดการ  การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

 กองทรัสตและบุคลากรของ  (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้) 

 ผูจัดการกองทรัสต • ระบบและขั้นตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกำกับดูแล 

   การปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทฯ (กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

   ของผูจัดการกองทรัสต) 

   (อยูภายใตการดูแลของฝายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง) 

  • ระบบและขั้นตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกำกับดูแลการปฏิบัติ 

   หนาที่ตามฝายงานของผูจัดการกองทรัสต 

   (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้)  

6. ระบบรองรับการเปดเผย • ระบบการจัดทำและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูจัดการกองทรัสตและกองทรัสต 

 ขอมูลของกองทรัสต  ตามสัญญาตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน)  

7. ระบบการปฏิบัติการดานงาน • ระบบการควบคุมและดูแลงานที่ไดมีการมอบหมายใหดำเนินการโดย 

 สนับสนุน (Back Office)  ผูใหบริการภายนอก (Outsourcing) 

   (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้)  

8. ระบบการตรวจสอบและ • ระบบควบคุมภายในและการดำเนินงาน ประกอบดวยระบบงานยอย ดังนี้ 

 ควบคุมภายใน  o ระบบการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจายของกองทรัสต 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

   o ระบบการพิจารณาและอนุมัติรายจายพิเศษหรือรายจายนอกงบประมาณ 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง) 
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 ระบบงานหลัก ระบบงานยอย  

   o ระบบการจัดซื้อจัดจาง 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

   o ระบบการจัดเก็บขอมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

   o ระบบการจัดทำบัญชีและงบการเงิน 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

   o ระบบการควบคุมการปฏิบัติการเงินสด 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

   o ระบบการติดตามการจัดเก็บรายไดคาเชาและคาบริการโดยผูบริหาร 

    อสังหาริมทรัพย 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ) 

   o ระบบการติดตามและประเมินคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต 

    โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

    (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

  • ระบบควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามขอกำหนดใน 

   สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

   (ทุกฝายงานของบริษัทฯ ตองรับผิดชอบและติดตามงานในสวนนี้)  

9. ระบบการติดตอสื่อสารกับ • ระบบการติดตอสื่อสารกับผูลงทุนและการจัดการกับขอรองเรียนของผูลงทุน 

 ผูลงทุนและการจัดการกับ  (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

 ขอรองเรียนของผูลงทุน  

10. ระบบการจัดการกับ • ระบบการจัดการกับขอพิพาททางกฎหมาย 

 ขอพิพาททางกฎหมาย  (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน)  

11. ระบบการจัดประชุม • ระบบการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต 

 ผูถือหนวยทรัสต  (อยูภายใตการดูแลของฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

 

5. §à“μÕ∫·∑πºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 
  ตลอดระยะเวลาแหงสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตจะไดรับคาธรรมเนียมสำหรับ

การปฏิบัติหนาที่ในการเปนผูจัดการกองทรัสตแบงเปนคาธรรมเนียมพื้นฐาน (base fee) ในอัตราไมเกิน 0.3% 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมีการกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ 12 ลานบาทตอป (อาจมีการปรับขึ้นอัตราขั้นต่ำใน

กรณีที่มีการเพิ่มทุน อันสงผลใหมีการเพิ่มงานหรือหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต) และคาธรรมเนียมผันแปร 

(variable fee) ในอัตราไมเกิน 2% ของรายไดจากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแลวในแตละรอบปบัญชีตามที่

กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 
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π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑√— μå 

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศ ทจ. 49/2555  

ตลอดจนประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวของอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

หรือจะแกไขเพิ่มเติมตอไป 
 

°“√≈ß∑ÿπ„π∑√—æ¬å ‘πÀ≈—°·≈–Õÿª°√≥å 

1. π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ·≈–ª√–‡¿∑∑√—æ¬å ‘πÀ≈—°∑’Ë°Õß∑√— μå®–≈ß∑ÿπ 
  กองทรัสตมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินหลักประเภทอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

และทรัพยสินอันเปนสวนควบหรือเครื่องอุปกรณของอสังหาริมทรัพย ประเภทอาคารสำนักงาน รวมถึง

อสังหาริมทรัพยอื่นใดที่เกี่ยวของกับ สนับสนุน หรือสงเสริมธุรกิจการใหเชาพื้นที่อาคารสำนักงานดังกลาวดวย 

ยกตัวอยางเชน (แตไมจำกัดเพียง) อสังหาริมทรัพยที่ใชเพื่อเปนรานคา รานอาหาร รานสะดวกซื้อ และ 

ทรัพยสินอื่นใดที่อาจสงเสริมการลงทุนของกองทรัสต เปนตน โดยมีหลักเกณฑในการลงทนุ ดังนี้ 

(ก) กองทรัสตจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ ในกรณีที่

เปนการไดมาซึ่งสิทธิครอบครองตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) เปนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยที่มีการออก น.ส. 3 ก. 

(2) เปนการไดมาซึ่งสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(ข) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนและไดมาตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ  

เวนแตผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีไดพิจารณาโดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรวา การอยูภายใต

บังคับแหงทรัพยสิทธิหรือการมีขอพิพาทนั้นไมกระทบตอการหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว

อยางมีนัยสำคัญ และเงื่อนไขการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นยังเปนประโยชนแกผูถือหนวยทรัสต 

โดยรวม 

(ค) การทำสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนนั้นตองไมมีขอตกลงหรือขอผูกพันใดๆ  

ที่อาจมีผลใหกองทรัสตไมสามารถจำหนายอสังหาริมทรัพยในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจำหนาย) 

เชน ขอตกลงที่ใหสิทธิแกคูสัญญาในการซื้ออสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดกอนบุคคลอื่น โดยมีการ

กำหนดราคาไวแนนอนลวงหนา เปนตน หรืออาจมีผลใหกองทรัสตมีหนาที่มากกวาหนาที่ปกติที่ผูเชา 

พึงมีเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง 

(ง) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองพรอมจะนำไปจัดหาประโยชนคิดเปนมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 

เจ็ดสิบหา (75) ของมูลคาหนวยทรัสตที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั้งจำนวนเงินกูยืม (ถามี) ทั้งนี้  

กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จได โดยมูลคาของเงินลงทุนที่จะทำใหไดมา 

และใชพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนำไปจัดหาประโยชนตองไมเกินรอยละสิบ (10) ของ

มูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต (ภายหลังการเสนอขายหนวยทรัสต) และตองแสดงไดวาจะมีเงิน

ทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกลาวโดยไมกระทบกับความอยูรอดของกองทรัสตดวย 

(จ) อสงัหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนตองผานการประเมินมูลคาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพื่อ

วัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน เปนเวลาไมเกินหก (6) เดือนกอนวันยื่น

คำขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอยางนอยสอง (2) ราย 
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(2) ผูประเมินมูลคาทรัพยสินตาม (ก) ตองเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. 

(ฉ) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวาหารอยลาน (500,000,000) บาท  

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะไดจากการระดมทุนผานการเสนอขายหนวยทรัสตนอยกวามูลคา

อสังหาริมทรัพยที่ประสงคจะลงทุน บริษัทฯตองแสดงไดวามีแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทำใหไดมาซึ่ง

อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(ช) ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือ  

เชาอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือ 

ผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีมาตรการปองกัน

ความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทรัสตอันเนื่องมากจากการลงทุนเพื่อ 

ใหไดมาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือ เชาอาคาร หรือ โรงเรือน หรือ 

สิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน เชน จัดใหมีบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิก

สัญญาของเจาของอสังหาริมทรัพยหรือผูมีสิทธิครอบครองดังกลาว จัดใหมีการจำนองเพื่อเปนประกัน

การปฏิบัติตามสัญญา จัดใหมีขอตกลงกระทำการจากบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อรับรองการปฏิบัติตาม

สัญญาและชดใชคาเสียหายใหแกกองทรัสต จัดใหมีการรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยการวาง

หลักทรัพยเพื่อเปนหลักประกัน จัดใหมีขอสัญญาหรือขอตกลงที่ใหสิทธิกองทรัสตสามารถเขาไปแกไข

การผิดสัญญาโดยตรงกับเจาของกรรมสิทธิ์ได เปนตน และผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการเปดเผย

ความเสี่ยงใหแกผูถือหนวยทรัสตทราบ โดยระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

กับผลประกอบการของกองทรัสตหากเจาของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตาม

หนังสือรับรองการทำประโยชนบอกเลิกสัญญา 

  ในกรณีที่กองทรัสตไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะ

จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม ผูจัดการกองทรัสตตอง

กำหนดคาเชาที่เรียกเก็บจากเจาของเดิมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทำ 

ธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลภายนอก 

 

  นอกจากนี้ กองทรัสตยังอาจทำการลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตโดยทางออม โดยเปนการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยผานการถือหุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน 

กับกองทรัสต โดยการลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) กองทรัสตตองถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจำนวนหุนที่จำหนายได

แลวทั้งหมด และไมนอยกวารอยละเกาสิบเกา (99) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ข) แสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกที่จะทำใหทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตสามารถดูแลและควบคุมให

บรษิทัดงักลาวมกีารประกอบกจิการเปนไปตามสญัญากอตัง้ทรสัต และหลกัเกณฑในประกาศ ทจ. 49/2555 

และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ในทำนองเดียวกับกรณีที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินหลักนั้นโดยตรง 

 

2. ¢âÕ®”°—¥°“√≈ß∑ÿπ 
  กองทรัสตไมมีนโยบายในการลงทุนทรัพยสินอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพยสินที่มีการระบุเอาไวใน

สัญญากอตั้งทรัสต 

 



47∑√— μå‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ„π ‘∑∏‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‚°≈‡¥âπ‡«π‡®Õ√å 

3. «‘∏’°“√‰¥â¡“·≈–®”Àπà“¬‰ª ÷́Ëß∑√—æ¬å ‘πÀ≈—°·≈–Õÿª°√≥å 
(ก) การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณ 

(1) การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักแตละครั้งผูจัดการกองทรัสตตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

• ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทำ Due Diligence) ขอมูลและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยสินหลักและอุปกรณ (ถามี) ในเรื่องตอไปนี้ เชน 

- ภาพของอสังหาริมทรัพย เชน สภาพที่ตั้งทางเขาออก โอกาสในการจัดหารายไดและ

ภาระผูกพันตางๆ ของอสังหาริมทรัพยนั้น 

- ขอมูลกฎหมายของอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน และความสามารถของคูสัญญาในการ

เขาทำนิติกรรม ตลอดจนความครบถวนถูกตอง และบังคับไดตามกฎหมายของ

เอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่เกี่ยวของ 

- ขอมูลดานการเงินของอสังหาริมทรัพยและความเหมาะสมอื่นๆ ในการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยนั้น เปนตน โดยในกรณีที่เจาของผูใหเชา หรือผูโอนสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยเปนผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งทรัสตียอมรับ ใหความเห็นที่เกี่ยว

กับการวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย 

  ทั้งนี้ การตรวจสอบและสอบทานทรัพยสินหลักและอุปกรณเปนไปเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง 

• ประเมินมูลคาทรัพยสินหลักอยางนอยตามขอกำหนดในขอ 11.1 แหงสัญญากอตั้งทรัสต 

• ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในลักษณะที่เปนการเชาชวง 

จะจัดใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก

การผิดสัญญาเชา หรือการไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเชา 

• วิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อ เชา หรือจำหนาย

อสังหาริมทรัพย โอน หรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โดยผูจัดการกองทรัสตจะ

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายสำหรับงานดังกลาว 

(2) การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

• ในดานสาระของรายการ เปนธุรกรรมที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 

- เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต 

- สมเหตุสมผลและใชราคาที่เปนธรรม 

- คาใชจายในการเขาทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต (ถามี) อยูในอัตราที่เปนธรรม

และเหมาะสม 

- ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขาทำธุรกรรมไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทำ

ธุรกรรมนั้น 

• ในดานระบบในการอนุมัติ ตองผานการดำเนินการดังตอไปนี้ 

- ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและ

กฎหมายที่เกี่ยวของแลว 

- ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักที่มีมูลคาตั้งแตรอยละสิบ (10) ของมูลคา

ทรัพยสินรวมของกองทรัสตขึ้นไปตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย 
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- ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักที่มีมูลคาตั้งแตรอยละสามสิบ (30) ของมูลคา

ทรัพยสินรวมของกองทรัสตขึ้นไป ตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวย

ทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- การคำนวณมูลคาของทรัพยสินตามขอนี้ จะคำนวณตามมูลคาการไดมาซึ่งทรัพยสิน

ทั้งหมดของแตละโครงการที่ทำใหกองทรัสตพรอมจะหารายได ซึ่งรวมถึงทรัพยสินที่

เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นดวย 

• กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ให 

ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

- หนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการจัดมีใหเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ

ประชุม แลวแตกรณี แสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมการไดมาซึ่ง

ทรัพยสินหลักเพิ่มเติม พรอมทั้งเหตุผลและขอมูลประกอบที่ชัดเจน 

- หนาที่ของทรัสตีในการเขารวมประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นวาเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่

เกี่ยวของหรือไม 

 

(ข) การจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณ 

  การจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก ผูจัดการกองทรสัตตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กอนการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก ใหผูจัดการกองทรัสตจัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสิน

หลักตามขอ 11.1 แหงสัญญากอตั้งทรัสต 

(2) การจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

• การจำหนายไปจะกระทำโดยเปดเผย มีสาระของรายการ มีระบบในการอนุมัติ และมี

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ทั้งนี้

ตามที่กำหนดไวในขอ 8.1.3(ก) (2) แหงสัญญากอตั้งทรัสต โดยอนุโลม 

• การจำหนายทรัพยสินหลักที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ นอกจากจะตองเปนไปตามขอกำหนด

ในเรื่องการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักที่ระบุไวในวรรคกอน ยังตองเปนกรณีที่เปน 

เหตุจำเปนและสมควร โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ 

ผูจัดการกองทรัสตดวย 

- การจำหนายทรัพยสินหลักกอนครบหนึ่ง (1) ปนับแตวันที่กองทรัสตไดมาซึ่งทรัพยสิน

หลักนั้น 

- การจำหนายทรัพยสินหลักที่กองทรัสตไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใหแกเจาของเดิม 

 

  นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพยสินหลัก กองทรัสตมีนโยบายจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่น

ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของทรัพยสินอื่นที่กองทรัสตมนีโยบายจะลงทุนหรือมีไว มีดังตอไปนี้ 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล 

(ข) ตั๋วเงินคลัง 

(ค) พันธบัตรหรือหุนกูที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก และ

มีกระทรวงการคลังเปนผูค้ำ ประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไมมีเงื่อนไข 
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(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(จ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก โดยไมมีลักษณะของสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาแฝง 

(ฉ) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร  

เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ำประกัน โดยไมมีลักษณะของสัญญาซื้อขาย 

ลวงหนาแฝง ทั้งนี้การรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน แลวแตกรณี ตาม (ฉ) ตองเปน 

การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน หรือค้ำประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน

อยางไมมีเงื่อนไข 

(ช) หนวยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 

หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้หรือเงินฝาก ทั้งนี้ในกรณีที่

เปนหนวยลงทุนของตางประเทศตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกำกับดูแลของ 

หนวยงานกำกับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิก

สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

หรือเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

2. กองทุนรวมตางประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและชนิดเดียว

กับทรัพยสินที่กองทรัสตสามารถลงทุนหรือมีไวได 

3. กองทุนรวมตางประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(ซ) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของกองทรัสตอื่น ทั้งนี้ 

เฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

(ฌ) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ ไมวา 

กองทรัสตนั้นจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ตองมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

1. Real Estate Investment Trust นั้นจัดตั้งขึ้นสำหรับผูลงทุนทั่วไป และอยูภายใต

การกำกับดูแลของหนวยงานกำกับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขาย 

หลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) 

2. มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หุนสามัญของบริษัทที่มีรายชื่อ

อยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ 

World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุนสามัญของบริษัทที่มีลักษณะ

ธุรกิจเทียบเคียงไดกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

3. มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federation of 

Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผูออกตราสาร 

(ญ) สัญญาซื้อขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่ทำสัญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง

ของกองทรัสต 

2. อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินอื่นจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศเกี่ยวกับ

อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินของกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยโดยอนุโลม 
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3. ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสตลงทุนผิดนัดชำระหนี้ หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถ

ชำระหนี้ได ผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการตามหลักเกณฑในเรื่องเดียวกันที่กำหนดไวสำหรับ

กองทุนรวมทั่วไปที่ออกตามมาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยโดยอนุโลม 

4. ในกรณีที่ทรัสตีจัดการทรัพยสินอื่นที่ไมใชทรัพยสินหลักดวยตนเอง ทรัสตีตองจัดใหมีมาตรการ

อยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) มีการแบงแยกหนวยงานที่ทำหนาที่จัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวออกจาก 

หนวยงานซึ่งทำหนาที่ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือความขัดแยง 

ในการปฏิบัติหนาที่ 

(ข) มีมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน โดยตองแยกหนวยงานและบุคลากรที่ทำหนาที่

จัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวออกจากหนวยงานและบุคลากรอื่นที่มีโอกาส 

ใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว 

 

  กองทรัสตอาจลงทุนในหุนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสตได เมื่อเปนไปตาม

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. สัญญาเชากำหนดคาเชาโดยอางอิงกับผลประกอบการของทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

2. เปนการลงทุนในหุนที่ใหสิทธิพิเศษเพื่อประโยชนในการอนุมัติการดำเนินงานบางประการของนิติบุคคล 

(Golden Share) ตามที่ไดกำหนดไวในขอบังคับของนิติบุคคลนั้น ไมเกินหนึ่ง (1) หุน 
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 ตามที่กองทรัสตไดลงทุนครั้งแรกในทรัพยสิน 2 โครงการ ทำใหกองทรัสตฯ มีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 

ที่สามารถจายผลตอบแทนในรอบปบัญชีที่ผานมาจำนวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังตารางขางลาง 

 

 วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้น วันจายเงิน ประเภท เงินประโยชน รอบผล 

  เครื่องหมาย ประโยชนตอบแทน  ตอบแทน ประกอบการ 

     (ตอหนวย)  

 7 สิงหาคม 2559 18 สิงหาคม 2559 7 กันยายน 2559 เงินสด 0.2065 22 มีนาคม - 

      30 มิถุนายน 2559  

 28 พฤศจิกายน 2559 8 ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559 เงินสด 0.0933 22 มีนาคม - 

      30 กันยายน 2559 

 

 ทั้งนี้ กองทรัสตไดจายเงินลดทุนแกผูถือหนวยทรัสต มีรายละเอียดดังตารางขางลาง 

 

 วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันจายเงินลดทุน ประเภท เงินแบงปนสวนทุน 

     (ตอหนวย)  

 28 พฤศจิกายน 2559 8 ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559 เงินสด 0.1250 



√“¬ß“πª√–®”ªï - 30 °—π¬“¬π 2559 52



53∑√— μå‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ„π ‘∑∏‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‚°≈‡¥âπ‡«π‡®Õ√å 

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑√—æ¬å ‘π∑’Ë°Õß∑√— μå≈ß∑ÿπ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‘π∑√—æ¬å 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  

รายละเอียด โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  

รายละเอียดการลงทุน  
ลักษณะการลงทุน 1. สิทธิการเชาพื้นที่บางสวนในอาคารโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ พรอมทั้ง 
  สวนควบของอาคาร และงานระบบโดยไมรวมพื้นที่ในสวนที่ประกอบกิจการ 
  โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริเวณชั้น 23 - 34 บางสวนของบริเวณ 
  ชั้น 1 - 8 (ยกเวนชั้น 5) บางสวนของบริเวณชั้นดาดฟา และบางสวนของบริเวณ 
  ชั้นใตดิน 

 2. กรรมสิทธิ์เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณ  

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584 เทากับระยะเวลาสัญญาเชาที่ดิน  

 ที่ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด เชาจาก หมอมหลวง สุธาดา เกษมสันต)  

มูลคาที่กองทรัสตเขาลงทุน 3,028 ลานบาท (รวมคาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชา)  

ราคาประเมินของทรัพยสิน 2,857 ลานบาท (บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด) 

ณ 30 พฤศจิกายน 2558 2,876 ลานบาท (บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จำกัด)  

ราคาประเมินของทรัพยสิน 2,935 ลานบาท (บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด) 

ณ 12 กันยายน 2559  

ลักษณะของทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน  

ที่ตั้ง หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ เชื่อมตอโดยตรงจากรถไฟฟา (BTS) สถานีเพลินจิต  

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของหมอมหลวง สุธาดา เกษมสันต มีเนื้อที่รวม 5 ไร 36.2 ตารางวา  

เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร อาคารเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด  

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

พื้นที่ใชสอยสุทธิ ประมาณ 26,311 ตารางเมตร (พื้นที่ในสวนพื้นที่เชาสำนักงาน พื้นที่ 

(Net Leasable Area) พาณิชยกรรม และพื้นที่เชาเก็บของ)  

ปที่สรางเสร็จ ป 2554 (อายุอาคารประมาณ 5 ป) 
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อาคารสาทร สแควร  

รายละเอียด โครงการสาทร สแควร  

รายละเอียดการลงทุน  

ลักษณะการลงทุน 1. สิทธิการเชาชวงที่ดิน 

 2. สิทธิการเชาชวงพรอมทั้ง สวนควบและงานระบบอาคารสำนักงานสาทร สแควร 

 3. กรรมสิทธิ์เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ  

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 24 ป (สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583 เทากับระยะเวลาสัญญาเชา  

 ที่ บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด เชาจาก สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย)  

มูลคาที่กองทรัสตเขาลงทุน 6,878 ลานบาท (รวมคาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชา)  

ราคาประเมินของทรัพยสิน 6,551 ลานบาท (บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด) 

ณ 30 พฤศจิกายน 2558 6,502 ลานบาท (บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จำกัด)  

ราคาประเมินของทรัพยสิน 6,879 ลานบาท (บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด) 

ณ 12 กันยายน 2559  

ลักษณะของทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน  

ที่ตั้ง หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร-สาทร เชื่อมตอโดยตรงจากรถไฟฟา (BTS)  

 สถานีชองนนทรี  

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินและอาคารเปนกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  

และอาคาร โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม 5 ไร 60.3 ตารางวา  

พื้นที่รวม (Gross Floor Area) 114,567 ตารางเมตร  

พื้นที่ใชสอยสุทธิ 73,253 ตารางเมตร 

(Net Leasable Area)  

ปที่สรางเสร็จ ป 2554 (อายุอาคารประมาณ 5 ป) 
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 บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเปนผูประเมินที่สำนักงาน 

ก.ล.ต.อนุมัติ ใชหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด (Income 

Approach) ในการกำหนดมูลคาทรัพยสิน ซึ่งเปนการประมาณการงบกระแสเงินสด ตลอดอายุสัญญาเชาคงเหลือ 

โดยวิธีดังกลาวเปนการพิจารณาประมาณการรายไดของทรัพยสินที่คาดวาจะสามารถสรางรายไดในอนาคต เนื่องจาก

บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินมีความเห็นวา ทรัพยสินของกองทรัสต ซึ่งประกอบดวย อาคารสำนักงานโครงการ 

ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร เปนทรัพยสินที่ประเมินมูลคามีการใช 

ประโยชนเปนการปลอยเชาพื้นที่ ลักษณะเปนทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได โดยมีสรุปสมมติฐานสำคัญในการประเมิน

มูลคาดวยวิธีรายไดดังนี้ 

 

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 
 

วิธีการประเมินมูลคา พิจารณาเลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคดิลดกระแสเงินสด (Income Approach)  

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ (ป) 24.93 ป  

วันที่ประเมิน 12 กันยายน 2559  

สำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

มูลคาทรัพยสินที่ประเมิน 2,935,000,000 บาท (สองพันเการอยสามสิบหาลานบาทถวน)  

สมมติฐาน  

อัตราคาเชาพื้นที่เฉลี่ย - สำนักงาน 950 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปละ 4.0%) 

และอัตราการปรับคาเชา - รานคา 2,250 บาท/ตร.ม./เดอืน (ปรับขึ้นปละ 4.0%) 

(ประมาณการ ต.ค.-ธ.ค. 2559) - หองเก็บของ 430 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปละ 4.0%) 

 - ตู เอ.ที.เอ็ม 11,500 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้น 10.0% ทุก 3 ป)  

อัตราการเชาพื้นที่ - สำนักงาน 98% 

(ประมาณการ ป 2560) - รานคา 98% 

 - หองเก็บของ 90% 

 - ตู เอ.ที.เอ็ม 100%  

คาธรรมเนยีมผูบริหาร รอบปสัญญา คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม 

อสังหาริมทรัพย  (ตอเดือน) ผันแปร* (ตอเดือน) 

 ปที่ 1 1,437,500 บาท 3.50% 

 ปที่ 2 1,520,000 บาท 3.80% 

 ปที่ 3 1,854,133 บาท 4.75% 

 ปที่ 4 2,398,299 บาท 6.20% 

 ปที่ 5 2,444,231 บาท 6.20% 

 ปที่ 6 2,492,000 บาท 6.20% 

 ปที่ 7 1,291,680 บาท 6.20% 

 ปที่ 8 ปรับขึ้นปละ 4% จากยอดปที่ผานมา 6.20%  

 * คาธรรมเนียมผันแปร คิดจากรายไดคาเชาพื้นที่สำนักงานและรานคา  
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คาใชจายในการบริหาร - คาสาธารณูปโภค 9.0% ของรายไดทั้งหมด 

และดำเนินการ - คาใชจายการขายและตลาด 1% ของรายไดทั้งหมด (ปที่ 7) 

 - คาบริการรักษาความปลอดภัย 9,000,000 (ปรับปละ 3%) 

 - คาบริการรักษาความสะอาด 7,000,000 (ปรับปละ 3%) 

 - คาซอมแซมและบำรุงรักษา 2% ของรายไดทั้งหมด (ปที่ 7) 

 - คาใชจายอื่นๆ 3% ของรายไดทั้งหมด 

 - คาเชาพื้นที่อาคาร ตามสัญญา 

 - คาปรับปรุงอาคารในอนาคต (capex) 2% ของรายไดทั้งหมด (ปที่ 7)  

คาประกันภัยตามกรมธรรม 3,040,000 (ปที่ 7) (ปรับปละ 3%)  

อัตราคิดลด (discount rate) 10% 

 

อาคารสาทร สแควร 
 

วิธีการประเมินมูลคา พิจารณาเลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach)  

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ (ป) 24.02 ป  

วันที่ประเมิน 12 กันยายน 2559  

สำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  

มูลคาทรัพยสินที่ประเมิน 6,879,000,000 บาท (หกพันแปดรอยเจ็ดสิบเกาลานบาทถวน)  

สมมติฐาน  

อัตราคาเชาพื้นที่เฉลี่ย - สำนักงาน 830 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปละ 4.0%) 

และอัตราการปรับคาเชา - รานคา 1,500 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปละ 4.0%) 

(ประมาณการ ต.ค.-ธ.ค. 2559) - หองเก็บของ 310 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปละ 4.0%)  

อัตราการเชาพื้นที่ - สำนักงาน 96% 

(ประมาณการ ป 2560) - รานคา 98% 

 - หองเก็บของ 95%  

คาธรรมเนยีมผูบริหาร รอบปสัญญา คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม 

อสังหาริมทรัพย  (ตอเดือน) ผันแปร* (ตอเดือน) 

 ปที่ 1 1,595,000 บาท 1.55% 

 ปที่ 2 1,656,133 บาท 1.75% 

 ปที่ 3 2,678,045 บาท 3.45% 

 ปที่ 4 3,535,834 บาท 4.65% 

 ปที่ 5 3,604,600 บาท 4.65% 

 ปที่ 6 3,676,118 บาท 4.65% 

 ปที่ 7 1,933,829 บาท 4.65% 

 ปที่ 8 ปรับขึ้นปละ 4% จากยอดปที่ผานมา 4.65%  

 * คาธรรมเนียมผันแปร คิดจากรายไดคาเชาพื้นที่สำนักงานและรานคา  
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คาใชจายในการบริหาร - คาสาธารณูปโภค 13.0% ของรายไดทั้งหมด 

และดำเนินการ - คาใชจายการขายและตลาด 1% ของรายไดทั้งหมด (ปที่ 7) 

 - คาบริการรักษาความปลอดภัย 11,400,000 (ปรับปละ 3%) 

 - คาบริการรักษาความสะอาด 6,200,000 (ปรับปละ 3%) 

 - คาซอมแซมและบำรุงรักษา 3% ของรายไดทั้งหมด (ปที่ 7) 

 - คาใชจายอื่นๆ 1% ของรายไดทั้งหมด 

 - คาเชาพื้นที่อาคาร 36,000,000 ตอป 

 - คาปรับปรุงอาคารในอนาคต (capex) 2% ของรายไดทั้งหมด (ปที่ 7)  

คาประกันภัยตามกรมธรรม 6,310,000 (ปที่ 7) (ปรับปละ 2%)  

อัตราคิดลด (discount rate) 10% 

 

  ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตไดตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูประเมินราคาทรัพยสินที่ใชในการประเมิน

มูลคาทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนแลว เห็นวารายงานการประเมินคาทรัพยสินของทรัสตเพื่อการลงทุน 

ในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร ซึ่งจัดทำโดย บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด  

มีการประเมินดวยวิธีการรายไดมีความเหมาะสม ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาสมมติฐานหลักฐานที่ใชใน 

การประเมินมูลคาดังกลาวไมสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการในปจจุบัน และครอบคลุมถึงการ

พิจารณาแนวโนมของธุรกิจใหเชาพื้นที่อาคารสำนักงาน 

  อยางไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากสมมติฐานดังกลาวไดหรือเหตุการณตางๆ

อาจจะไมเปนไปตามที่คาดการณไว เนื่องจากความเห็นดังกลาวตั้งอยูบนปจจัยสภาพแวดลอมการดำเนิน

ธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต อาจสงผลใหความเห็นของ 

ผูจัดการกองทรัสตเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 
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1. กองทรัสตจะกูยืมเงินไดแตเฉพาะการกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

• กูยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาซึ่งเปนทรัพยสินหลักเพิ่มเติม 

• กูยืมเงินเพื่อนำมาใชในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 

• กูยืมเงินเพื่อนำมาใชเพื่อการดูแล ซอมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสต ไดแก 

อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดีและ 

พรอมนำไปจัดหาผลประโยชน หรือสอดคลองกับสภาพตลาดหรือความตองการของลูกคาที่

เปลี่ยนแปลงไป 

• กูยืมเงินเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทรัสตหรือที่กองทรัสต

มีสิทธิการเชาเพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต หรือสอดคลองกับสภาพตลาดหรือ

ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

• กูยืมเงินเพื่อชำระเงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

• เหตุจำเปนอื่นใดตามที่ผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสตและเปนไปเพื่อ

ประโยชนของผูถือหนวยทรัสต 
 

2. กองทรัสตสามารถกูยืมเงินไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

• การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือ

นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถใหสินเชื่อแกกองทรัสตได ทั้งนี้โดยไมขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งใด หรือ

หลักเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานกำกับดูแลอื่นที่

เกี่ยวของประกาศกำหนด 

• การออกตราสารหรือหลักทรัพยหรือเขาทำสัญญาที่มีลักษณะเปนการกูยืม ทั้งนี้โดยไมขัดกับกฎหมาย 

ประกาศ คำสั่งใด หรือหลักเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด 
 

3. สัดสวนการกูยืมเงินตองไมเกินอัตราสวนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ และตามที่กฎหมายกำหนด  

เวนแตการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 

• รอยละสามสิบหา (35) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

• รอยละหกสิบ (60) ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ในกรณีที่กองทรัสตมีอันดับความนาเชื่อถือ 

อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ซึ่งเปนอันดับความนาเชื่อถือครั้งลาสุดที่ไดรับ 

การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

ไมเกินหนึ่ง (1) ปกอนวันกูยืมเงิน 
  

  การกูยืมเงินตามขอนี้ ใหหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพยหรือเขาทำสัญญาไมวาใน

รูปแบบใดที่มีความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริง (Substance) เขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 
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4. การกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต ใหกระทำไดเฉพาะกรณีที่จำเปนและเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตดังตอไปนี้ 

• การกอภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทำขอตกลงหลักที่กองทรัสตสามารถกระทำไดตามขอกำหนด 

ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

เชน การนำทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการชำระเงินกูยืมตามสัญญากอตั้งทรัสต  

และตามที่กฎหมายกำหนด 

• การกอภาระผูกพันที่เปนเรื่องปกติในทางพาณิชยหรือเปนเรื่องปกติในการทำธุรกรรมประเภทนั้นๆ 
 

5. วิธีการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพัน 

  กองทรัสตจะกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไดโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยทรัสตเปนสำคัญ และ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพันดังตอไปนี้ 

• ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจำเปนและความเหมาะสมในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพัน

เหนือทรัพยสินของกองทรัสต และพิจารณาถึงหลักเกณฑและวิธีการในการกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพัน 

จากนั้นนำเสนอตอทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป 

• ทรัสตีเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสตในการเขาทำสัญญาเพื่อกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสิน

ของกองทรัสต 

• กรณีที่กองทรัสตตองจัดหาหลักประกันสำหรับการกูยืมเงิน ในการกูยืมเงิน และจัดหาหลักประกัน 

ดังกลาวกองทรัสตตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ (1) การจัดหา

หลักประกันดังกลาวไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงวงเงินหลักประกันที่กองทรัสตเคยใหไวสำหรับการ 

กูยืมเงินในครั้งกอนหนา หรือไมเปนการเปลี่ยนแปลงวงเงินที่ทำใหหลักประกันที่กองทรัสตจะใหแก 

เจาหนี้ของกองทรัสตมีจำนวนลดลง หรือ (2) ผูใหกูหรือเจาหนี้รายเดิมโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญา 

กูยืมเงิน และ/หรือ หลักประกันที่มีอยูแลวแตเดิมใหผูรับโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนผูใหกูหรือเจาหนี้ 

รายใหม 

• กรณีที่กองทรัสตกูยืมเงินเพื่อนำมาใชเพื่อการดูแล ซอมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสินของกองทรัสต

ตามขอ 1 หรือตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทรัสตหรือที่ 

กองทรัสตมีสิทธิการเชาเพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสตตามขอ 1 ผูจัดการ 

กองทรัสตตองคำนึงถึงกำหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย 
 

6. การกูยืมเงินหรือการกอภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี 

  กองทรัสตอาจกูยืมเงินโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัท

ประกันภัย และ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถใหสินเชื่อแกกองทรัสตได /หรือเขาทำสัญญาที่มีลักษณะเปน 

การกูยืม กอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ 

ทรัสตีได ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และหลักเกณฑที่

เกี่ยวของอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะไดประกาศกำหนดตอไป 
 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน ณ วันสิ้นรอบปบัญชี 

  กองทรัสตเขาทำสัญญาเงินกูกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) (“ผูใหกู”) ภายหลังวันจัดตั้งกองทรัสตและกอนวันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักครั้งแรก  

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เสนอวงเงินกูยืมเงินระยะยาว จำนวน 1,000 ลานบาท และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอวงเงินกูยืมเงินระยะยาว จำนวน 1,000 ลานบาท วงเงินกูระยะสั้น  

จำนวน 160 ลานบาท และวงเงนิสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำประกัน 
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  เนื่องดวยเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดใหมีการโอนสิทธิอยางมี

เงื่อนไขในสัญญาเชาชวงโครงการสาทร สแควร รวมถึง ที่ดิน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสราง และงานระบบ 

เปนหนึ่งในหลักประกันการกูยืมเงิน ภายใน 90 วันนับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินเปนครั้งแรก 

(อางอิงตามสัญญาเงินกูระหวางกองทรัสตฯและธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ 

เนื่องจากเจาของทรัพยสินไมใหความยินยอมในระยะเวลาที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด ทำให

บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตตองหาผูใหกูรายใหมเขามาปลอยกูแทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

เพื่อยกเวนเงื่อนไขการโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงโครงการสาทร สแควร 

  ดวยเหตุนี้เพื่อประโยชนของกองทรัสตฯ บริษัทฯ จึงติดตอ ธนาคารออมสิน เพื่อชำระคืนหนี้เดิม 

(Refinance) เงินกูของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ลานบาท โดยธนาคารออมสิน

ยอมรับเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันในการใหเงินกูของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกประการ เวนแต

เพียงเงื่อนไขเรื่องการกำหนดใหมีหลักประกันเกี่ยวกับการโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสิทธิการเชาชวงโครงการ

สาทร สแควร ซึ่งขอเสนอเงินกูของธนาคารออมสินในครั้งนี้นั้น ทำใหกองทรัสตฯ ไมมีภาระเรื่องการจัดหาการ

โอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงโครงการสาทร สแควร มาเปนหลักประกันอีกตอไป โดยกองทรัสตได

ทำสัญญาเงินกูกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

  ขอกำหนดและเงื่อนไขของการกูยืมเงินดังกลาวเปนไปตามที่กำหนดในสัญญาเงินกูระหวางกองทรัสต

และผูใหกู โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญดังตอไปนี้ 
 

ผูใหกู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน  

ผูขอสินเชื่อ ทรัสตีกระทำในนามของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร  

วงเงินกู (ลานบาท) วงเงินกูและสินเชื่อทั้งหมด จำนวนรวม 2,195 ลานบาท โดยประกอบดวย 

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

  วงเงินกูที่ 1 : ประเภทวงเงินกูระยะยาว จำนวน 1,000 ลานบาท เพื่อใชสำหรับการ 

    ลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก 

  วงเงินกูที่ 2 : ประเภทวงเงินกูระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินไวเปนหลักฐาน ซึ่ง 

    เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือตอระยะเวลาวงเงิน 

    ทุกป จำนวน 160 ลานบาท เพื่อใชสนับสนุนการจายคืนเงินประกัน 

    การเชาของทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก 

  วงเงินสินเชื่อที่ 3 : ประเภทหนังสือค้ำประกัน ซึ่งเปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณา 

    ทบทวนหรือตอระยะเวลาวงเงินทุกป จำนวน 35 ลานบาท เพื่อใช 

    ค้ำประกันการใชไฟฟาตอการไฟฟาของทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก 

  - ธนาคารออมสิน 

  วงเงินกูที่ 1 : ประเภทวงเงินกูระยะยาว จำนวน 1,000 ลานบาท เพื่อใชสำหรับการ 

    ลงทุนในทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก  

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกูจะไมเกิน MLR โดยอัตราดอกเบี้ยในปที่ 1 ไมเกิน MLR  

  (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 3.0 

  อนึ่ง อัตราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำหรับ 

  เงินกูของลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารพาณิชย 4 แหง ไดแกธนาคารกสิกรไทย จำกัด  

  (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร 

  ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของ 

  สถาบันการเงินแตละราย 
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ระยะเวลาชำระคืนเงินกู วงเงินกูที่ 1 : ระยะเวลาชำระคืนเงินกูไมเกิน 5 ปนับแตวันเบิกถอนเงินกูครั้งแรก 

  วงเงินกูที่ 2 : ระยะเวลาชำระคืนเงินกูไมเกิน 180 วันนับแตวันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 

    แตละฉบับ หรือตามที่จะระบุไวในสัญญาเงินกู ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระ 

    คืนเงินกูสำหรับวงเงินกูที่ 2 นี้จะตองไมเกินวันครบกำหนดการชำระคืน 

    เงินกูของวงเงินกูที่ 1 ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู 

  วงเงินสินเชื่อที่ 3 : ระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำประกันกรณีที่ผูรับหนังสือ 

    ค้ำประกันใชสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ำประกัน ไมเกินวันทำการ 

    สุดทายของเดือนซึ่งผูใหกูไดมีการชำระเงินทั้งจำนวนหรือแตบางสวนไป 

    ตามหนังสือค้ำประกันนั้นๆ ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อประเภท 

    หนังสือค้ำประกัน (กรณีที่ผูรับหนังสือค้ำประกันใชสิทธิเรียกรองตาม 

    หนังสือค้ำประกัน) และการสิ้นสุดภาระของผูใหกูตามหนังสือค้ำประกัน 

    ทุกฉบับ (กรณีที่ผูรับหนังสือค้ำประกันไมมีการใชสิทธิเรียกรองตาม 

    หนังสือค้ำประกัน) สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ 3 นี้จะตองไมเกินวันครบ 

    กำหนดการชำระคืนเงินกูของวงเงินกูที่ 1  

การชำระเงินตนของวงเงิน ชำระคืนทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดอายุเงินกู หรือ ชำระคืนเงินตนบางสวนกอนวันครบ 

  กำหนดอายุตามที่จะระบุในสัญญาเงินกู อนึ่ง กองทรัสตสามารถรีไฟแนนซ (Refinance)  

  เงินกูทั้งจำนวนหรือบางสวนไดกอนวันครบกำหนดชำระคืนเงินตนของแตละวงเงิน โดยไมเสีย 

  คาธรรมเนียม และไมเสียคาใชจายอื่นใดบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณา 

  ทางเลือกในการระดมทุนดวยวิธีตางๆ โดยจะคำนึงถึงสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

  ณ ขณะนั้น เพื่อประโยชนสูงสุดของกองทรัสต  

การชำระดอกเบี้ย ชำระรายเดือน  

หลักประกันการกูยืม 1. ในสวนที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิและหนาที่ในกรมธรรมประกันภัยประเภทการประกันภัย 

   ธุรกิจหยุดชะงักสำหรับทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก มีดังนี้ 

   1.1 ในระหวางที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจ และในทันทีที่ไดรับเงินประกันที่ไดรับในชวง 

    ธุรกิจหยุดชะงัก ผูกูตกลงโอนสิทธิอยางเด็ดขาดในจำนวนเทากับดอกเบี้ยที่ถึง 

    กำหนดและคางชำระอยูในขณะนั้นภายใตสัญญากู (หากมี) ใหแกผูใหกูโดยทันที 

   1.2 นอกเหนือจากสิทธิและหนาที่ตามที่กำหนดในขอ 1.1 ขางตน ผูกูตกลงโอนสิทธิและ 

    หนาที่อยางมีเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

    ใหแกผูใหกู และภายหลังเขาทำสัญญาโอนสิทธิผูกูจะดำเนินการใหมีการสลักหลัง 

    กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักใหผูใหกูเปนผูรับผลประโยชนรวมและเปน 

    ผูเอาประกันภัยรวม 

  2. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขโดยกองทรัสตในบัญชีรับเงินอันเกี่ยวกับสิทธิการเชา ซึ่งเปดไว 

   เพื่อรับเงินคาเชาลวงหนาและเงินประกันซึ่งจะไดรับจากประกันภัยความเสี่ยงการเลิก 

   สัญญาเชา และใหผูใหกูเปนผูควบคุมดูแลบัญชี 

  3. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขโดยกองทรัสตในบัญชีดำเนินการ ซึ่งเปดไวเพื่อรับรายได 

   จากคาเชา 

  4. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้  

   จำกัด ในบัญชีเพื่อรับเงินประกันซึ่งจะไดรับจากประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินของ 

   บริษัทเลิศรัฐการ จำกดั และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด และใหผูใหกูเปนผูควบคุม 

   ดูแลบัญชี โดยผูใหกูตกลงวาจะตองใหนำเงินในบัญชีดังกลาวไปใชเพื่อวัตถุประสงค 

   ในการซอม/สรางทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไวที่เสียหายเทานั้น 
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  5. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาและสัญญาบริการทุกสัญญาของโครงการสาทร  

   สแควร ใหแกผูใหกูซึ่งมีอายุสัญญามากกวา 3 ป 
 

  นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุขางตน ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการใหหลักประกัน 

  การกูยืมนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงิน 

  ที่เกี่ยวของซึ่งคูสัญญาจะไดตกลงกัน 
 

  “การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไข” หมายถึง การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสิทธิเรียกรอง ประโยชน  

  ดอกเบี้ย รวมทั้งสิทธิทั้งหลายของผูโอนซึ่งมีอยูภายใตสิทธิหรือทรัพยสินที่ไดโอนดังกลาว  

  เชน สิทธิที่จะไดรับเงินคาเชาภายใตสัญญาเชาที่เกี่ยวของ สิทธิที่จะไดรับเงินประกันภายใต 

  กรมธรรมประกันภัยที่เกี่ยวของ และสิทธิในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวของ เปนตน  

  ซึ่งการโอนสิทธิดังกลาวใหแกผูใหกูนั้นจะมีผลเปนการโอนสิทธิเด็ดขาดเมื่อ (ก) เกิด 

  เหตุการณตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูวาเปนเหตุผิดสัญญา (อาทิเชน ผูกูไมชำระหนี้ 

  เงินที่ถึงกำหนด ผูกูผิดขอปฏิบัติภายใตเอกสารทางการเงิน รวมทั้งผูกูลมละลาย เปนตน)  

  และ (ข) ผูใหกูไดออกหนังสือแจงการความมีผลสมบูรณของการโอนสิทธิใหแกคูสัญญาที่ 

  เกี่ยวของเพื่อเรียกรองใหการโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขดังกลาวขางตนมีผลสมบูรณ 
 

  “การโอนสิทธิอยางเด็ดขาด” หมายถึง การโอนสิทธิเรียกรอง ประโยชน ดอกเบี้ย รวมทั้ง 

  สิทธิทั้งหลายของผูโอนใหแกผูใหกูซึ่งมีผลทันทีที่มีการลงนามในสัญญาโอนสิทธิ ทั้งนี้  

  การโอนสิทธิอยางเด็ดขาดจะใชในกรณีการโอนสิทธิในเงินประกันที่จะไดรับภายใตกรมธรรม 

  ประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในจำนวนเทากับดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและ 

  คางชำระในขณะนั้นภายใตสัญญากู (หากมี)  

ขอปฏิบัติทางการเงินหลัก  1. ผูกูจะตองดำรงสถานะอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย/การกูยืมเงินของกองทรัสต 

(Key Financial Covenants)  ตอทรัพยสินรวมของกองทรัสตไมเกินรอยละ 30 

  2. ผูกูจะตองดำรงสถานะอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรจากการดำเนินงาน  

   กอนดอกเบี้ยและคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคา คาตัดจำหนายปรับปรุงดวย 

   รายการอื่นที่มิใชเงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ไมเกินกวา 5.5 เทา 

  โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการคำนวณจะเปนไปตามสัญญาเงินกู  

ขอตกลงหลักของผูกู  1. ผูกูตกลงวาจะไมดำเนินการใดๆ ดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ 

(Key Covenants)  อักษรจากผูใหกู หรือไดรับยกเวนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู 

   • กอหนี้ที่มีดอกเบี้ยหรือกอหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับ ธนาคารพาณิชย  

    สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ 

    สามารถใหสินเชื่อแกกองทรัสตได จำนวนเกินกวา 100 ลานบาทขึ้นไป อยางไรก็ตาม  

    ผูกูสามารถกอหนี้ได หากการกอหนี้ดังกลาวเขาเงื่อนไข (1) - (3) ดังตอไปนี้ (1) ไมมี 

    ขอตกลงและเงื่อนไขสำคัญตามที่สรุปไวเบื้องตนในตารางนี้ อันเปนการใหเปรียบแก 

    ผูใหกูอื่นมากไปกวาผูใหกู (2) การชำระคืนเงินกูเปนไปในคราวเดียว (เวนแต กรณี 

    ผูใหกูนั้นเปนบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งตาม 

    กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดใหตองมีการชำระคืนหนี้บางสวน ใหมีการแบงชำระคืน 

    เงินกูไดไมเกินรอยละ 10 ตลอดอายุของสัญญาเงินกู) และ (3) เปนการกอหนี้เพื่อให 

    ไดมาซึ่งทรัพยสินซึ่งเปนประเภทเดียวกับทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต  

    ซึ่งรวมถึง ทรัพยสินประเภทพื้นที่สำนักงาน รานคา และ/หรือหองประชุมใหเชา 
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   • กอภาระผูกพันทางการเงินอื่นใด เวนแตเปนทางการคาปกติของผูกู ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข 

    ที่ระบุในสัญญาเงินกูที่คูสัญญาตกลงกัน 

   • กอภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรก รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสราง  

    และอสังหาริมทรัพยใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตเหนือทรัพยสินดังกลาว เวนแตทรัพยสิน 

    อื่นในอนาคตของกองทรัสต หรือเปนทางการคาปกติของกองทรัสต หรือการกอภาระ 

    ผูกพันที่เปนเรื่องปกติในทางพาณิชย 

   • ในกรณีที่ผูกูจะทำสัญญาเชาและสัญญาบริการที่มีอายุสัญญามากกวา 3 ป จะตอง 

    ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหกู ยกเวนในบางกรณีที่สามารถ 

    เขากระทำไดโดยผูกูและผูใหกู ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดในสัญญาเงินกูซึ่งจะตกลง 

    ในเงื่อนไขกันตอไป 

   • เขาทำสัญญาเชาอันเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกู ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือแคบางสวน  

    โดยกำหนดใหมีการชำระคาเชาในคราวเดียว 

   • ทำธุรกรรมจำหนาย โอน หรือใหเชาทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรกในลักษณะที่ไมใช 

    การคาปกติของผูกู 

  2. ผูใหกูมีสิทธิในการบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้หรือหลักประกันการกูยืมตามจำนวนเทาที่ตน 

   เปนเจาหนี้และมีสิทธิไดรับชำระหนี้เหนือมูลหนี้นั้น 
 

  นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุขางตน ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อนี้ 

  ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวของ 

  ซึ่งคูสัญญาจะไดตกลงกัน ภายใตหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยและกฎหมายกำหนด  

กรณีผิดสัญญา  กรณีผิดสัญญาตามเงื่อนไขมาตรฐานตางๆ และกรณีผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่กำหนด 

(Events of Default) ในสัญญาเงินกู และเอกสารทางการเงินที่คูสัญญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญา 

  หากมีการไมชำระหนี้เงินที่ถึงกำหนด การผิดขอปฏิบัติภายใตเอกสารทางการเงิน การเกิด 

  เหตุผิดนัดภายใตสัญญาอื่น (Cross Default) การยึดหรือโอนกิจการใหเปนของรัฐ  

  (Nationalization) การลมละลาย การที่เอกสารหลักประกันไมมีผลใชบังคับหรือสิ้นผลผูกพัน  

  การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไมเปนคุณอยางมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัพย  

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (เวนแตสามารถแกไขหรือไดรับการยกเวนการผิดสัญญาภายใน 

  ระยะเวลาที่อนุญาตในสัญญาเงินกู และ/หรือ อยูภายใตขอยกเวนบางประการที่อาจระบุใน 

  สัญญาเงินกู)  

ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่น นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุขางตน ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อนี้ให 

  เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่ 

  คูสัญญาตกลงกันภายใตหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยและกฎหมายกำหนด 
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 เขตศูนยกลางธุรกิจ (Central Bangkok + Central East)  

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 อัตราการ อัตราการ 

 ป 2559 ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

    รายไตรมาส รายป  

ปริมาณการเชาพื้นที่ที่เปลี่ยนไป (ตร.ม.) -5,721 3,644 10,405 -257.0% -155.0% 

 ระดับไพรมเกรด (เกรด A) 29,312 7,167 8,189 309.0% 257.9% 

 ระดับนันไพรมเกรด (ต่ำกวาเกรด A) -35,033 -3,523 2,215 -894.4% -1,681.6%  

พื้นที่ใหเชา (ตร.ม.) 4,448,104 4,476,104 4,416,844 -0.6% 0.7% 

 ระดับไพรมเกรด (เกรด A) 1,883,979 1,883,979 1,824,364 N/A 3.3% 

 ระดับนันไพรมเกรด (ต่ำกวาเกรด A) 2,564,125 2,592,125 2,592,520 -1.1% -1.1%  

อัตราพื้นที่วาง 10.2% 10.6% 9.9% -40 bps 30 bps 

 ระดับไพรมเกรด (เกรด A) 9.5% 11.0% 9.0% -150 bps 50 bps 

 ระดับนันไพรมเกรด (ต่ำกวาเกรด A) 10.8% 10.4% 10.5% 40 bps 30 bps  

อัตราคาเชาเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 744 746 716 -0.3% 3.9% 

 ระดับไพรมเกรด (เกรด A) 809 812 787 -0.4% 2.8% 

 ระดับนันไพรมเกรด (ต่ำกวาเกรด A) 625 627 593 -0.3% 5.4% 
 

ที่มา : JLL Thailand Research 

 

Õÿª ß§å 
• ในไตรมาส 2 ป 2559 ปริมาณการเชาพื้นที่ที่เปลี่ยนไปของพื้นที่ไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจเพิ่มขึ้น 

29,312 ตารางเมตร ถึงแมวาภาพรวมปริมาณพื้นที่ที่เปลี่ยนไปในยานศูนยกลางธุรกิจในทุกเกรดไดปรับตัว 

ลดลง 5,721 ตารางเมตร โดยสวนใหญเปนผลมาจากการปดตัวลงของอาคารสำนักงานเกรดนันไพรม เชน 

อาคารวานิสสา และ อาคารเคียงหงวน ทำใหปริมาณการเชาพื้นที่อาคารสำนักงานนันไพรมเกรดลดลงกวา 

35,033 ตารางเมตร แตปริมาณการเชาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในไพรมเกรดที่เพิ่มขึ้นมาจากผูเชาเริ่มยายเขาไปใน

อาคารสำนักงานไพรมเกรดที่เพิ่งเสร็จ เชน อาคารภิรัชทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร, อาคาร เอไอเอ สาทร 

ทาวเวอร และ อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร ซึ่งแสดงใหเห็นวาความตองการของอาคารสำนักงานไพรมเกรด 

ในยานศูนยกลางธุรกิจยังคงมีความตองการคอนขางสูง อางอิงจากยอดการจองพื้นที่เชาลวงหนาและอัตรา 

การเขาใชพื้นที่เพิ่มเติม (Take up rate) ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในอาคารระดับไพรมเกรดที่ไดเปดตัวในชวง

สองปที่ผานมา จากแนวโนมสภาวะตลาดในปจจุบัน และยอดการจองพื้นที่เชาลวงหนา บริษัท โจนส  

แลง ลาซาลส (ประเทศไทย) จำกัด คาดการณวาในชวงครึ่งปหลัง ปริมาณการเชาพื้นที่อาคารสำนักงาน 

ไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจจะยังคงไดรับความตองการอยางตอเนื่อง 
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Õÿª∑“π 
• จำนวนพื้นที่เชาอาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจลดลงจากไตรมาสแรกของปที่ 4,476,104 ตารางเมตร 

เปน 4,448,104 ตารางเมตร ในไตรมาส 2 ป 2559 เนื่องจากมีการปดตัวของอาคารสำนักงาน 2 แหง  

คือ อาคารวานิสสา และ อาคารเคียงหงวน 

• ในสวนของพื้นที่เชาของอาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจในไตรมาส 2 ป 2559 รวมอยูที่ 

1,883,979 ตารางเมตร ซึ่งไมเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร (46,190 ตารางเมตร)  

เปดดำเนินการไปในไตรมาสแรกของป 

 

Õ—μ√“æ◊Èπ∑’Ë«à“ß 
• อัตราพื้นที่วางโดยรวมของอาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจ ลดลงเหลือรอยละ 10.2 ในไตรมาสที่ 2 ป 

2559 จาก ไตรมาสแรกของปที่รอยละ 10.6 เนื่องจากผูเชาที่ไดเซ็นสัญญาจองพื้นที่ไวในอาคาร เอฟวายไอ 

เซ็นเตอร เริ่มยายเขาไปอยูหลังจากที่อาคารเริ่มเปดดำเนินการ 

• สำหรับอัตราพื้นที่วางในอาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจลดลงเชนกัน โดยอยูที่รอยละ 9.5 

ในไตรมาสที่ 2 ลดลงจากไตรมาสแรกที่รอยละ 11.0 ซึ่งอัตราพื้นที่วางในไตรมาสที่ 1 นั้นเปนผลมาจากการเปด

ดำเนินการของอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร ซึ่งผูเชาจำนวนหนึ่งยังอยูในระหวางการเขาตกแตงพื้นที่ 

• คาดการณอัตราพื้นที่วางอาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจจะปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องในชวงระยะ

หนึ่ง สวนใหญเกิดจากอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร ที่ผูเชาเริ่มดำเนินการยายเขา รวมไปถึงการขยายและ

ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ผูเชาในอาคารสำนักงานในอาคารตางๆ 

 

Õ—μ√“§à“‡™à“ 
• อัตราคาเชาเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ของป 2559 อยูที่ 744 บาท 

ตอตารางเมตรตอเดือน ปรับตัวลดลงเล็กนอยจากไตรมาสกอน แตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันกับปกอน 

คิดเปนรอยละ 3.9 

• อัตราคาเชาเฉลี่ยของอาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ของป 2559 อยูที่  

809 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ปรับตัวลดลงเล็กนอยจากไตรมาสกอน อยางไรก็ตาม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 

ชวงเดียวกันกับปกอนคิดเปนรอยละ 2.8 

• สาเหตุของการปรับตัวลดลงเล็กนอยเปนผลมาจากอาคารสำนักงานที่เปดดำเนินการมานานไดลดราคาคาเชา

บางสวนใหแกผูเชาในการตอสัญญาเชา เพื่อรักษาผูเชาไมใหยายออกไปอาคารสำนักงานที่ใหมกวา 

• บริษัท โจนส แลง ลาซาลส (ประเทศไทย) จำกัด คาดการณวาอัตราคาเชาอาคารสำนักงานไพรมเกรดยังอยู 

ในขาขึ้นไปจนถึงสิ้นป 2559 เนื่องจากพื้นที่อาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจคอนขางมีจำกัด และ 

ความตองการในการใชพื้นที่อาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจยังคงอยูในระดับสูง แตปจจัย 

ที่มีผลกระทบตออัตราคาเชาในยานศูนยกลางธุรกิจคืออาคารสำนักงานที่กำลังกอสรางนอกพื้นที่ยาน

ศูนยกลางธุรกิจ ที่มีอัตราคาเชาอยูในระดับต่ำกวาในยานศูนยกลางธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัท โจนส แลง 

ลาซาลส (ประเทศไทย) จำกัด เห็นวาอัตราคาเชาในยานศูนยกลางธุรกิจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่คงตัว  

และเชื่อวายานศูนยกลางธุรกิจจะเปนทำเลที่สำคัญตอผูเชา โดยเฉพาะในกลุมผูเชาธุรกิจประเภทการเงิน 

และประกันภัย 
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กราฟแสดงปริมาณพื้นที่เชาอาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจ ณ ไตรมาส 2 ป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ที่มา : JLL Thailand Research 

 

• พื้นที่เชาของอาคารสำนักงานยานศูนยกลางธุรกิจในไตรมาส 2 ป 2559 มีพื้นที่รวมอยูที่ 4,448,104  

ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 52.4 ของพื้นที่อาคารสำนักงานทั้งหมดในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

• นับตั้งแตไตรมาส 3 ของป 2556 พื้นที่อาคารสำนักงานยานศูนยกลางธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น 144,201  

ตารางเมตร หรือคิดเปนประมาณรอยละ 1.7 ของพื้นที่อาคารสำนักงานทั้งหมดในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

• อาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจมากกวา 69% สรางเสร็จกอนป 2540 ในสวนที่นาสังเกตคือ 

การเปลี่ยนแปลงดานอุปทานในชวงที่ผานมาสวนใหญคือการปรับปรุง และ/หรือ ขยายพื้นที่ปลอยเชาของ 

ตัวอาคารที่มีอยู อัตราการเคลื่อนไหวในพื้นที่อาคารสำนักงานระหวางไพรม กับ นันไพรมในชวง 2-3 ป 

ที่ผานมา เปนผลมาจากการยกระดับเกรด และ ลดระดับเกรดพื้นที่อาคารสำนักงาน โดยอาคารที่ไมเขาเกณฑ

อาคารสำนักงานระดับไพรมเกรด จะถูกลดระดับเกรดลงไป สำหรับอาคารที่มีการปรับปรุงใหมบางอาคารจะ

ถูกยกระดับเกรดเปนอาคารสำนักงานระดับไพรมเกรด ตัวอยางเชน อาคารสาธรธานี ที่ไมเขาเกณฑอาคาร

ระดับไพรมเกรด และถูกลดระดับเกรดลงไปในไตรมาสแรกของป 2557 และบางอาคารที่ทำการปรับปรุงใหม

และถูกยกระดับเกรดขึ้นเปนอาคารระดับไพรมเกรด เชน อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร 

• โดยผลจากการลดระดับเกรดอาคารสำนักงานหลายแหงในไตรมาสแรกป 2557 อาคารสำนักงานไพรมเกรด 

ในยานศูนยกลางธุรกิจ ลดลงมาเหลือ 1,738,273 ตารางเมตร และไมมีเปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง ไตรมาสที่ 1 

ของป 2558 ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงานไพรมเกรดเปน 1,883,979 ตารางเมตร จากการเปดตัว

ของอาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร และภิรัชทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร 

• โดยอาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจคิดเปนรอยละ 63.4 ของตลาดอาคารสำนักงานไพรม

เกรดในกรุงเทพฯและปริมณฑล และสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยแตตอเนื่องจากหลายโครงการที่เพิ่งสรางเสร็จ

เชน อาคาร ภิรัชทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร, อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร, อาคาร เมโทรโพลิส และอาคาร 

เอฟวายไอ เซ็นเตอร 
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กราฟแสดงปริมาณพื้นที่เชาที่เปลี่ยนไปและอัตราการเชาพื้นที่อาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจ ณ 

ไตรมาส 2 ป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: JLL Thailand Research 

 

• โดยเฉลี่ยในแตละไตรมาสนับตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2556 จะเห็นวามีปริมาณการเชาพื้นที่ที่เปลี่ยนไปของ

อาคารสำนักงานในยานศูนยกลางธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 17,182 ตารางเมตร ตอไตรมาส ขณะที่

ปริมาณการเชาพื้นที่ที่เปลี่ยนไปของอาคารไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 

14,372 ตารางเมตร ตอไตรมาส 

• การลดลงของอัตราการเชาพื้นที่จากรอยละ 93.9 ในไตรมาส 4 ป 2557 เปน รอยละ 91 ในไตรมาส 1 ป 2558 

และการลดลงของอัตราการเชาพื้นที่จากรอยละ 90.8 ในไตรมาส 4 ป 2558 เปน 89.2 ในไตรมาส 2 ป 2559 

เปนผลอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สำนักงานไพรมเกรดที่สรางเสร็จแตผูเชาที่จองพื้นที่ลวงหนายังไมได

ดำเนินการยายเขาทั้งหมด โดยในชวงไตรมาส 1 ป 2558 สำนักงานที่สรางเสร็จคือ อาคาร เอไอเอ สาทร 

ทาวเวอร และ อาคารภิรัชทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร สวนในชวง ไตรมาส 1 ป 2559 คือ อาคาร เอฟวายไอ 

เซ็นเตอร 

• โดย Central Bangkok (เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร) ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งของอาคารสาทร สแควร 

และอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ มีปริมาณการเชาพื้นที่ที่เปลี่ยนไปของอาคารสำนักงานไพรมเกรดคิดเปน

รอยละ 63.1 ของความตองการการเชาพื้นที่ไพรมเกรดทั้งหมดในยานศูนยกลางธุรกิจ 
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กราฟแสดงอัตราคาเชาโดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานไพรมเกรด ณ ไตรมาส 2 ป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : JLL Thailand Research 

หมายเหตุ: อัตราคาเชาที่แสดงบนกราฟเปนอัตราคาเชาที่คิดจากผูเชาที่ทำการเชาพื้นที่มากกวา 1,000 ตรม.ขึ้นไปเทานั้น 

 

• อาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจมีอัตราคาเชาเฉลี่ยอยูที่ 809 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 จากปกอนหนา โดยภาพรวมอัตราคาเชาของอาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลาง

ธุรกิจไดฟนตัวจากเหตุการณความไมแนนอนทางการเมืองชวงตนป 2557 

• ในไตรมาสที่ 2 ของป 2559 อาคารสำนักงานไพรมเกรดในยานศูนยกลางธุรกิจมีอัตราคาเชาสูงกวาอาคาร

สำนักงานไพรมเกรดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด คิดเปนรอยละ 31.1 

• บริเวณ Central Bangkok (เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร) ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งของ อาคารสาทร สแควร 

และอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ มีอัตราคาเชาของอาคารสำนักงานไพรมเกรดเฉลี่ยอยูที่ 823 บาทตอ 

ตารางเมตรตอเดือน ทั้งนี้ อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ยังคงเปนบริเวณที่มีอัตราคาเชาเฉลี่ยสูงที่สุด 

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

• สำหรับบริเวณ Central East (เขตวัฒนา และ เขตคลองเตย) มีอัตราคาเชาของอาคารสำนักงานไพรมเกรด

เฉลี่ยอยูที่ 776 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ในไตรมาส 2 ป 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 จากไตรมาส 

กอนหนา และเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 จากชวงเดียวกันของปกอน 
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ตารางแสดงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 

 ตัวชี้วัด 2554 2555 2556 2557 2558 1Q59 2Q59  

ประชากร (พันคน) 66,961 67,234 67,511 67,768 67,981 68,093 68,134  

อัตราการวางงาน 0.66% 0.66% 0.72% 0.84% 0.89% 0.94% 1.08%  

อัตราการเติบโตของ GDP ที่แทจริงเทียบกับ 0.83% 7.23% 2.70% 0.82% 2.82% 3.24% 3.47% 

 ปที่ผานมา  

GDP ในรูปแบบตัวเงิน (ลานดอลลาร) 370,731 397,422 420,157 404,294 395,726 99,095 98,344  

GDP ในรูปแบบตัวเงินตอคน (ดอลลาร) 5,537 5,911 6,224 5,966 5,821 1,455 1,443  

ยอดการคาสินคา (ลานดอลลาร) -8,917 -22,832 -24,789 -2,804 12,266 7,714 5,555  

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ลานดอลลาร) 8,902 -1,499 -5,169 15,418 31,808 16,576 9,306  

ดุลบัญชีเดินสะพัด (คิดเปนสัดสวนของGDP) -2.52% 0.40% 0.89% -3.26% -8.04% 16.73% 9.46%  

มูลคาการสงออก (สินคาและบริการ,  9.18% 5.03% 2.67% 0.21% 0.12% 4.94% 0.56% 

 มูลคาที่แทจริงเทียบกับปที่ผานมา)  

ดัชนีราคาผูบริโภค - อัตราเงินเฟอทั่วไป  3.81% 3.01% 2.18% 1.90% -0.90% -0.50% 0.30% 

 (เทียบกับปที่ผานมา)  

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Level, End-Period) 2.95% 2.97% 2.58% 2.05% 1.63% 1.50% 1.50%  

อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอ 1 ดอลลาร) 30.49 31.08 30.73 32.48 34.25 35.67 35.28 
 

ที่มา : JLL Thailand Research, National Statistics Office (NSO), National Economic and Social Development Board 

(NESDB), Bank of Thailand (BOT), International Monetary Fund (IMF) - Last updated October 2559 

 

• ความคาดหวังวาเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของป 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 2.7 โดย  

ลดลงเล็กนอยจากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณไวในตอนแรก 

สำหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2559 เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวรอยละ 3.5 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 

3.2 ในไตรมาสแรกของป เปนผลอันเนื่องมาจากภาคบริการยังคงขยายตัวไดดี บวกกับภาคอุตสาหกรรม 

ขยายตัวเพิ่มขิ้นหลังจากที่หดตัวในไตรมาสกอน ขณะที่ภาคการเกษตรเริ่มดีขึ้นโดยภาวะภัยแลงเริ่มคลี่คลาย 

การปศุสัตวและการประมงมีการขยายตัวไดดี ในสวนของการลงทุนรวมยังคงขยายตัวรอยละ 2.7 ชะลอตัวลง

เล็กนอยจากไตรมาสแรกเนื่องจากการลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวแบบชะลอตัวจากไตรมาสกอนเล็กนอย 

แตการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังสามารถเห็นไดถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนในไตรมาสนี้ แมจะมีการ

ชะลอตัวในไตรมาสแรกของป และสวนหนึ่งมาจากรายไดทางการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ผลจากสถานการณ

ภัยแลงไดถูกคลี่คลาย พรอมกันกับแรงสงจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในชวงสงกรานต ไดสงผล

ตอเนื่องมายังการใชจายเพื่อซื้อยานพาหนะที่เติบโตสูงถึงรอยละ 13.1 

• เศรษฐกิจไทยในครึ่งปแรกขยายตัวดีกวาที่คาดการณ สวนในครึ่งปหลัง ถึงแมวาจะไดรับปจจัยบวกจาก 

ผลประชามติการรับรางรัฐธรรมนูญฯ แตอาจยังตองเผชิญปจจัยเสี่ยงตางๆจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจ

โลก เชน ความไมแนนอนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยางไรก็ดี ปจจัยลบตางๆ เหลานี้ ยังไมสงผลกระทบที่ชัดเจน

ตอภาคธุรกิจมากนัก ดังจะเห็นไดจากการที่ความตองการใชพื้นที่สำนักงานของบริษัทตางๆ ในกรุงเทพฯ ยังคง

ขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องในชวงครึ่งแรกของปนี้ 
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กราฟแสดงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Bank of Thailand (BOT), JLL Thailand Research 

 

• ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 47.8 ในเดือนกันยายน 2559 ถึง 50.3 จุด ในเดือนสิงหาคม 2559  

หลังจากที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตมีนาคม 2559 ในสวนของดัชนีคาดการณปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

แสดงถึงความเชื่อมั่นจากผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่มียอดการจองลวงหนาที่คอนขางดี ในชวงไฮซีซั่น 
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1. ในการจัดสรรหนวยทรัสตใหแกผูจองซื้อ จะจัดสรรใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดไมเกินอัตรา 

ดังตอไปนี้ 

• รอยละหาสิบ (50) ของจำนวนหนวยทรัสตจำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทรัสต 

• รอยละหาสิบ (50) ของจำนวนหนวยทรัสตจำหนายไดแลวทั้งหมดของหนวยทรัสตแตละชนิด ในกรณี 

ที่มีการแบงชนิดของหนวยทรัสต 
 

2. ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรหนวยทรัสตเปนผูกอตั้งทรัสต ทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต ใหการจัดสรร 

หนวยทรัสตแกบุคคลดังกลาวเปนไปตามอัตราและหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูกอตั้งทรัสตและการเปนทรัสตีของทรัสต

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทรัสต และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แลวแตกรณีดวย 
 

3. ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกันใด ผูจัดจำหนายหนวยทรัสต ผูกอตั้งทรัสต ทรัสตี  

ผูจัดการกองทรัสต หรือผูลงทุนตางดาว ถือหนวยทรัสตไมเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่กำหนดไวขางตน 

บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิในการรับประโยชนตอบแทนและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสวนที่ถือ 

หนวยทรัสตเกินกวาอัตราที่กำหนด โดยกองทรัสตจะยกประโยชนตอบแทนสวนดังกลาวใหเปนของผูรับ

ประโยชนรายอื่น และถือวาผูถือหนวยทรัสตทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดำเนินการแลว 
 

4. ผูจัดการการจัดจำหนายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหนวยทรัสตทั้งหมดหรือบางสวน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

• กรณีเอกสารหรือขอมูลที่ผูจัดการการจัดจำหนายไดรับจากผูจองซื้อหนวยทรัสตไมถูกตองตามความ

เปนจริง หรือไมครบถวน 

• กรณีผูจัดการการจัดจำหนายเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยทรัสตของผูจองซื้อหนวยทรัสตไมโปรงใส เชน 

อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 

• ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจำหนายเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุน อาจมีมูลคารวมกันแลว 

ไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทรัสตระดมทุนได 

• ผูจัดการการจัดจำหนายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยทรัสตในบางกรณี ตามที่ผูจัดการ

การจัดจำหนายเห็นสมควร เชน ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจำหนายเห็นวาเปนประโยชนตอกองทรัสต 

หรือผูถือหนวยทรัสต หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยทรัสตอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทรัสต 

หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทรัสต หรือในกรณีที่ผูจองซื้อเปนพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐาน 

อยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว 

และบริษัท หรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการ

รักษาผลประโยชนของกองทรัสต ผูถือหนวยทรัสต และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
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ในอนาคตของผูจัดการการจัดจำหนายเปนหลัก ผูจองซื้อหนวยทรัสตที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ  

จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกำหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน

หนวยทรัสตของกองทรัสตเอง 

• ผูจัดการการจัดจำหนายจะถือวาผูจองซื้อหนวยทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสต และ/หรือผูลงทุน  

ไดทำ การศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามขอตกลง ขอกำหนดสัญญา หรือ

เงื่อนไขตางๆ ที่กองทรัสตเขาผูกพันไวตามอำนาจที่มีตามกฎหมายทั้งที่ไดระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูล และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และ/หรือตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไดประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยูในปจจบุัน 

และที่จะไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมในภายหนา 
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 นโยบายการจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกำไรสุทธิที่

ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนที่จะจายใหแกผูถือหนวยทรัสตนั้นไดแกประโยชน

ตอบแทนสำหรับรอบปบัญชีและประโยชนตอบแทนสำหรับแตละรอบระยะเวลาบัญชี (ถามี) ทั้งนี้ ผูจัดการ 

กองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมเกิน 4 ครั้งตอรอบปบัญชี เวนแตกรณีที่กองทรัสต

มีการเพิ่มทุน กองทรัสตอาจมีการจายผลประโยชนตอบแทนเกินกวา 4 ครั้งตอรอบบัญชีก็ได เพื่อประโยชนของ

ผูถือหนวยทรัสตเดิม โดยกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวขางตน ใหหมายถึงกำไรสุทธิที่อางอิงสถานะเงินสดของ 

กองทรัสตซึ่งไดรวมการชำระคืนเงินตนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู (ถามี) แลว 
 

2. ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จะไมมีการจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 
 

3. ในกรณีที่มีการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจัดการกองทรัสต

จะประกาศจายประโยชนตอบแทนและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับผลประโยชน

ตอบแทน และจะดำเนินการจายประโยชนตอบแทนดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรัสต ภายในกำหนดเวลาดังนี้ 

3.1 ประโยชนตอบแทนสำหรับรอบปบัญชี (Year-End Distribution) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชน

ตอบแทนสำหรับรอบปบัญชี ภายในเกาสิบ (90) วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี โดยจะจายภายในระยะ

เวลาไมเกินสามสิบ (30) วันนับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อกำหนดสิทธิผูถือหนวยทรัสต

ที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทน 

3.2 ประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution) (หากมี) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชน

ตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution)ภายในเกาสิบ (90) วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

สำหรับไตรมาสลาสุดกอนจายประโยชนตอบแทน โดยจะจายภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบ (30) วัน

นับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อกำหนดสิทธิผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชน

ตอบแทน 
 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

  ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล การกำหนดอัตราการจายประโยชน

ตอบแทนจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทรัสต ซึ่งหากประโยชนตอบแทนที่จะประกาศจายตอ

หนวยทรัสตระหวางรอบไตรมาสใดมีมูลคาต่ำกวาหรือเทากับศูนยจุดหนึ่ง ศูนย (0.10) บาท ผูจัดการ

กองทรัสตขอสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทนในครั้งนั้น และใหสะสมประโยชนตอบแทน 

ดังกลาวเพื่อนำไปจายรวมกับประโยชนตอบแทนที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

  สำหรับนโยบายการจายประโยชนตอบแทนดังกลาว ผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการใหเปน 

ไปตามที่ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต เวนแต กรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี

อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ 

ผอนผันเปนอยางอื่น ผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการใหเปนไปตามนั้น 
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4. ผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตองเปนผูถือหนวยทรัสตที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียน 

ผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อการจายประโยชนตอบแทน ตาม

สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสตแตละราย หากปรากฏวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล

เดียวกันใดถือหนวยทรัสตของกองทรัสตเกินกวาอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือ 

กลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนเฉพาะในสวนที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราที่

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 

ª√–«—μ‘°“√®à“¬ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π¬âÕπÀ≈—ß 
 

 ป 2559  

(1) ประโยชนตอบแทนตอหนวย (บาท) 0.2998  

(2) การแบงปนสวนทุนตอหนวย (บาท) 0.1250  

รวมเงินจายผลตอบแทนตอหนวย (1) + (2) (บาท) 0.4248 



√“¬ß“πª√–®”ªï - 30 °—π¬“¬π 2559 78

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ 

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ (Corporate Social Responsibility : CSR)  

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  

ถึงปจจุบันยังถือไดวาอยูในชวงเริ่มตน ซึ่งผูจัดการกองทรัสตไดพิจารณาและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบ

ตอสังคมทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงกับกองทรัสต และพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคมในภาพกวาง โดยมุงเนน 

ในการเขาไปดูแล จัดการ ใหความชวยเหลือ และรักษาไวซึ่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตใหกับบุคคล พนักงาน หนวยงาน

ทุกภาคสวนหรือสังคมโดยรวม และพิจารณาผลกระทบใดๆ ของกองทรัสตที่อาจมีหรือเกิดขึ้นกับสังคม บุคคลทุกกลุม 

ในทุกมิติ เพื่อนำมาปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองและถูกตองไดอยางยั่งยืนอันเปนเปาหมายของ 

กองทรัสตในระยะยาว โดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมตามนโยบายเดียวกันกับบริษัท 

ในกลุมบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปเปนสาระสำคัญได ดังนี้ 
 

1. °“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥â«¬§«“¡‡ªìπ∏√√¡ 
  การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมเปนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผูจัดการกองทรัสตให

ความสำคัญและพึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต โดยผูจัดการกองทรัสตไดบริหารกองทรัสตภายใตกฎหมาย

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัดไดแก พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่ม

เติม) พระราชบัญญัติกองทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กฎเกณฑของหนวยงานกำกับดูแล และ

สัญญากอตั้ง ทรัสต ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ปฏิบัติตอผูเชาทุกรายอยางเปนธรรม 

ไมโฆษณาชวนเชื่อหรือขอความอันเปนเท็จอันอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดและเสียหายตอผูถือหนวยทรัสต 

และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูประกอบธุรกิจรายอื่น ผูถือหนวยทรัสต คูคา ผูมีสวนได

เสียที่เกี่ยวของ และยังสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนในระยะยาว 
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  กองทรัสตจัดใหมีกระบวนการและกำหนดอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อ

ลดการใชดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติหนาที่ มีการสรางระบบ

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผูที่มีหนาที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหนงงานที่เอื้ออำนวยกับการได 

ผลประโยชนตองไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนพิเศษ และไดเนนย้ำสรางจิตสำนึกใหกับพนักงานอยางตอ

เนื่อง เริ่มตั้งแตการอบรมใหความรูกับพนักงานที่เขาใหมทุกคนในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน การให

ความรูเรื่องการแจงเบาะแส (Whistle Blowing) การคุมครองผูใหเบาะแส รวมถึงใหความรูเรื่องนโยบาย  

การจัดซื้อ จัดจาง การจัดหาผูรับเหมาที่มีศักยภาพดวยกระบวนการโปรงใส มีการกำกับดูแลใหมีกระบวนการ

ติดตามและตรวจสอบใหพนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรณรงคใหกับพนักงาน

ตระหนักและชวยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อยางจริงจัง 
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  กองทรัสต ตระหนักดีวาการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึง

สนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไมใหองคกรตลอดจนพนักงานเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน โดยตั้งมั่นอยูบนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกพนักงานเขาปฏิบัติงาน
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ตองไมจำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ใหความเทาเทียมกันและไมใหมีการกดขี่ ตลอดจนการลวงละเมิด 

ทางเพศ ไมจำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง แตตองไมกระทบหรือ 

นำความเสียหายมาสูองคกร 
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  กองทรัสต มีความมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานใหมี 

สภาวะแวดลอมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ สงเสริมใหมีกระบวนการ 

คิดนอกกรอบ และแรงงานตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม 

 

5. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕºŸâ∫√‘‚¿§ 
  เนื่องดวยกองทรัสตไดลงทุนในทรัพยสิน ซึ่งไดแก อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เปน

อาคารสำนักงานใหเชา โดยผูจัดการกองทรัสตไดแตงตั้งบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย ซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพยนั้น ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหความสำคัญกับการปฏิบัติที่

เปนธรรมและรับผิดชอบตอผูเชา โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยตอผูเชา ดังนี้ 

- ดำเนินการบริหารอาคารโดยใชบริษัทที่ไดมาตรฐานและมีความรับผิดชอบ 

- สงมอบงานบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอผูเชา 

- ติดตอกับผูเชาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เปนที่ไววางใจของลูกคา 

 

6. °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
  กองทรัสต ใหความสำคัญในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งภายใน

องคกรและสังคมภายนอก โดยการเลือกใชวัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและงายตอการบำรุงรักษาใน

ระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนพื้นฐาน การเลือกใชวัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช

วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเปนการทำลายสิ่งแวดลอมโดยรวม รณรงคกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช

พลังงานไฟฟาในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสงเสริมใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานในรื่อง

สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสาธารณสุข 
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การอนุรักษทรัพยากรน้ำและพลังงาน 

 กองทรัสตและผูจัดการกองทรัสตยังคงมีจุดมุงหมายหลังจากที่อาคารทั้งสองไดรับรางวัลจากการประกวดการ

อนุรักษพลังงานกอนจัดตั้งกองทรัสตมากอนหนาแลว ก็ยังไดใหความสำคัญกับการอนุรักษและการใชพลังงานโดย

คำนึงถึงทรัพยากรอันมีคาที่มีอยูอยางจำกัดอยางตอเนื่องตอไป และมีปณิธานในการปฏิบัติตามกรอบแหงพระราช

บัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยกำหนดใหทุกหนวยงานยอย  

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย คูคา ผูเชา ผูใชบริการ ไดทราบและตระหนักถงึการบริหารจัดการพลังงานและการใชพลังงาน

อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดใหมีการติดตามวิเคราะหสรุปผลการใชพลังงานรายเดือน ซึ่งเปนเครื่องมือ

ที่จะคอยกำกับ ตรวจสอบ และจะทำใหทราบถึงการใชพลังงานของกองทรัสต ตลอดจนยังไดมีการแนะนำใหผูเชา

พื้นที่ไดใชพลังงานอยางมีคุณคา รวมทั้งมีการรณรงคการใชทรัพยากรน้ำและพลังงานที่ถูกตองผานสื่อตางๆ ถึงผูเชา 

และผูใชอาคารอยูเปนระยะ 
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 ในดานนโยบายการปฏิบัติการระบบและเครื่องจักร (operating) และการดูแลอุปกรณ ระบบ เครื่องจักร 

(preventive maintenance) ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานไดกำหนดใหมีการวิเคราะหตรวจสอบประสิทธิภาพ

เครื่องจักรและระบบเพื่อทราบถึงสมรรถนะการใชพลังงานตามรอบมาตรฐานที่ผูผลิตกำหนดไว ใหอยูในสภาพดีและ

พรอมใชงาน รวมทั้งเปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร และเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการพลังงานหลักของ

อาคารไดอยางถูกตอง 

 ดานนโยบายและเปาหมายการอนุรักษพลังงานของแตละอาคารที่เสนอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน ไดเสนอแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงานตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ไวดังนี้ 

 อาคารสาทร สแควร 

  นโยบายการบริหารจัดการดานพลังงานของอาคารสาทร สแควร ซึ่งเปนอาคารที่ไดรับรางวัล Leadership 

in Energy and Environmental Design (LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (The U.S. Green 

Building Council : USGBC) ระดับทองคำ (GOLD) และไดมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการพลังงาน  

รายละเอียดดังนี้ 

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกำหนดเปนนโยบายสวนหนึ่ง ของ

องคกรธุรกิจ 

2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคกรอยางตอเนื่องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร 

เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติงานที่ดีรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกร 

4. ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่ไดจากระบบบริหารจัดการหรือกิจกรรมตางๆ ที่สะทอนตอการ

อนุรักษพลังงานใหอยูภายใตระบบการจัดการพลังงาน 

5. ใหการสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ และอื่นๆ ที่จำเปนอยางเหมาะสม เพื่อใหการ

ดำเนินงานอนุรักษพลังงานบรรลุตามเปาหมาย 
 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยคณะทำงานดานการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย  

เปาหมาย และแผนการดำเนินงานดานการอนุรักษพลังงานทุกป รวมทั้งจะผลักดันการดำเนินงานดาน 

การอนุรักษพลังงานใหเปนรูปธรรม ตลอดจนสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจ และรวมใจปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งจะอบรมใหความรู และรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางจิตสำนึกอยางสม่ำเสมอ 

 

 อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

  เนื่องดวยอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ตระหนักถึงสภาวะปจจุบัน ประเทศกำลังประสบปญหาดาน

พลังงาน ซึ่งเปนปญหาที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตของคน และเศรษฐกิจของชาติเปน

อยางมาก อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ จึงเล็งเห็นวาการอนุรักษพลังงานจึงเปนสิ่งที่จำเปนและถือเปน

หนาที่ของทุกคนที่ตองรวมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอยางตอเนื่องและคงอยูตลอดไป 

  อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนอาคารที่ไดรับรางวัล Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) ระดับแพลตินั่ม (PLATINUM) ซึ่งเปนระดับสูงสุดของสภาอาคารเขียว

สหรัฐอเมริกา (The U.S. Green Building Council : USGBC) และถือเปนอาคารเชิงพาณิชยอาคารแรก 

ในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลนี้อีกดวย 

  ดังนั้น อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ จึงไดกำหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อใชเปนแนวทาง

ดำเนินงานดานพลังงาน เพื่อสงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยกำหนด

นโยบายดังนี้ 
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1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกำหนดใหการอนุรักษพลังงานเปน

สวนหนึ่งของการดำเนินงานขององคกรสอดคลองกับกฎหมาย และขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับ

การดำเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี 

3. จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยกำหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษ

พลังงานในแตละป และสื่อสารใหเจาหนาที่ทุกคนเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

4. ถือวาการอนุรักษพลังงาน เปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับ เจาหนาที่ทุกคนจะใหความ

รวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานตอคณะทำงานดานการ

จัดการพลังงาน 

5. ใหการสนับสนุนที่จำเปนรวมถึงทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝก

อบรม และมีสวนรวมในการนำเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนาดานพลังงาน 

6. ผูบริหารและคณะทำงานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมายและ

แผนการดำเนินงานดานพลังงานทุกป 

 

  นโยบายการอนุรักษพลังงานของทั้งสองอาคาร จะเนนใหความสำคัญในเรื่องของการมีสวนรวม การ

ดำเนินการอยางตอเนื่อง การอบรมใหความรูและรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสำนึก รวมทั้งมาตรการ

อนุรักษพลังงาน เพื่อใหเกิดผลประหยัดอยางเปนรูปธรรม โดยมาตรการอนุรักษพลังงานที่ทั้งสองอาคารดำเนิน

การมีดังนี้ 

  อาคารสาทร สแควร 

• ลดปริมาณไฟฟาแสงสวางลานจอดรถ วันจันทรถึงศุกร บริเวณที่มีการใชแสงสวางนอย หรือ

บริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอตอการใชงานแลว 

• ลดปริมาณไฟฟาแสงสวางลานจอดรถในวันหยุด เปน 50% จากเดิม 100% 

• ตั้งคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในหองเครื่องจักร เปน 26 ํ จากเดิม 25 ํ 

• ตั้งคาอุณหภูมิเครื่องสงลมเย็น ในชวงฤดูหนาว เปน 16 ํ จากเดิม 15 ํ 

• ลดจำนวนการเปดลิฟตโดยสารในวันหยุดเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ จากจำนวนลิฟต

ทั้งหมด 18 ตัว เหลือ 9 ตัว 

• ปรับลดปริมาณแรงดันน้ำ ชุดฟลัชวาลว และก็อกน้ำอางลางมือ ภายในหองน้ำพื้นที่สวนกลาง 

ใหมีแรงเหมาะสมตามการใชงานของแตละชนิดสุขภัณฑ 

 

 อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

• การเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นเครื่องทำน้ำเย็น ตามฤดูกาล 

• ลดเวลาการเดินเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) โดยหยุดเดินเครื่องกอนเวลาเดิม 45 นาที (350 ตัน) 

และ 30 นาที (700 ตัน) 

• การลดความเร็วรอบพัดลมระบบระบายอากาศ โดยการปรับ VSD จาก 45 Hz เหลือ 35 Hz 

• การลดการใชเครื่องปรับอากาศ (FCU) ในหองเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Plant) จากทั้งหมด  

6 เครื่อง เหลือ 2-4 เครื่อง ตามปริมาณเครื่องจักรที่เปด 
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ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 สิ่งแวดลอมตลอดจนสภาพแวดลอมของทรัพยสินของกองทรัสต ซึ่งนอกจากจะธำรงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม

ที่เปนมิตรตอสังคม ชุมชน ผูเชา ผูใชอาคาร รวมทั้งกฎหมายดานสิ่งแวดลอมแลว การบริหารจัดการอาคารยังมีแผน

ปฏิบัติการดูแลสภาพแวดลอมและปฏิบัติเปนรูปธรรมอยางสม่ำเสมอ โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมทั้งยังจัดใหมี 

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเปนผูใหบริการ ใหคำปรึกษาในการดูแลบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เชน 

- การดูแลและรักษาไวซึ่งคุณภาพอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and 

Environment Design จาก The U.S. Green Building Council (USGBC) 

- การบำรุงรักษาระบบและตรวจวิเคราะหระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำเสียประจำเดือน 

- การเลือกใชสารเคมีในระบบปรับอากาศที่ไมทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และเลือกใชสารเคมีสำหรับงาน

ทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- การดูแลระบบเติมอากาศในอาคารจอดรถชั้นใตดินเพื่อลดปริมาณคารบอนมอนนอกไซต (CO) และคารบอน

ไดออกไซต (CO2) ภายในพื้นที่จอดรถ 

- การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวหรือภูมิทัศนทั่วทั้งอาคารโดยหนวยงานที่เชี่ยวชาญจากภายนอก 

 

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ความรับผิดชอบตอสังคมในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยถือเปนอีกบทบาทหนาที่หนึ่งซึ่งไมเพียงแตได

มีการบัญญัติไวเปนกฎหมายที่ผูประกอบการตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดตอเนื่องตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งไดวางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงานใหแกลูกจางหรือพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสำคัญสูงสุดของหนวยงานใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานสอดคลองกับสภาวการณและสภาพแวดลอมการทำงานปจจุบันที่มี

การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี มาใชในกระบวนการบริหารจัดการดูแลอาคาร เพื่อคุณภาพ

ในการใหบริการแกผูเชาตามขอตกลงแหงสัญญาเชาและสัญญาบริการที่ไดลงนามรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ 

 ในดานความปลอดภัยของผูเชาหรือผูใชอาคาร ซึ่งโดยพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการฝกอบรมและฝกซอมอพยพ 

หนีไฟประจำปตามกฎหมายแลว ผูบริหารอสังหาริมทรัพยยังไดจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินประจำเดือนเพื่อ 

ความพรอมในการรับเหตุการณอยูตลอดเวลา ซึ่งนอกจากเปนการซักซอมแผนในดานการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะ

ความสามารถแลว ยังถือเปนโอกาสในการพิจารณาปรับปรุงทบทวนแผนฉุกเฉินตางๆ อยูตลอดเวลาดวยอีกทางหนึ่ง 

 

ดานกิจกรรม 

 ในรอบการดำเนินกิจการของกองทรัสตในชวงประมาณ 6 เดือนที่ผานมา ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร ยังคงมีจุดมุงหมายที่จะดำเนินกิจกรรมอันมีคุณประโยชนตอสังคมโดยรวม และ 

รวมถึงกิจกรรมที่ไดดำเนินมาแลวอยางตอเนื่อง ไดแก 

- ดำเนินกิจกรรมและโครงการเทิดพระเกียรติ 

- รวมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตทุกไตรมาส 

- จัดนิทรรศการเพื่อการรณรงคและใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรน้ำ 

- การสนับสนุนใหทั้งสองอาคารเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาคารที่มุงเนนการจัดการเรื่องการอนุรักษพลังงาน  

และเปนแบบอยางอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED เพื่อประโยชนทางการศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษา 

เขาศึกษาเยี่ยมชมอยางตอเนื่อง อาทิเชนในวันที่ 5 และ 6 กันยายน 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไดเขาเยี่ยมชมอาคารทั้ง 2 อาคาร ไดศึกษาตัวอยางอาคารอนุรกัษพลังงาน ระบบและอุปกรณประกอบอาคาร 
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และวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัย UGM : Gadjah Mada University 

ประเทศอินโดนีเซีย เขาเยี่ยมชมอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่ไดรับการรับรองเปนอาคารเขียวระดับ 

Platinum จาก USGBC 

 

 บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ตระหนักเปนอยางดีวา ความรับผิดชอบตอสังคมไมไดเปนบทบาทเสริม 

ในการดำเนินธุรกิจ แตเปนหนาที่ในลักษณะความรับผิดชอบหนึ่งที่สำคัญขององคกรที่จะตองดำเนินการและดูแล 

รับผิดชอบควบคูกัน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของกองทรัสตไดอยางยั่งยืนรวมกับสภาวะแวดลอมภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความรับผิดชอบตอสังคม จำเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองปรับตัว รับรูและเขาถึงขอมูล

ขาวสาร ความตองการ ผลกระทบใดๆ ดวยความรวมมือจากทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยแหง 

ความสำเร็จของภารกิจความรับผิดชอบตอสังคมแทจริงสืบไป 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต 

สำหรับระยะเวลาตั้งแต 22 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 

 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต จำนวนเงิน รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (1) 

  หนวย: บาท เรียกเก็บจริง% (2)  เพดาน% (2) 

 

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต 9,545,166 0.12% ไมเกิน 1.0% 

คาธรรมเนียมทรัสตี 4,513,139 0.05% ไมเกิน 1.0% 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,446,941 0.02% ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 29,605,248 0.36% ไมเกิน 5.0% 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,059,515 0.01% ตามที่จายจริง 

ตนทุนการเชาและบริการ 101,624,412 1.25% ตามที่จายจริง 

คาใชจายในการบริหาร 1,280,907 0.02% ตามที่จายจริง 

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจำหนาย 15,883,326 0.19% ตามที่จายจริง 

ตนทุนทางการเงิน 38,399,661 0.47% ตามที่จายจรงิ  

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด 203,358,315 2.49% 
 

หมายเหตุ : (1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักครั้งแรก เทากับ 8,150,766,757.11 บาท 

 (2) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

  คาธรรมเนียมและคาใชจายเพดานเปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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เสนอ ผูถือหนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (“กองทรัสต”) 

 

 ขาพเจา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (“ทรัสต”) ไดกำกับดูแลการจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

โกลเดนเวนเจอร (“กองทรัสต”) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด สำหรับระยะเวลา 

รอบปบัญชี ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 แลวนั้น 

 

 ขาพเจาเห็นวาบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดการกองทรัสตเหมาะสม

ตามสมควรแหงวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยทรัสต และบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  

พ.ศ. 2550 

 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 

 

 

 

  

 นายวศิน วณิชยวรนันต 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 

07 ธันวาคม 2559 
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√“¬°“√√–À«à“ß°—π√–À«à“ß°Õß∑√— μå°—∫ºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π°—∫ºŸâ®—¥°“√°Õß∑√— μå 
1. รายการระหวางกัน 

(1) ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตไดแตงตั้ง บริษัทฯ เปนผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต (REIT 

Manager) โดยบริษัทฯ เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกองทรัสต ตามประกาศ สช. 29/2555 ทั้งนี้

รายละเอียดการทำธุรกรรมแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ความสัมพันธ 

  ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการกองทรัสตซึ่งถูกกำหนดใหเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับ 

กองทรัสตตามประกาศ สช. 29/2555 
 

 ลักษณะของรายการระหวางกัน 

  ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตไดแตงตั้ง บริษัทฯ เปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) 

ของกองทรัสต 
 

 เงื่อนไขนโยบายราคา 

  บริษัทฯ ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตจากกองทรัสต ซึ่งประกอบไปดวย 

1. คาธรรมเนียมพื้นฐาน (Base Fee) ที่เปนไปตามที่สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตโดยมี 

การกำหนดอัตราขั้นต่ำแตเรียกเก็บไมเกิน 0.3% ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต  

โดยมีอัตราขั้นต่ำกำหนดไวที่ 12 ลานบาท 

2. คาธรรมเนยีมผนัแปร (Variable Fee) ทีเ่รยีกเกบ็ไมเกนิ 2% ของรายไดจากการลงทนุสทุธ ิแตไมเกิน 

0.5% มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต (NAV) ณ วันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลัก 

ครั้งแรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักครั้งแรกบวกดวย NAV ของ 

ทรัพยสินหลักสวนเพิ่มทุน ณ วันที่กองกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติม (ถามี) 
 

 ความเห็นดานราคา 

  โครงสรางของคาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตนั้นเปนไปตามปกติของกองทรัสตที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย โดยคาธรรมเนียมในสวนอัตราพื้นฐานและอัตราผันแปรที่สะทอนผลการบริหารจัดการ

กองทรัสตของผูจัดการกองทรัสตนั้นสะทอนคาใชจายในการบริหารกองทรัสตตามปกติที่เกิดขึ้น 
 

(2) ผูจัดการกองทรัสตไดวาจางบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัดเพื่อทำหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(Property Manager) โดยบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัดเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับกองทรัสต 

เนื่องจากบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับผูจัดการกองทรัสต (REIT 

Manager) ทั้งนี้ รายละเอียดการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถสรุป

ไดดังนี้ 

 ความสัมพันธ 

 เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับผูจัดการกองทรัสต 
 

 ลักษณะของรายการระหวางกัน 

  ผูจัดการกองทรัสตวาจางบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ 

กองทรัสต 
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 เงื่อนไขนโยบายราคา 

  บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทรัสต 

ซึ่งประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก อัตราพื้นฐานมีมูลคาไมเกิน 100 ลานบาท และในสวนคาธรรมเนียม

ผันแปร (Variable) ไมเกิน 8% ตอปของรายไดจากการใหเชาพื้นที่ทั้งหมด 
 

 ความเห็นดานราคา 

  โครงสรางของคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย นั้นเปนไปตามปกติวิสัยเทียบเคียงไดกับ 

คาธรรมเนียมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่นในประเทศที่ลงทุนในทรัพยสินประเภทเดียวกันกับ

ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตลงทุนครั้งแรก โดยอัตราคาธรรมเนียมทั้ง 2 สวนนั้นจะสรางแรงจูงใจให 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดำเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตอยางมีประสิทธิภาพและ 

เต็มความสามารถ 
 

(3) ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตไดเขาทำสัญญาเชา สัญญาเชาชวง และสัญญาซื้อขายกับบริษัท 

เลิศรัฐการ จำกัด และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน 

ครั้งแรก โดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด เปนบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของกับกองทรัสต เนื่องจากบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  

เปนบริษัทในเครือของบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในผูจัดการกองทรัสต (REIT 

Manager) คิดเปนรอยละ 99.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของผูจัดการกองทรัสต ทั้งนี้  

รายละเอียดการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูถือหุนรายใหญของผูจัดการกองทรัสตสามารถสรุป 

ไดดังนี้ 

 ความสัมพันธ 

  เปนบริษัทในเครือของบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในผูจัดการกองทรัสต (REIT 

Manager) คิดเปนรอยละ 99.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของผูจัดการกองทรัสต 
 

 ลักษณะของรายการระหวางกัน 

  ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตไดเขาทำสัญญาเชา สัญญาเชาชวง และสัญญาซื้อขายกับ

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่กองทรัสต 

เขาลงทุนครั้งแรก 
 

 เงื่อนไขนโยบายราคา 

  สำหรับราคาที่กองทรัสตซื้อทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรกจากบริษัท เลิศรัฐการ จำกัดและ 

บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด ที่เทากับ 9,906 ลานบาท (รวมคาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชา

ชวง) ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของทรัพยสินต่ำสุดที่จัดทำโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ

เกินกวารอยละ 5 โดยในการกำหนดราคาสุดทายที่กองทรัสตซื้อทรัพยสินหลักที่ลงทุนครั้งแรกจาก

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด นั้นอางอิงจากราคาประเมินของ 

ทรัพยสินที่จัดทำโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
 

 ความเห็นดานราคา 

  รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและไมทำใหกองทรัสตเสียประโยชน เพราะ

ทำใหกองทรัสตสามารถเขาลงทุนในทรัพยสินในโครงการอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ และตั้งอยูใน

ศูนยกลางธุรกิจ ซึ่งสามารถดึงดูดผูเชาไดเปนอยางดี โดยทรัพยสินดังกลาวมีศักยภาพในการสรางมูลคา

เพิ่มใหแกกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต 
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(4) กองทรัสตไดปลอยเชาพื้นที่สำนักงานและ/หรือ เขาทำธุรกรรมอื่นๆกับนิติบุคคลหลายแหงที่ถือเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับผูจัดการกองทรัสต ทั้งนี้ รายละเอียด

การทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน สามารถสรุปไดดังนี้ 

ก. โครงการสาทร สแควร 
 

 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

 

บริษัท โกลเดน แลนด  เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

เรสซิเดนซ จำกัด ผูจัดการกองทรัสตและผูบริหาร จำกัด เชาพื้นที่สำนักงานในโครงการ บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท โกลเดน 

 อสังหาริมทรัพย สาทร สแควร เพื่อใชในการประกอบ ในอัตราคาเชาและคาบริการรวมกันในอัตรา แลนด เรสซิเดนซ จำกัด ตามปกติ* 

  กิจการของบริษัท ตลาด และมีเงื่อนไขการเชาซึ่งใกลเคียงกับ 

   ผูเชารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  
บริษัท แผนดินทอง • เปนผูถือครองหนวยทรัสตรายใหญ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการ จากบริษัท การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

พร็อพเพอรตี้  ของกองทรัสต ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด  • เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ เชาพื้นที่สำนักงานในโครงการสาทร จำกัด (มหาชน) ในอัตราคาเชาและคาบริการ แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 

(มหาชน)  ผูจัดการกองทรัสต และเปนผูถือหุน สแควร เพื่อใชในการประกอบกิจการ รวมกันในอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการเชาซึ่ง ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

  ใหญของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ของบริษัท ใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ตามปกติ*  
บริษัท แผนดินทอง  • เปนผูถือครองหนวยทรัสตรายใหญ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

พร็อพเพอรตี้  ของกองทรัสต ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) Club จากบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด  • เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ ใชบริการสถานที่หอง Victor Club ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ในอัตราราคา ธุรกิจของกองทรัสต โดยมีอัตราราคา 

(มหาชน)  ผูจัดการกองทรัสต และเปนผูถือหุน ในโครงการสาทร สแควร และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกันกับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

  ใหญของผูบริหารอสังหาริมทรัพย   ลูกคาทั่วไป  
บริษัท โกลเดน แลนด  เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับผูจัดการ บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

เรสซิเดนซ จำกัด กองทรัสต จำกัด ใชบริการสถานที่หอง Victor  Club จากบริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

   Club ในโครงการสาทร สแควร ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกัน ธุรกิจของกองทรัสต โดยมีอัตราราคา 

    กับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป 
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 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

 

 บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด  • เปนผูถือหุนในผูจัดการกองทรัสต บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor Club 

(มหาชน)  รอยละ 99.99 ใชบริการสถานที่หอง Victor Club  Club จากบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)  เปนการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 

 • เปนผูถือหุนใหญในบริษัท ในโครงการสาทร สแควร ในอัตราราคาและเงื่อนไขการใหบริการเดียวกัน  ของกองทรัสต โดยมีอัตราราคาและ  

  แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้  กับลูกคารายอื่น เงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแกลูกคา 

  ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)   ทั่วไป  
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้อสินคาอุปโภคบริโภค กองทรัสตมีคาใชจายในการซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ด การซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ดเปนรายจาย 

จำกัด (มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ และของใชเบ็ดเตล็ด สำหรับโครงการ จากบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) ใน เพื่อดำเนินงานปกติของกองทรัสต 

 ของผูจัดการกองทรัสต สาทร สแควร จากบริษัท เบอรลี่ ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป และราคาซื้อขายเปนไปตามราคา 

   ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)  ตลาด และเงื่อนไขการคาทั่วไป  
บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้อสินคาน้ำดื่มสำหรับ กองทรัสตมีคาใชจายในการซื้อน้ำดื่มจากบริษัท การซื้อน้ำดื่มเปนรายจายเพื่อ 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ โครงการสาทร สแควร จากบริษัท ไทยดริ้งค จำกัด ในราคาตลาด และมีเงื่อนไข ดำเนินงานปกติของกองทรัสต และ 

 ของผูจัดการกองทรัสต ไทยดริ้งค จำกัด การคาทั่วไป ราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด 

    และเงื่อนไขการคาทั่วไป  
บริษัท เสริมสุข จำกัด  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้อสินคาเครื่องดื่มสำหรับ กองทรัสตมีคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มจาก การซื้อเครื่องดื่มเปนรายจายเพื่อ 

(มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ โครงการสาทร สแควร จากบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในราคาตลาด ดำเนินงานปกติของกองทรัสต และ 

 ของผูจัดการกองทรัสต เสรมิสุข จำกัด (มหาชน) และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป ราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด  

    และเงื่อนไขการคาทั่วไป  
บริษัท เอฟ แอนด บี  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้ออาหารและเครื่องดื่ม กองทรัสตมีคาบริการอาหารและเครื่องดื่มจาก การซื้อบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สำหรับโครงการสาทร สแควร บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เปนรายจายเพื่อดำเนินงานปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต จากบริษัท เอฟ แอนด บี ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป ของกองทรัสต และมีราคาและเงื่อนไข 

  อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  ทางการคาที่ใกลเคียงกันกับ 

    ผูประกอบการรายอื่น 
 
หมายเหตุ * อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเปนเงื่อนไขปกติทั่วไป เมื่อเทียบกับอัตราคาเชาเฉลี่ยและเงื่อนไขการเชาของผูเชารายอื่นในโครงการสาทร สแควร ที่ทำสัญญาในปเดียวกัน ซึ่งเปนราคา 

  ตลาดที่มีการปลอยเชาในขณะนั้น 
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ข. โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 
 

 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

 
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด เชาพื้นที่ กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สำนักงานในโครงการปารคเวนเชอร บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ในอัตราคาเชาและ เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท โออิชิ 

 ของผูจัดการกองทรัสต อีโคเพล็กซ เพื่อใชในการประกอบ คาบริการรวมกันในอัตราตลาด และมีเงื่อนไข ราเมน จำกัด ตามปกติ** 

  กิจการของบริษัท การเชาซึ่งใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มีลักษณะ 

   เดียวกัน   
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เชาพื้นที่ กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สำนักงานในโครงการปารคเวนเชอร บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ในอัตราคาเชาและ เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท โออิช ิ

 ของผูจัดการกองทรัสต อีโคเพล็กซ เพื่อใชในการประกอบ คาบริการรวมกันในอัตราตลาด และมีเงื่อนไข เทรดดิ้ง จำกัด ตามปกติ** 

  กิจการของบริษัท การเชาซึ่งใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มีลักษณะ 

   เดียวกัน   
บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

(มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ เชาพื้นที่สำนักงานในโครงการ บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) ในอัตราคาเชา เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท โออิชิ 

 ของผูจัดการกองทรัสต ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เพื่อใชใน และคาบริการรวมกันในอัตราตลาด และมี กรุป จำกัด (มหาชน) ตามปกติ** 

  การประกอบกิจการของบริษัท เงื่อนไขการเชาซึ่งใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มี 

   ลักษณะเดียวกัน   
บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท  เปนผูจัดการกองทรัสต บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

แมเนจเมนท จำกัด  จำกัด เชาพื้นที่สำนักงานในโครงการ บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท 

  ปารคเวนเชอรอีโคเพล็กซ เพื่อใชใน ในอัตราคาเชาและคาบริการรวมกันในอัตราตลาด ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด 

  การประกอบกิจการของบริษัท และมีเงื่อนไขการเชาซึ่งใกลเคียงกับผูเชารายอื่น ตามปกติ*** 

   ที่มีลักษณะเดียวกัน  
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 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

  
บริษัท ทีซีซี แลนด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจากบริษัท การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

ดีเวลลอปเมนทจำกัด ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ จำกัด เชาพื้นที่สำนักงานในโครงการ ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด ในอัตรา เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท 

 ของผูจัดการกองทรัสต ปารคเวนเชอรอีโคเพล็กซ เพื่อใชใน คาเชาและคาบริการรวมกันในอัตราตลาด และมี ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด  

  การประกอบกิจการของบริษัท เงื่อนไขการเชาซึ่งใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มี ตามปกติ*** 

   ลักษณะเดียวกัน   
บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด เชาพื้นที่ กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจากบริษัท การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สำนักงานในโครงการปารคเวนเชอร ไทยดริ้งค จำกัด ในอัตราคาเชาและคาบริการ เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท 

 ของผูจัดการกองทรัสต อีโคเพล็กซ เพื่อใชในการประกอบ รวมกันในอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการเชาซึ่ง ไทยดริ้งค จำกัด ตามปกติ** 

  กิจการของบริษัท ใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  
บริษัท แกรนด ยูนิตี้  เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจากบริษัท การเชาพื้นที่สำนักงานเปนการเชา 

ดิเวลล็อปเมนท จำกัด ผูจัดการกองทรัสต จำกัด เชาพื้นที่สำนักงานในโครงการ แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด ในอัตรา เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท แกรนด 

  ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เพื่อใชใน คาเชาและคาบริการรวมกันในอัตราตลาด และมี ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด 

  การประกอบกิจการของบริษัท เงื่อนไขการเชาซึ่งใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มี ตามปกติ*** 

   ลักษณะเดียวกัน  
บริษัท แผนดินธรรม  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ กองทรัสตจะเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก การเชาพื้นที่สวนรานคาเปนการเชา 

พร็อพเพอรตี้ ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ดีเวลลอปเมนท จำกัด จะเชาพื้นที่ บริษัท แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท เพื่อประกอบธุรกิจของ บริษัท 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด ของผูจัดการกองทรัสต สวนรานคาในโครงการปารคเวนเชอร  จำกัด ในอัตราคาเชาและคาบริการรวมกันใน แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ 

  อีโคเพล็กซ เพื่อใชในการประกอบ อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการเชาซึ่งใกลเคียงกับ ดีเวลลอปเมนท จำกัด ตามปกติ*** 

  กิจการของบริษัท ผูเชารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   
บริษัท แผนดินธรรม  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตเปนผูใหบริการพื้นที่ กองทรัสตเรียกเก็บคาใหบริการพื้นที่สวนกลาง ราคาและเงื่อนไขที่ใหบริการเปนไป 

พร็อพเพอรตี้ ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สวนกลางของอาคารปารคเวนเชอร จากบริษัท แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ ตามที่ตกลงรวมกัน ตามสัญญาที่ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด ของผูจัดการกองทรัสต อีโคเพล็กซ เพื่ออำนวยความสะดวก ดีเวลลอปเมนท จำกัด ในอัตราที่ตกลงรวมกัน คูสัญญาไดตกลงรวมกันไวแลว 

  ใหกับบริษัทในการประกอบกิจการ 

  โรงแรมของบริษัท   
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 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

  
บริษัท แผนดินธรรม  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ กองทรัสตมีคาใชจายในการเชาพื้นที่จอดรถที่ ราคาและเงื่อนไขที่ใหบริการเปนไป 

พร็อพเพอรตี้ ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ดีเวลลอปเมนท จำกัด เปนผูให เรียกเก็บจากบริษัท แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ ตามราคาที่ตกลงรวมกัน ตามสัญญา 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด ของผูจัดการกองทรัสต บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 164 คัน  ดีเวลลอปเมนท จำกัด ในอัตราที่ตกลงรวมกัน ที่คูสัญญาไดตกลงรวมกันไวแลว 

  ใหกับกองทรัสตเพื่อใชในการ 

  ดำเนินงานของโครงการ 

  ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ    
บริษัท แผนดินทอง  • เปนผูถือครองหนวยทรัสตรายใหญ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

พร็อพเพอรตี้  ของกองทรัสต ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)  Club จากบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด • เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ ใชบริการสถานที่หอง Victor Club ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ในอัตราราคา ธุรกิจของกองทรัสต โดยมีอัตราราคา 

(มหาชน)  ผูจัดการกองทรัสต และเปนผูถือ ในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกันกับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

  หุนใหญของผูบริหารอสังหาริมทรัพย   ลูกคาทั่วไป  
บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด  • เปนผูถือหุนในผูจัดการกองทรัสต บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

(มหาชน)  รอยละ 99.99 ใชบริการสถานที่หอง Victor Club Club จากบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 • เปนผูถือหุนใหญในบริษัท  ในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกัน ธุรกิจของกองทรัสต โดยมีอัตราราคา 

  แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้  กับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

  ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป  
บริษัท แกรนด ยูนิตี้  เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

ดิเวลล็อปเมนท จำกัด ผูจัดการกองทรัสต จำกัด ใชบริการสถานที่หอง Victor  Club จากบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

   Club ในอาคารปารคเวนเชอร จำกัด ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการ ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

   อีโคเพล็กซ เดียวกันกับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

จำกัด (มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ใชบริการสถานที่หองVictor Club Club จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต ในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกัน ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

    กับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป  



93
∑√— μå‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ„π ‘∑∏‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‚°≈‡¥âπ‡«π‡®Õ√å 

 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

  
บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน)  กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

(มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ใชบริการสถานที่หอง Victor Club Club จากบริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต ในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกัน ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

    กับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป  
บริษัท อาคเนย ประกันภัย  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท อาคเนย ประกันภัย จำกัด กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

จำกัด (มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ (มหาชน) ใชบริการสถานที่หอง Victor Club จากบริษัท อาคเนย ประกันภัย จำกัด Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต  Club ในอาคารปารคเวนเชอร  (มหาชน) ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการ ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

   อีโคเพล็กซ เดียวกันกับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป  
บริษัท เครืออาคเนย จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท เครืออาคเนย จำกัด ใชบริการ กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สถานที่หอง Victor Club ในอาคาร Club จากบริษัท เครืออาคเนย จำกัด ในอัตรา Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ราคา และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกันกับลูกคา ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

    รายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป  
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

(ประเทศไทย) จำกัด ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ จำกัด ใชบริการสถานที่หอง Victor Club จากบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต Club ในอาคารปารคเวนเชอร  จำกัด ในอัตราราคา และเงื่อนไขการใหบริการ ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

   อีโคเพล็กซ เดียวกันกับลูกคารายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป  
บริษัท เกษมทรัพยวัฒน  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด กองทรัสตเรียกเก็บคาบริการสถานที่หอง Victor การใหบริการสถานที่หอง Victor 

จำกัด ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ใชบริการสถานที่หอง Victor Club Club จากบริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด ในอัตรา Club เปนการดำเนินงานตามปกติ 

 ของผูจัดการกองทรัสต ในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ราคา และเงื่อนไขการใหบริการเดียวกันกับลูกคา ธุรกิจของกองทรัสตโดยมีอัตราราคา 

    รายอื่น และเงื่อนไขทางการคาปกติที่ใหแก 

     ลูกคาทั่วไป 
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 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

  
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้อสินคาอุปโภคบริโภค กองทรัสตมีคาใชจายในการซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ด การซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ดเปนรายจาย 

จำกัด (มหาชน) ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ และของใชเบ็ดเตล็ด สำหรับโครงการ จากบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินงานปกติของกองทรัสต 

 ของผูจัดการกองทรัสต ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ จากบริษัท  ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป และราคาซื้อขายเปนไปตามราคา 

   เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)  ตลาด และเงื่อนไขการคาทั่วไป  
บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้อสินคาน้ำดื่ม สำหรับ กองทรัสตมีคาใชจายในการซื้อน้ำดื่มจากบริษัท การซื้อน้ำดื่มเปนรายจายเพื่อ 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ไทยดริ้งค จำกัด ในราคาตลาด และมีเงื่อนไข ดำเนินงานปกติของกองทรัสต และ 

 ของผูจัดการกองทรัสต จากบริษัท ไทยดริ้งค จำกัด การคาทั่วไป ราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด 

     และเงื่อนไขการคาทั่วไป  
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี กองทรัสตซื้อบริการอินเตอรเน็ต กองทรัสตมีคาใชจายในการซื้อบริการอินเตอรเน็ต การซื้อบริการอินเตอรเน็ตรายครั้ง 

จำกัด ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ รายครั้ง สำหรับบริการสถานที่หอง รายครั้งสำหรับบริการสถานที่หอง Victor Club สำหรับบริการสถานที่หอง Victor 

 ของผูจัดการกองทรัสต Victor Club ในโครงการปารคเวนเชอร  จากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในอัตราที่ Club เปนรายจายเพื่อดำเนินงาน 

   อีโคเพล็กซ จากบริษัท ที.ซี.ซี.  ตกลงรวมกัน ปกติของกองทรัสต และราคาซื้อขาย 

   เทคโนโลยี จำกัด  เปนไปตามราคาตลาด และเงื่อนไข 

     การคาทั่วไป  
บริษัท ฟอรเวิรดซิสเต็ม  เปนบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จำกัด กองทรัสตมีคาใชจายดานงานระบบจอดรถ ราคาที่ใหบริการเปนไปตามราคา 

จำกัด ผูจัดการกองทรัสต เปนผูใหบริการงานระบบจอดรถ ภายในอาคารของโครงการ ปารคเวนเชอร ตลาด และเงื่อนไขการคาทั่วไป 

   ภายในอาคารของโครงการ อีโคเพล็กซ ที่จายใหกับบริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม 

   ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซใหแก จำกัด ในอัตราที่ตกลงรวมกัน 

   กองทรัสต  
บริษัท เอเซียบุคส จำกัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท เอเซียบุคส จำกัด เชาพื้นที่ กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจากบริษัท การเชาพื้นที่สวนรานคาเปนการเชา 

 ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ สวนรานคาในโครงการ เอเซียบุคส จำกัด ในอัตราคาเชาและคาบริการ เพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท 

 ของผูจัดการกองทรัสต ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เพื่อใชใน รวมกันในอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการเชาซึ่ง เอเซียบุคส จำกัด ตามปกติ*** 

   การประกอบกิจการของบริษัท ใกลเคียงกับผูเชารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
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 นิติบุคคล /  

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน เงื่อนไขนโยบายราคา ความเห็นดานราคา 

  
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญซึ่งมี บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กองทรัสตเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก ราคาที่ใหบริการเปนไปตามราคา 

จำกัด ความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ เชาพื้นที่สวน Victor Link ในโครงการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในอัตราที่ ตลาด และเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 ของผูจัดการกองทรัสต ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เพื่อใช ตกลงรวมกัน 

   ในการประกอบกิจการของบริษัท   
 
หมายเหตุ * อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเปนเงื่อนไขปกติทั่วไป เมื่อเทียบกับอัตราคาเชาเฉลี่ยและเงื่อนไขการเชาของผูเชารายใหญรายอื่นในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซที่ทำสัญญาในป

เดียวกัน ซึ่งเปนราคาตลาดที่มีการปลอยเชาในขณะนั้น 

 ** อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเปนเงื่อนไขปกติทั่วไป เมื่อเทียบกับอัตราคาเชาเฉลี่ยและเงื่อนไขการเชาของผูเชารายใหญรายอื่นที่เปนผูเชารายแรกๆ ในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซที่

ทำสัญญาในปเดียวกัน ซึ่งเปนราคาตลาดที่มีการปลอยเชาในขณะนั้น 

 *** อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเปนเงื่อนไขปกติทั่วไป เมื่อเทียบกับอัตราคาเชาเฉลี่ยและเงื่อนไขการเชาของผูเชารายอื่นในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซที่ทำสัญญาในปกอนหนา 
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2. นโยบายการทำรายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสต และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ

กองทรัสตในอนาคตและแนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

  ในกรณีที่จะมีการทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยไวขางตน) ระหวางกองทรัสตกับ 

ผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตจะมีการดำเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย 

ดังนี้ 

1) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

  บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตใหหมายความตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

2) เงื่อนไขและขอกำหนดทั่วไปของกองทรัสตในการเขาทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

  เงื่อนไขและขอกำหนดทั่วไปของกองทรัสตในการเขาทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมี 

ดังตอไปนี้ 

• ในการทำธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตนั้น จะมี

การดำเนินการใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนไปเพื่อ

ประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต 

• ธุรกรรมที่กองทรัสตจะทำกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตจะ

ตองเปนธุรกรรมที่ใชราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม 

• บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทำธุรกรรมไมวาทางตรงหรือทางออมจะตองไมเขามามีสวนรวมใน

การพิจารณาและตัดสินใจเขาทำธุรกรรม 

• การคิดคาใชจายที่เกิดจากการเขาทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตและผูจัดการกองทรัสตหรือ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ตองใชราคาและอัตราที่เปนธรรมและมีความสมเหตุ

สมผล 
 

3) การอนุมัติการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ

กองทรัสตตองผานการดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

• ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

• ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวาหนึ่งลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 0.03 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทรัสต แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจัดการกองทรัสต 

• ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป หรือเกินรอยละสามของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทรัสต แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา ตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรัสตทำกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ

กองทรัสต เปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักการคำนวณมูลคาจะคำนวณตามมูลคาการได

มาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินทั้งหมดของแตละโครงการที่ทำใหโครงการนั้นๆพรอมจะหารายไดซึ่งรวม

ถึงทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นดวย 
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4) นโยบายการทำรายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสต และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ

กองทรัสตในอนาคต 

• การทำธุรกรรมประเภทตางๆ ระหวางกองทรัสตและผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กับผูจัดการกองทรัสตจะตองกระทำภายใตเงื่อนไขที่มีความเปนธรรมมีความเหมาะสมและเปน

ไปตามเงื่อนไขและขอกำหนดตามกฎหมายหลักทรัพยทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดบุคคลที่มีลักษณะเปน

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติมในอนาคต การเขาทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตและผูจัดการ 

กองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต จะถือปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขและ

ขอกำหนดตามกฎหมายหลักทรัพย 

• นอกจากนี้กองทรัสตจะดำเนินการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำกับผูจัดการกองทรัสต 

หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยรวมทั้งใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสตที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีและในรายงาน

ประจำปของกองทรัสตดวย 
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1. รายการระหวางกัน 

(1) รายการระหวางกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ก. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุน  

โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของทรัสตีของกองทรัสต ทั้งนี้  

รายละเอียดการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีสามารถสรุป 

ไดดังนี้ 

 ความสัมพันธ 

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของทรัสตีของกองทรัสต (บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด) โดยถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของจำนวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทรัสตีนอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย

และบริษัทรวมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาจทำธุรกิจปกติของสถาบันการเงินให

กับทรัพยสินอื่นที่มีในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต 
 

 ลักษณะของรายการระหวางกัน 

  สัญญาเชาและบริการระยะเวลา 3 ประหวางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ

ผูเชา และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด และบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ในฐานะผูใหเชา  

มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 ที่ตั้งของทรัพยสิน พื้นที่ (ตารางเมตร) 

 โครงการสาทร สแควร 119 

 โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 175 

 

  ภายหลังกองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินครั้งแรก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ในฐานะผูเชาไดยินยอมเปลี่ยนคูสัญญาเชาพื้นที่ จากบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด และ

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด เปนกองทรัสตและชำระคาเชาพื้นที่ใหแกกองทรัสตในฐานะผูใหเชา

พื้นที่บริเวณดังกลาว 
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 เงื่อนไขนโยบายราคา 

  อัตราคาเชาและคาบริการคงที่ตามลักษณะที่ตั้งของทรัพยสินตามสัญญาเชาและบริการ 
 

 ความเห็นดานราคา 

  การเชาพื้นที่คาปลีกโครงการสาทร สแควร เพื่อประกอบธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) โดยอัตราคาเชาและคาบริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนอัตรา

ตลาดซึ่งใกลเคียงกับอัตราคาเชาเฉลี่ยของผูเชาพื้นที่ภายในโครงการรายอื่นที่มีลักษณะใกลเคียง

กัน อนึ่ง ผูเชาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูเชารายแรกๆที่เขามาเชาพื้นที่ และมี

ทำเลพื้นที่ที่ดี สามารถมองเห็นไดโดยงายเมื่อเดินเขามาทางดานหนาอาคาร 

  ในสวนของการเชาพื้นที่คาปลีกโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เพื่อประกอบธุรกิจของ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยอัตราคาเชาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปน

อัตราตลาดซึ่งใกลเคียงกับอัตราคาเชาเฉลี่ยของผูเชาพื้นที่ภายในโครงการรายอื่นที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน อนึ่ง ผูเชาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูเชารายแรกๆที่เขามาเชาพื้นที่ 

และมีทำเลพื้นที่ที่อยูใกลประตูเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟา ซึ่งเปนทางเขาออกหลักของอาคาร 
 

ข. ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตมีการกูยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปน

จำนวน 1,000 ลานบาท โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของทรัสตี

ของกองทรัสต ทั้งนี้ รายละเอียดการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ 

ทรัสตีสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ความสัมพันธ 

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของทรัสตีของกองทรัสต (บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด) โดยถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของจำนวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกลาว นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาจทำธุรกิจปกติของสถาบัน

การเงินใหกับทรัพยสินอื่นที่มีในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต 
 

 ลักษณะของรายการระหวางกัน 

  ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตไดกูยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ภายหลังวันจัดตั้งกองทรัสตและกอนวันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักครั้งแรกเปน

จำนวน 1,000 ลานบาท และมีหลักประกันการกูยืมโดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนตามอายุของ

สัญญาเปนระยะเวลา 5 ป นอกจากนี้ บริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งอาจเปนธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 

และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี อาจทำธุรกิจปกติของสถาบัน 

การเงินใหกับทรัพยสินอื่นที่มีในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสตได 

  อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ผูจัดการกองทรัสตไดจัดหาผูใหกูรายใหม

แทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจำนวนเงินกูยืมเดิม 1,000 ลานบาท กับธนาคาร

ออมสิน โดยเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมฉบับใหมไมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อยกเวนเงื่อนไข

การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงโครงการสาทร สแควร 
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 เงื่อนไขนโยบายราคา 

  ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตกูยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

เปนจำนวน 1,000 ลานบาท โดยเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามอัตรา 

ดอกเบี้ย MLR และมีคาธรรมเนียมเงินกู โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับไมเกิน MLR ลบรอยละ 1.5 

ในปแรก และตลอดอายุสัญญาเงินกูไมเกิน MLR และมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู 5 ป รวมระยะ

เวลาปลอดชำระเงินตนสำหรับชำระคืนเงินกูระยะยาว เปนเวลา 5 ป และมีหลักประกันการกูยืม 

ซึ่งรวมถึงการโอนสิทธิอยางมี เงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ ระยะยาวในอาคารโครงการ 

ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และสัญญาเชาชวงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร  

การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย และสลักหลังใหผูใหกูเปนผูเอาประกันภัยรวม

และผูรับผลประโยชนรวม ยกเวนกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก การโอน

สิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาและบริการของผู เชาทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีใน 

ภายหนาที่มีอายุมากกวา 3 ป การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในบัญชีเงินฝาก และหลักประกันการ 

กูยืมอื่นๆ (ถามี) 
 

 ความเห็นดานราคา 

  ผูจัดการกองทรัสตไดดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใหเปนประโยชนสูงสุด

แกกองทรัสต โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบขอเสนอจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี และ

ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคล

ประเภทอื่นที่สามารถใหสินเชื่อแกกองทรัสตไดอื่นนั้น ผูจัดการกองทรัสตไดมีการพิจารณา 

ในหลายๆปจจัยรวมกัน เชน อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม ระยะเวลาการผอนชำระ และเงื่อนไข 

ปลีกยอยอื่นๆ ซึ่งสัญญาเงินกูที่เขาทำมีเงื่อนไขที่ไมดอยกวาขอเสนอจากธนาคารพาณิชย 

สถาบันการเงินบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให

สินเชื่อแกกองทรัสตไดอื่น โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบไดคำนึงถึงประโยชนทั้งในระยะสั้น

และในระยะยาวของกองทรัสต โดยที่อัตราดอกเบี้ยเปนเพียงหนึ่งในปจจัยในการพิจารณา

เทานั้น นอกเหนือจากนั้นในการเขาทำสัญญาเงินกูฉบับจริง ผูจัดการกองทรัสตไดดำเนินการให

สัญญาเงินกูฉบับจริง มีเงื่อนไขที่ไมดอยกวาที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หนวยทรัสต 

 

2. กระบวนการในการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต 

  ในการจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะไมกระทำการใดอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต  

ไมวาการกระทำนั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

1. เปนการเรียกคาตอบแทนในการทำหนาที่เปนทรัสตี 

2. ทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาไดจัดการกองทรัสตในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของให

ผูรับประโยชนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูรับประโยชนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการ

คัดคาน ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) เปนการเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือชองทางอื่นใดที่ผูถือหนวยทรัสตสามารถเขาถึง

ขอมูลการจะเขาทำธุรกรรมไดอยางทั่วถึง 
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(ข) มีระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน 

(ค) มีการเปดเผยชองทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคานที่ชัดเจน โดยระยะเวลา 

ดังกลาวตองไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน เวนแตในกรณีที่มีการขอมติผูถือหนวยทรัสตเพื่อเขาทำ

ธุรกรรมดงักลาว ใหการคัดคานกระทำในการขอมติผูถือหนวยทรัสตนั้น 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตแสดงการคัดคานอยางชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปดเผยตาม (ค)  

ในจำนวนเกินกวาหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายไดแลวทั้งหมด ทรัสตี 

จะกระทำหรือยินยอมใหมีการทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสตไมได 
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 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร  

(“กองทรัสต”) ซึ่งประกอบดวยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกำไร

ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับระยะเวลา 

ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวย 

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทรัสตตองบการเงิน 

 ผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูจัดการกองทรัสตพิจารณา 

วาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวา 

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดาน 

จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน 

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำ 

และการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกองทรัสต เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสต  

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูจัดการกองทรัสตใชและความสมเหตุ 

สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูจัดการกองทรัสต รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงิน 

โดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา 

 

√“¬ß“π¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“μ 
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ความเห็น 

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของกองทรัสต ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการ 

ดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับรอบระยะเวลา 

ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

(วิไล บูรณกิตติโสภณ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3920 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

28 พฤศจิกายน 2559 
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ß∫¥ÿ≈ 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

 หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

สินทรัพย 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 

 (ราคาทุน: 9,906 ลานบาท) 6 9,814,000,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 

 (ราคาทุน: 250 ลานบาท)  250,035,947 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5, 7 113,575,029 

ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ 5, 8 13,180,617 

ดอกเบี้ยคางรับ 5 564,424 

คาใชจายลวงหนา  27,081,033 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 5, 9 134,328,357 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน  182,757,556 

สินทรัพยอื่น 5 2,055,636 

รวมสินทรัพย  10,537,578,599 

 

หนี้สิน 

เจาหนี้การคา  17,199,637 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 5, 13 29,859,478 

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 5 8,576,347 

เงินมัดจำคาเชาและบริการ 5 251,608,252 

เงินกูยืมระยะยาว 10 2,000,000,000 

หนี้สินอื่น  6,311,696 

รวมหนี้สิน  2,313,555,410 

สินทรัพยสุทธิ  8,224,023,189 
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ß∫¥ÿ≈ (μàÕ) 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

 หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

สินทรัพยสุทธิ 

ทุนจดทะเบียน 11 8,148,000,000 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต 11 8,148,000,000 

กำไรสะสม 11 76,023,189 

สินทรัพยสุทธิ  8,224,023,189 

 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)  10.0933 

 

จำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)  814,800,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫ª√–°Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥‡ß‘π≈ß∑ÿπ 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  พื้นที่เฉพาะ   รอยละของ 

  สวนของ   มูลคา 

 ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินลงทุน 

   (บาท) (บาท) 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 (หมายเหตุ 6) 

สิทธิการเชาอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสราง และงานระบบ 

 โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ (โดยไมรวมพื้นที่ใน 

 สวนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอ กุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) 

 ที่ตั้ง  อาคารเลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

  สิทธิการเชาอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสราง 

   และงานระบบ 53,304 ตรม. 2,984,273,938 

  เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ  12,943,965 

      2,997,217,903 

  คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชา  30,498,205 

      3,027,716,108 2,935,000,000 29.16 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫ª√–°Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥‡ß‘π≈ß∑ÿπ (μàÕ) 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  พื้นที่เฉพาะ   รอยละของ 

  สวนของ   มูลคา 

 ประเภทเงินลงทุน กองทรัสต ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินลงทุน 

   (บาท) (บาท) 

สิทธิการเชาชวงที่ดิน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสราง และงานระบบ 

 โครงการสาทร สแควร 

 ที่ตั้ง  อาคารเลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  สิทธิการเชาชวงที่ดิน อาคาร สำนักงาน 

   สิ่งปลูกสราง และงานระบบ 114,567 ตรม. 6,777,233,710 

  เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ  37,179,715 

      6,814,413,425 

 คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชาชวง  63,812,246 

      6,878,225,671 6,879,000,000 68.35 

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  9,905,941,779 9,814,000,000 97.51 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 

หนวยลงทุน 

 กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย  250,000,000 250,035,947 2.49 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย  250,000,000 250,035,947 2.49 

รวมเงินลงทุน  10,155,941,779 10,064,035,947 100.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

 หมายเหตุ วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

รายไดจากการลงทุน 

รายไดคาเชาและบริการ 5 533,644,447 

รายไดดอกเบี้ย 5 3,991,248 

รายไดอื่น  1,907,841 

รวมรายได  539,543,536 

 

คาใชจาย 

ตนทุนการเชาและบริการ 5 101,624,412 

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 13 9,545,166 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5, 13 4,513,139 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 13 1,446,941 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 5, 13 29,605,248 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ  1,059,515 

คาใชจายในการบริหาร  1,280,907 

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจำหนาย 9 15,883,326 

ตนทุนทางการเงิน 5 38,399,661 

รวมคาใชจาย  203,358,315 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ  336,185,221 

 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

รายการกำไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย  35,947 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  (91,941,779) 

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (91,905,832) 

 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน  244,279,389 



109∑√— μå‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ„π ‘∑∏‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‚°≈‡¥âπ‡«π‡®Õ√å 

ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

 หมายเหตุ วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานในระหวางงวด 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ  336,185,221 

รายการกำไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย  35,947 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเชา 

 อสังหาริมทรัพย 6 (91,941,779) 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน  244,279,389 

 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต 

หนวยทรัสตที่ขายในระหวางงวด 11 8,148,000,000 

การจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 12 (168,256,200) 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต  7,979,743,800 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิระหวางงวด  8,224,023,189 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต)  - 

สินทรัพยสุทธิปลายงวด  8,224,023,189 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

  วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน  244,279,389 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานใหเปน 

 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 

การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  (9,905,941,779) 

การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย  (250,000,000) 

การตัดจำหนายคาใชจายรอการตัดบัญชี  15,883,326 

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ  (13,180,617) 

การเพิ่มขึ้นในคาใชจายจายลวงหนา  (27,081,033) 

การเพิ่มขึ้นในภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน  (182,757,556) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยอื่น  (2,055,636) 

การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้การคา  17,199,637 

การเพิ่มขึ้นในเจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย  24,763,927 

การเพิ่มขึ้นในรายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา  8,576,347 

การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำคาเชาและบริการ  251,608,252 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น  6,311,696 

ดอกเบี้ยรับ  (3,991,248) 

รับดอกเบี้ย  3,426,824 

ตนทุนทางการเงิน  38,399,661 

รายการกำไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย  (35,947) 

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  91,941,779 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน  (9,682,652,978) 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

  วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

จายดอกเบี้ย  (33,304,110) 

เงินสดรับจากการลงทุนของผูถือหนวยทรัสต  8,148,000,000 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว  2,000,000,000 

การจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต  (168,256,200) 

เงิดสดจายคาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยทรัสต  (150,211,683) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  9,796,228,007 

 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ  113,575,029 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต)  - 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด  113,575,029 
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

  วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ขอมูลผลการดำเนินงาน (ตอหนวย) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต)  - 

รายไดจากกิจกรรมลงทุน 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  0.4126 

 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (0.1128) 

รวมรายไดจากกิจกรรมลงทุน  0.2998 

บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต  10.0000 

หัก: การจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต  (0.2065) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด  10.0933 

 

อัตราสวนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานตอ 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)  2.95 

 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (บาท)  8,224,023,189 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)  2.46 

อัตราสวนของรายไดจากเงินลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)  6.53 

อัตราสวนของจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด 

 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)*  114.94 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (บาท)  8,267,011,054 

 

* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวดไมไดรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และคำนวณโดย 

 ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางงวด 
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À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ลักษณะของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

2 เกณฑการจัดทำงบการเงิน 

3 นโยบายการจายประโยชนตอบแทน 

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

6 เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

7 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

8 ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ 

9 คาใชจายรอการตัดบัญชี 

10 เงินกูยืมระยะยาว 

11 สวนของผูถือหนวยทรัสต 

12 การจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

13 คาใชจาย 

14 ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

15 ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 

16 เครื่องมือทางการเงิน 

17 ภาระผูกพัน 

18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

19 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอำนาจของผูจัดการกองทรัสต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2559 
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  ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร (“กองทรัสต”) เปนกองทรัสตตาม

พระราชบัญญัติ ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญัติฯ”) ที่กอตั้งขึ้นตามสัญญากอตั้ง

ทรัสตลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ระหวางบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ในฐานะผูกอตั้งทรัสต  

และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทรัสต กองทรัสต 

ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยเปนกองทรัสต ประเภทไมรับไถถอนหนวยทรัสตและไมมีกำหนด

อายุโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงเงินที่ไดรับ

จากการกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินประกันการเชา โดยลงทุนใน 2 โครงการ ไดแก โครงการปารคเวนเชอร 

อีโคเพล็กซ และโครงการสาทร สแควร (ดูรายละเอียดของเงินลงทุนในหมายเหตุ 6) 

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยทรัสตของกองทรัสต เปน 

หลักทรัพยจดทะเบียนและใหเริ่มซื้อขายไดตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2559 เปนตนไป 

  บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด (“ผูจัดการกองทรัสต”) ทำหนาที่ดูแลจัดการทรัพยสิน

ของกองทรัสตโดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ทำหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนของ 

กองทรัสต และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด ทำหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) เปน 

ผูถือหนวยทรัสตรายใหญของกองทรัสต โดยถือหนวยทรัสตทั้งสิ้นรอยละ 25.10 ของหนวยทรัสตที่ออกและ

ชำระแลว 

 

2 ‡°≥±å°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ งบการเงินไดจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑและรูป

แบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะ

ดานการลงทุน” 

  กองทรัสตไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 
 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการเงินลงทุนใน

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและเงินลงทุนในหลักทรัพย วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม 
 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน 

  งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน

ของกองทรัสต ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน

หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น 
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(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

  ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใช 

วิจารณญาณ การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบาย 

การบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

  ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง 

การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

  ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญที่

เปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรูในงบการเงิน อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 

3 π‚¬∫“¬°“√®à“¬ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π 
  กองทรัสตมีนโยบายจายประโยชนตอบแทน ดังนี้ 

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกำไรสุทธิที่

ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนที่จะจายใหแกผูถือหนวยทรัสตนั้นแบงเปน

ประโยชนตอบแทนสำหรับรอบปบัญช ี (Year-End Distribution) และประโยชนตอบแทนระหวางกาล 

(Interim Distribution) ในแตละไตรมาส (หากมี) ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนให

แกผูถือหนวยทรัสตไมเกิน 4 ครั้งตอรอบปบัญชี เวนแตกรณีที่กองทรัสตมีการเพิ่มทุน โดยจะเริ่มจาย

ประโยชนตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต หากกองทรัสตมีกำไรเพียงพอที่จะจาย

ประโยชนตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว 

  กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวขางตน ใหหมายถึง กำไรสุทธิที่ไมรวมกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ

ประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทรัสต รวมทั้งปรับปรุงดวยรายการอื่นเพื่อ

ใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทรัสต 
 

(2) ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแก ผูถือ

หนวยทรัสต 
  

  ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล หากประโยชนตอบแทนที่จะประกาศจายตอ 

หนวยทรัสตระหวางรอบไตรมาสใดมีมูลคาต่ำกวาหรือเทากับ 0.10 บาท ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิ์ที่จะไม

จายประโยชนตอบแทนในครั้งนั้น และใหสะสมประโยชนตอบแทนดังกลาวเพื่อนำไปจายรวมกับประโยชน

ตอบแทนที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

 

4 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ 
(ก) การวัดคาเงินลงทุน 

  เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจำนวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทรัสตมีสิทธิ์ในเงิน

ลงทุน ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทรัสต

จายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 

 เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

  เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเสื่อมราคา 

  ผูจัดการกองทรัสตกำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได

ซื้อสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมาโดยใชราคาทุนจากการซื้อสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  
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และจะกำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไป โดยใชราคา 

ประเมินจากผูประเมินราคาอิสระที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและ 

ผูประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ซึ่งการประเมินราคาจะทำเมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลง แตอยางนอยจะจัดใหมีการประเมินราคาทุกสองปนับตั้งแตวันที่มีการประเมินมูลคา 

เต็มรูปแบบครั้งลาสุด และจัดใหมีการสอบทานการประเมินคาทุกปนับแตวันที่มีการประเมินมูลคา 

เต็มรูปแบบครั้งลาสุด 

  ผูจัดการกองทรัสตจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมินคาสิทธิ 

การเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอเกิน 2 ครั้ง 

  กำไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ถามี) ถือเปนรายการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 
 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

  เงินลงทุนในหนวยลงทุนแสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ 

หนวยลงทุน 

  กำไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงใน 

งบกำไรขาดทุน 

  กำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จำหนาย 

เงินลงทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหนายคำนวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 
 

(ข) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

  เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบดวยยอดเงินสดและยอดเงินฝาก

ธนาคาร 
 

(ค) ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ 

  ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกำหนดชำระตามสัญญาเชาดำเนินงานแสดงไวเปน “ลูกหนี้จาก 

การใหเชาและบริการ” ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับ

การชำระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจำหนายบญัชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(ง) คาใชจายรอการตัดบัญชี 

  คาใชจายรอการตัดบัญชีประกอบดวย คาใชจายตางๆ ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสต 

ตามที่จายจริง ไดแก คาธรรมเนียมในการจัดจำหนายหนวยทรัสต และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

โดยตรง คาใชจายรอการตัดบัญชีจะทยอยตัดจำหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 5 ป 
 

(จ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงในราคาทุน 
 

(ฉ) รายได 

  รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
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 รายไดคาเชาและบริการ 

  รายไดคาเชาจะบันทึกเปนรายไดในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา และรายได

จากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแกลูกคาแลวตามอัตราที่ระบุในสัญญา รายไดที่รับรูแลวแต 

ยังไมถึงกำหนดชำระตามสัญญาเชาดำเนินงานแสดงไวเปน “ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ” ณ  

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

 ดอกเบี้ยรับ 

  ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ช) ตนทุนทางการเงิน 

  ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ย 

ที่แทจริงในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 
 

(ซ) คาใชจาย 

 สัญญาเชาดำเนินงาน 

  รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

  คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือ

ของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 
 

 คาใชจายอื่น 

  คาใชจายอื่นรับรูในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ฌ) ภาษีเงินได 

  กองทรัสตไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทรัสตไมมีสถานะเปนนิติบุคคลตาม

มาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 
 

(ญ) การแบงปนสวนทุน 

  กองทรัสตบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายประโยชนตอบแทน 

 

5 ∫ÿ§§≈À√◊Õ°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π 
  เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับ 

กองทรัสตหากกองทรัสต มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพล 

อยางมีสาระสำคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือ 

กองทรัสต อยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือ 

กิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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 ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 

 
ชื่อกิจการ

 ประเทศ 
ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะธุรกรรม 

  ที่จัดตั้ง 
 

กลุมบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทใหญของผูบริหาร รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

    อสังหาริมทรัพย และ 

    ผูจัดการกองทรัสต 

บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ไทย เปนผูจัดการกองทรัสต คาใชจาย - คาธรรมเนียม 

      การจัดการ 

     รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด ไทย เปนบริษัทในเครือของ รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

    ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

    และผูจัดการกองทรัสต 

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ไทย เปนบริษัทในเครือของ ทำสัญญาเชาพื้นที่อาคาร 

    ผูบริหารอสังหาริมทรัพย   สำนักงานสิ่งปลูกสรางและ 

    และผูจัดการกองทรัสต  งานระบบ (หมายเหตุ 6) 

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จำกัด ไทย เปนบริษัทในเครือของ คาใชจาย - คาบริการ 

    ผูบริหารอสังหาริมทรัพย   ระบบลานจอดรถ 

    และผูจัดการกองทรัสต 

กลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดิเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ไทย เปนบริษัทใหญของผูบริหาร รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

 ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)   อสังหาริมทรัพย 

   เปนผูถือหนวยทรัสต  

    ซึ่งถือหนวยทรัสตรอยละ 

    25.10 ของหนวยทรัสตที่ 

    ออกและชำระแลว 

บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด ไทย เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจาย - คาธรรมเนียมบริหาร 

      อสังหาริมทรัพย 

     ทำสัญญาเชาชวงที่ดิน อาคาร 

      สำนักงานสิ่งปลูกสรางและ 

      งานระบบ (หมายเหตุ 6) 

บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จำกัด ไทย เปนบริษัทในเครือของ รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

    ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

    และผูจัดการกองทรัสต 
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ชื่อกิจการ

 ประเทศ 
ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะธุรกรรม 

  ที่จัดตั้ง 
 

กลุมธนาคารกสิกรไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทย เปนผูดูแลผลประโยชน คาใชจาย - คาธรรมเนียม 

 กสิกรไทย จำกัด     ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทใหญของผูดูแล รับฝากเงินและใหกองทรัสต 

    ผลประโยชน  กูยืมเงิน 

     คาใชจาย - คาธรรมเนียม 

      การจัดจำหนาย 

     ดอกเบี้ยจาย 

     รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท โออิชิ กรุป จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท ไทยดริ้งค จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

     ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค  

      และของใชเบ็ดเตล็ด 

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส (ประเทศไทย) จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท ทีซีซี แลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

     คาใชจาย - คาเชาคอมพิวเตอร 

บริษัท เกษมทรัพยวัฒน จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท แผนดินธรรม พร็อพเพอรตี้ ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

 ดีเวลลอปเมนท จำกัด    คาใชจาย - คาบริการพื้นที่จอดรถ 

บริษัท เอเชีย บุคส จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท เครืออาคเนย จำกัด ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ 

บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค  

      และของใชเบ็ดเตล็ด 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค  

      และของใชเบ็ดเตล็ด 

บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอร ไทย มีกรรมการรวมกัน ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค 

 เนชั่นแนล จำกัด      และของใชเบ็ดเตล็ด 

 

 กิจการอื่นที่เกี่ยวของกันมีกรรมการรวมกันกับกลุมบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) และ กลุมบริษัท 

แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 
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 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 

 รายการ นโยบายการกำหนดราคา 
 

รายไดคาเชาและบริการ • ราคาตลาดโดยขึ้นอยูกับจำนวนพื้นที่ อัตราคาเชาตอพื้นที่  

  และประเภทของการเชา 

ดอกเบี้ยรับ • อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศ 

คาธรรมเนียมการจัดการ • ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (หมายเหตุ 13 (ก)) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน • ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (หมายเหตุ 13 (ข)) 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย • ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (หมายเหตุ 13 (ง)) 

คาบริการระบบลานจอดรถ • ราคาตลาด 

คาใชจายอื่นๆ • ราคาตลาด 

ดอกเบี้ยจาย • ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันโดยอางอิงกับ MLR 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย • ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (หมายเหตุ 6) 

 

 รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้ง 

กองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปไดดังนี้ 
 
  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

  วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 

รายได 

รายไดคาเชาและบริการ 

 กลุมบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)  13,493 

 กลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)  20,078 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  3,982 

 กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  33,605 

รวม    71,158 

 

ดอกเบี้ยรับ 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  3,186 

 

คาใชจาย 

คาธรรมเนียมการจัดการ 

 บริษัท ยูนเิวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด  9,545 

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  4,513 
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  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

  วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 

 บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  29,605 

 

ตนทุนการเชาและบริการ 

 คาเชาที่ดิน 

  บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด  11,527 

  บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  18,589 

 ตนทุนการเชาและบริการอื่นๆ 

  บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จำกัด  205 

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  3,752 

รวม    34,073 

 

ดอกเบี้ยจาย 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  10,395 

 

คาธรรมเนียมในการจัดจำหนายหนวยทรัสต 

(แสดงภายใตคาใชจายรอการตัดบัญชี) 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  94,749 

 

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้ 
 
  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคาร 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  113,564 

 

ดอกเบี้ยคางรับ 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  564 

 

ลูกหนี้จากการใหเชาและบริการ 

 กลุมบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)  812 

 กลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)  147 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  33 

 กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  632 

รวม    1,624 
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  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 

คาใชจายจายลวงหนา 

 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด  7,415 

 บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  17,411 

รวม    24,826 

 

สินทรัพยอื่น 

 บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  87 

 

เจาหนี้การคา 

 บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จำกัด  196 

 กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  1,278 

รวม    1,474 

 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 

 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด  48 

 บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  98 

รวม    146 

 

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 

 บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด  3,628 

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคางจาย 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  1,470 

 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยคางจาย 

 บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด  5,401 

 

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 

 กลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)  2 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1 

รวม    3 

 

เงินมัดจำคาเชาและบริการ 

 กลุมบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน)  5,849 

 กลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)  6,325 

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,891 

 กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  12,820 

รวม    26,885 
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 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดินรายปจากการทำสัญญากับ

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของผูจัดการกองทรัสต และบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด ซึ่ง

เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 6) 

 

6 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π ‘∑∏‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 
 โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

ที่ตั้ง  หัวมุมถนนเพลินจิต - วิทยุ เชื่อมตอโดยตรงจากรถไฟฟา (BTS)  

  สถานีเพลินจิต 

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของหมอมหลวง สุธาดา เกษมสันต  

  มีเนื้อที่รวม 5 ไร 36.2 ตารางวา (กองทรัสตไมไดเขาลงทุนในที่ดิน 

  อันเปนที่ตั้งของโครงการ) 

เจาของกรรมสิทธิ์อาคาร อาคารเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 

พื้นที่รวม (Gross floor area) 53,304 ตารางเมตร (ไมรวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอ กุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) 

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (Net leasable area) ประมาณ 26,313 ตารางเมตร 

ปที่สรางเสร็จ 2554 

ลักษณะการลงทุน 1 สิทธิการเชาพื้นที่บางสวนในอาคารโครงการปารคเวนเชอร  

  อีโคเพล็กซ พรอมทั้งสวนควบของอาคาร และงานระบบโดยไมรวม 

  พื้นที่ในสวนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอ กุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  

  บริเวณชั้น 23 - 34 บางสวนของบริเวณชั้น 1 - 8 (ยกเวนชั้น 5)  

  บางสวนของบริเวณชั้นดาดฟา และบางสวนของบรเิวณชั้นใตดิน 

  2 กรรมสิทธิ์เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณ 

ระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 26 ป (สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584) 

การตออายุสัญญาเชา เมื่อผูใหเชาไดรับสิทธิในการตออายุสัญญาเชาหลัก ผูใหเชาตกลง 

 ใหสิทธิในการลงทุนและสิทธิในการปฏิเสธกอนแกผู เชาในการ 

 พิจารณาเชาทรัพยสินที่เชา 

 

  ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 กองทรัสตไดเขาทำสัญญาเชาพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสรางและ 

งานระบบโครงการ ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนระยะเวลาประมาณ 26 ป สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584  

รวมถึงซื้อกรรมสิทธิ์เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ กับบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด โดยกองทรัสตไดจาย 

ชำระเงินเปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,997 ลานบาท สำหรับทรัพยสินที่เชาในสวนที่เปนอาคารและสวนควบ  

เปนจำนวนเงินประมาณ 2,193 ลานบาท สวนที่เปนงานระบบ เปนจำนวนเงินประมาณ 791 ลานบาท และ 

ซื้อกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ เปนจำนวนเงินประมาณ 13 ลานบาท รวมถึงจายชำระ 

คาใชจายที่เกี่ยวของอีกเปนจำนวนเงินประมาณ 30 ลานบาท ที่บันทึกรวมเปนเงินลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย นอกจากนี้กองทรัสตยังมีภาระผูกพันสำหรับการจายคาเชาในสวนที่เปนที่ดินเปนระยะเวลา 

25 ป โดยกำหนดชำระในวันที่ 30 สิงหาคมของทุกป เริ่มชำระปแรกในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และชำระ 

ปสุดทายในวันที่ 30 สิงหาคม 2583 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต 

 สัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมได 

 

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 

 ภายในหนึ่งป  18,942 

 หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป  76,728 

 หลังจากหาป  471,703 

รวม    567,373 

 

 กองทรัสตไดเขาจดทะเบียนสิทธิการเชากับกรมที่ดินแลวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 

 

 โครงการสาทร สแควร 

ที่ตั้ง  หัวมุมถนนสาทร - นราธิวาสราชนครินทร เชื่อมตอโดยตรงจาก 

 รถไฟฟา (BTS) สถานีชองนนทรี 

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ที่ดินและอาคารเปนกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพยสิน 

  สวนพระมหากษัตริย โดยมีเนื้อที่รวม 5 ไร 60.32 ตารางวา 

พื้นที่รวม (Gross floor area) 114,567 ตารางเมตร 

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (Net leasable area) 73,181 ตารางเมตร 

ปที่สรางเสร็จ 2554 

ลักษณะการลงทุน 1 สิทธิการเชาชวงที่ดิน 

  2 สิทธิการเชาชวงพรอมทั้ง สวนควบและงานระบบอาคารสำนักงาน 

  สาทร สแควร 

  3 กรรมสิทธิ์เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ 

ระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583) 

การตออายุสัญญาเชาชวง เมื่อผูใหเชาชวงไดรับสิทธิในการตออายุสัญญาเชาหลัก ผูใหเชาชวง 

 ตกลงใหสิทธิในการลงทุนและสิทธิในการปฏิเสธกอนแกผูเชาชวง 

 ในการพิจารณาเชาชวงทรัพยสินที่เชาชวง 

 

  ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 กองทรัสตไดเขาทำสัญญาเชาชวงที่ดิน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสราง 

และงานระบบโครงการสาทร สแควร เปนระยะเวลาประมาณ 25 ป สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583 รวมถึง 

ซื้อกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ กับบริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด โดยกองทรัสตได 

จายชำระเงินเปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,814 ลานบาท สำหรับทรัพยสินที่เชาชวงในสวนที่เปนอาคารและ 

สวนควบ เปนจำนวนเงินประมาณ 4,901 ลานบาท สวนที่เปนงานระบบ เปนจำนวนเงินประมาณ 1,876  

ลานบาท และซื้อกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ เปนจำนวนเงินประมาณ 37 ลานบาท รวมถึง

จายชำระคาใชจายที่เกี่ยวของอีกเปนจำนวนเงินประมาณ 64 ลานบาท ที่บันทึกรวมเปนเงินลงทุนในสิทธิ 

การเชาอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้กองทรัสตยังมีภาระผูกพันสำหรับการจายคาเชาชวงในสวนที่เปนที่ดิน 

เปนระยะเวลา 25 ป โดยกำหนดชำระในวันที่ 30 กันยายนของทุกป เริ่มชำระปแรกในวันที่ 30 กันยายน 2559 

และชำระปสุดทายในวันที่ 30 กันยายน 2583 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต 

 สัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมได 

 

บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด 

 ภายในหนึ่งป  36,000 

 หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป  144,000 

 หลังจากหาป  701,411 

รวม    881,411 

 

 กองทรัสตไดเขาจดทะเบียนสิทธิการเชาชวงกับกรมที่ดินแลวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 

 

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 กองทรัสต ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระสอบทานการประเมินมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ขอสมมติฐานหลักที่

ใชในการสอบทานการประเมินราคาดังกลาวประกอบดวย อัตราคาเชาพื้นที่เฉลี่ย อัตราการเพิ่มขึ้นของคาเชา 

อัตราการเขาใชพื้นที่ของผูเชาปจจุบันและผูเชารายใหม และอัตราคิดลด ซึ่งกองทรัสตไดปรับเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยเปนมูลคายุติธรรมและรับรูขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนสำหรับ

รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
 
  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 
 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตนงวด  - 

เพิ่มขึ้น   9,905,942 

รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  (92,716) 

รายการกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในโครงการสาทร สแควร  774 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยปลายงวด  9,814,000 

 

7 ‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ 
 
  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 
 

เงินสดในมือ  10 

เงินฝากธนาคาร  113,565 

รวม    113,575 
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 
 
 อัตราดอกเบี้ย 30 กันยายน 2559 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินฝากกระแสรายวัน 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  38 

เงินฝากออมทรัพย 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.37 - 1.10 113,526 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0.10 1 

รวม    113,565 

 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทรัสต ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปนสกุลเงินบาท 

 

8 ≈Ÿ°Àπ’È®“°°“√„Àâ‡™à“·≈–∫√‘°“√ 
 
  30 กันยายน 2559 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 1,624 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  11,220 

      12,844 

รายไดคางรับภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน  337 

รวม    13,181 

 

 การวิเคราะหอายุของลูกหนี้จากการใหเชาและบริการมีดังนี้ 
 
  30 กันยายน 2559 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

ยังไมครบกำหนดชำระ  940 

เกินกำหนดชำระ: 

 นอยกวา 3 เดือน  684 

     5 1,624 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 

ยังไมครบกำหนดชำระ  9,049 

เกินกำหนดชำระ: 

 นอยกวา 3 เดือน  1,246 

 3 - 6 เดือน  925 

      11,220 

รวม    12,844 

รายไดคางรับภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน  337 

รวม    13,181 
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  คาใชจายตางๆ ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชีและทยอย

ตัดเปนคาใชจายโดยใชวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 5 ป 

  รายการเคลื่อนไหวของคาใชจายรอการตัดบัญชีระหวางงวด มีดังนี้ 
 
  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 
 

ยอดคงเหลือตนงวด  - 

เพิ่มขึ้น   150,211 

ตัดจำหนาย  (15,883) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  134,328 

 

10 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« 
 
 อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 30 กันยายน 2559 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 3.74 2,000,000 

 

 รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระหวางงวด มีดังนี้ 
 
  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 
 

ยอดคงเหลือตนงวด  - 

เพิ่มขึ้น   2,000,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด  2,000,000 

 

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 กองทรัสตไดกูยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ลานบาท มีกำหนดชำระคืนเงินตนตามอายุของสัญญา เปนระยะ

เวลา 5 ป โดยเงินกูมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ตอป และดอกเบี้ยชำระเปนรายเดือน โดยมีหลักประกัน

การกูยืมดังนี้ 

1) การโอนสิทธิ์อยางมีเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย 

2) การโอนสิทธิ์อยางมีเงื่อนไขในบัญชีรับเงินอันเกี่ยวกับสิทธิการเชา ซึ่งเปดไวเพื่อรับเงินคาเชาลวงหนา 

ที่จะไดรับคืนจากผูใหเชา 

3) การโอนสิทธิ์อยางมีเงื่อนไขในบัญชีดำเนินการ ซึ่งเปดไวเพื่อรับรายไดจากคาเชา 

4) การโอนสิทธิ์อยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาและบริการทุกสัญญาที่มีอายุสัญญามากกวา 3 ป 

 

  ภายใตสัญญาเงินกู กองทรัสตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน 

การดำรงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไร 

จากการดำเนินงาน กอนดอกเบี้ยและคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคา คาตัดจำหนาย ปรับปรุงดวย

รายการอื่นที่มิใชเงินสด เปนตน 



√“¬ß“πª√–®”ªï - 30 °—π¬“¬π 2559 128

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 กองทรัสตไดทำการรีไฟแนนซเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) กับธนาคารออมสิน โดยการทำสัญญาเงินกูยืมฉบับใหม โดยเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืม 

ดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลง 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทรัสตมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจำนวนเงินรวม 183 ลานบาท 

 

11  à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀπà«¬∑√— μå 
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ไดจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุน 

ในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร โดยมีทุนจดทะเบียน 8,148 ลานบาท ประกอบดวย 

หนวยทรัสตจำนวน 814.8 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท กองทรัสตไดเรียกชำระเงินทุนดังกลาว

ทั้งจำนวนและไดแจงการเรียกชำระเงินทุนดังกลาวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยแลว 

 

 รายการเคลื่อนไหวของกำไรสะสมระหวางงวด มีดังนี้ 
 
  สำหรับรอบระยะเวลา 

  ตั้งแตวันที่ 

  22 มีนาคม 2559 

  (วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 

  วันที่ 30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 
 

กำไรสะสมตนงวด  - 

บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานระหวางงวด  244,279 

หัก การจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตในระหวางงวด 

 (หมายเหตุ 12)  (168,256) 

กำไรสะสมปลายงวด  76,023 

 

12 °“√®à“¬ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀπà«¬∑√— μå 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผูจัดการกองทรัสต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ 

ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเปนประโยชนตอบแทนระหวางกาลในอัตราหนวยละ 0.2065 บาท เปนจำนวน

เงินทั้งสิ้น 168.26 ลานบาท โดยไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนในเดือน กันยายน 2559 

 

13 §à“„™â®à“¬ 
(ก) คาธรรมเนียมการจัดการ 

  ผูจัดการกองทรัสตมีสิทธิ์ไดรับคาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตจากกองทรัสต ดังนี้ 

(1) คาธรรมเนียมอัตราพื้นฐานรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ที่คำนวณกอนหักคา

ธรรมเนียมผันแปรของผูจัดการกองทรัสต) แตตองไมนอยกวาอัตราขั้นต่ำที่ 12 ลานบาทตอป 

โดยชำระเปนรายเดือน 

(2) คาธรรมเนียมผันแปรรอยละ 0.7 ของรายไดจากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแลว โดยชำระเปน

รายไตรมาส 
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  ทั้งนี้ รายไดจากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแลว หมายถึง รายไดสุทธิของอสังหาริมทรัพยบวก

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและหักคาใชจายของกองทรัสต แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมผันแปรของ 

ผูจัดการกองทรัสต คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตตัดจำหนาย และปรับปรุงดวย

รายการที่มิไดจายเปนเงินสดจากคาเชาพื้นที่อาคารและรายการที่มิไดรับเปนเงินสดจากรายไดคาเชา

และบริการ 
 

(ข) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

  ผูดูแลผลประโยชนของกองทรัสต ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ แตตองไมนอยกวาอัตราขั้นต่ำที่ 8 ลานบาทตอป 
 

(ค) คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน คิดในอัตรารอยละ 0.032 ตอปของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต 
 

(ง) คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 

  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนภายใตสัญญาการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

(1) คาธรรมเนียมพื้นฐานในการจัดการทรัพยสิน ประมาณ 15 - 33 ลานบาทตอป สำหรับโครงการ

ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และประมาณ 19 - 45 ลานบาทตอป สำหรับโครงการสาทร สแควร 

โดยคิดในอัตราคงที่ที่แตกตางกันในแตละปตามที่กำหนดในสัญญาแตงตั้ งผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย โดยชำระเปนรายเดือน 

(2) คาธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพยสินสำหรับโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในปที่  

1 - 3 คิดในอัตรารอยละ 3.50 - 4.75 ตอป และตั้งแตปที่ 4 เปนตนไป คิดในอัตรารอยละ 6.20 

ตอป และสำหรับโครงการสาทร สแควร ในปที่ 1 - 3 คิดในอัตรารอยละ 1.55 - 3.45 ตอป  

และตั้งแตปที่ 4 เปนตนไป คิดในอัตรารอยละ 4.65 ตอป โดยคาธรรมเนียมผันแปรคิดในอัตรา

รอยละตอปของรายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการพื้นที่เชาอาคารซึ่งประกอบดวยพื้นที่

สำนักงานใหเชา พื้นที่พาณิชยกรรม (ไมรวมรายไดจากลานจัดกิจกรรม) และพื้นที่หองเก็บของ 

โดยชำระเปนรายไตรมาส 

 

14 ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√ ◊́ÈÕ¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ 
  กองทรัสตไดซื้อเงินลงทุนในระหวางงวดโดยไมรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเปนจำนวนเงินรวม 

10,156 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 122.85 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด 

 

15 ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π®”·π°μ“¡ à«πß“π 
  ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของกองทรัสตที่ผูมีอำนาจตัดสินใจ 

สูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร 

ใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน 

  กองทรัสตดำเนินธุรกิจหลักในสวนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การใหเชาและ

บริการในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ไดลงทุนไป และดำเนินธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียว  

คือ ประเทศไทย กองทรัสตประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการ

ดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน  

ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงาน 

ตามสวนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 
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16 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π 
 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

  กองทรัสตมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการ

ไมปฏิบัติตามขอกำหนดตามสัญญาของคูสัญญา กองทรัสตไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เปน

ตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกำไรหรือการคา 

  การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สำคัญของธุรกิจของกองทรัสต กองทรัสตมีระบบในการควบคุมใหมี

ความสมดุลของระดับความเสี่ยงใหเปนที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและ

ตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ผูจัดการกองทรัสตไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของ 

กองทรัสตอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

 การบริหารจัดการทุน 

  นโยบายของคณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสต คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน 

เจาหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการของผูจัดการ

กองทรัสตไดมีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงกำกับดูแลระดับการจายประโยชนตอบแทน 

ใหแกผูถือหนวยทรัสต 

 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

  กองทรัสตมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร และ 

เงินกูยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 

 

 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

  ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชำระหนี้แกกองทรัสต 

ตามเงื่อนไข ที่ตกลงไวเมื่อครบกำหนด 

  กองทรัสตไมมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อแกลูกหนี้ เนื่องจากกองทรัสตมีลูกคา

จำนวนมากและอยูในกลุมธุรกิจที่ตางกัน นอกจากนี้ กองทรัสตมีการกำหนดใหมีการเรียกเก็บเงินมัดจำคาเชา

ลวงหนาจากลูกคาของกองทรัสต เพื่อเปนประกันในกรณีที่กองทรัสตไมสามารถเก็บคาเชาได 

 

 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชำระหนี้สินกัน  

ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน

อิสระ ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ

หนี้สินทางการเงิน กองทรัสตมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระ

หนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงินซึ่งราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทรัสต ณ วันที่ 

30 กันยายน 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากสวนใหญจัดอยู 

ในระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
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17 ¿“√–ºŸ°æ—π 
 
  30 กันยายน 2559 

  (พันบาท) 
 

ภาระผูกพันอื่นๆ 

หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ธนาคารออกใหเพื่อประโยชนในการใชไฟฟา  11,600 

รวม    11,600 

 

 ภาระผูกพันตามสัญญาบริการอื่น 

  กองทรัสตมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการและคาธรรมเนียมตางๆ แกคูสัญญา ตามเกณฑและ

เงื่อนไขที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

 

18 ‡Àμÿ°“√≥å¿“¬À≈—ß√Õ∫√–¬–‡«≈“∑’Ë√“¬ß“π 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของผูจัดการกองทรัสต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  

คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติในเรื่องตอไปนี้ 

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเปนประโยชนตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหนวยละ 0.0933 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 76.02 ลานบาท  

และลดทุนชำระแลวโดยลดมูลคาของหนวยทรัสตในอัตราหนวยละ 0.0068 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 

5.54 ลานบาท รวมจายประโยชนตอบแทนจากผลการดำเนินงานและลดทุนชำระแลวทั้งสิ้นในอัตรา

หนวยละ 0.1001 บาท เปนจำนวนเงิน 81.56 ลานบาท โดยมีกำหนดจายใหแกผูถือหนวยทรัสตในเดือน 

ธันวาคม 2559 ซึ่งการลดทุนชำระแลวดังกลาวจะขึ้นอยูกับการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. 

2. อนุมัติลดทุนชำระแลวของกองทรัสต โดยลดมูลคาของหนวยทรัสตในอัตราหนวยละ 0.1182 บาท  

คิดเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 96.31 ลานบาท โดยมีกำหนดการจายคืนเงินจากการลดทุนชำระแลวใหแก 

ผูถือหนวยทรัสตในเดือน ธันวาคม 2559 การลดทุนชำระแลวดังกลาวเปนไปตามสัญญากอตั้ง 

กองทรัสต 

 

19 ¡“μ√∞“π°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë¬—ß‰¡à ‰¥â „™â 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมี 

ผลบังคับใชและไมไดนำมาใชในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ 

ปรับปรุงใหมเหลานี้อาจเกี่ยวของกับการดำเนินงานของกองทรัสต และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กองทรัสตไมมีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนำเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

   และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ 

   เกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  สวนงานดำเนินงาน 

 (ปรับปรุง 2559) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลคายุติธรรม 

 (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจใหแกผูเชา 

 (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

 

  กองทรัสตไดประเมินเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของกองทรัสตจากการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ

ตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 





ทรัสตี
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2673-3999 โทรสาร : 0-2673-3988

GOLDEN OPPORTUNITY
www.gvreit.com

ผูจัดการกองทรัสต
บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด
57 อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2643-7100 โทรสาร : 0-2643-7625

ติดตอ
www.gvreit.com
Email : ir-uvrm@univentures.co.th




