GOLDEN OPPORTUNITY
รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

INVEST IN PREMIUM QUALITY ASSETS
IN PRIME LOCATIONS

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง
โดยมีสาเหตุหลักจากภาคการส่งออกของประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ
อเมริ ก าและการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกจากความ
ไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าโลกทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูงเป็นส�าคัญ
อีกทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่า เพิ่มแรงกดดันต่อภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ปัจจัยภายนอก
อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ความขัดแย้ง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น Brexit และความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศสหรัฐฯ และประเทศอิหร่าน ที่อาจท�าให้เกิดความ
ผันผวนในตลาดเงินและตลาดโภคภัณฑ์ของโลกได้ ขณะที่
ความเสีย่ งภายในประเทศมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในภาพรวมของตลาดอาคารส� า นั ก งานเกรดเอ
ของกรุ ง เทพมหานคร ในพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ หรื อ พื้ น ที่
ตามแนวถนนรัชดาภิเษก สุขุมวิท พญาไท มีค่าเช่าที่มากกว่า
1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนขึ้นไป บางอาคารมีการ
ตัง้ ค่าเช่าที่ 1,500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพราะตัง้ อยูใ่ น
ท�าเลที่ดีและมีพื้นที่เช่าเหลือน้อย หรือเป็นอาคารส�านักงาน
ที่เพิ่งสร้างเสร็จ โดยค่าเช่าเฉลี่ยและอัตราการเช่าของอาคาร
ส�านักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอาคารส�านักงานเกรดเอ
ยังเป็นที่สนใจของผู้เช่า โดยอาคารส� านักงานที่กองทรัสต์
เข้าลงทุนได้แก่ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ
โครงการสาทร สแควร์ นัน้ ยังคงรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลีย่
ที่สูงกว่าร้อยละ 99
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาคุณภาพในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ บริษัทยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า
เป็นส�าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการที่ดีแก่ผู้เช่า
การดูแลรักษาอาคาร เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผเู้ ช่าในอาคาร
อีกทัง้ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในรอบปีที่ผ่านมา GVREIT ได้รับ
คัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มี
การด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
จากการประเมิ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในปี พ.ศ. 2562
จ�านวนทั้งสิ้น 771 หลักทรัพย์ จากสถาบันไทยพัฒน์
ในด้านการด�าเนินงานปีทผี่ า่ นมา กองทรัสต์มรี ายได้จาก
การลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,212.75 ล้านบาท และมีรายได้จาก
การลงทุนสุทธิเท่ากับ 758.01 บาท ท�าให้อัตราส่วนรายได้
จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม สูงกว่า ร้อยละ 62.50
โดยในปีนี้กองทรัสต์ได้ประกาศผลตอบแทนทั้งหมด 4 ครั้ง
รวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.8568 บาท
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การก�ากับดูแลกองทรัสต์
สุดท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษทั ยูนเิ วนเจอร์
รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหาร
เงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยมี ห ลั ก
ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตลอดไป

(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)
ประธานกรรมการ

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 2562
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย

1,074

849

100%

99%

บาท/ตารางเมตร/เดือน

บาท/ตารางเมตร/เดือน

อาคารปาร์คเวนเชอร์

อาคารสาทร สแควร์

อาคารปาร์คเวนเชอร์

อาคารสาทร สแควร์

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม

10,181 ล้านบาท

62.5%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

อัตราผลตอบแทน ณ ราคาพาร์

8.68%

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ

1

สรุปข้อมูลส�าคัญของกองทรัสต์

4

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

9

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์และข้อมูลการวิเคราะห์
และค�าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์

13

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์

21

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก

21

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

26

โครงสร้างการจัดการ

43

เหตุการณ์ส�าคัญของกองทรัสต์

22 มีนาคม 2559

จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเชอร์

4 เมษายน 2559

GVREIT
เริ่มซื้อขายหน่วยทรัสต์เป็นวันแรก

29 มีนาคม 2559

เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก โครงการปาร์คเวนเชอร์
(ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ)
และโครงการสาทร สแควร์

30 เมษายน 2561

GVREIT ออกหุ้นกู้
ด้วยอันดับเครดิต A- (Outlook-Stable)

15 ธันวาคม 2560

GVREIT ได้รับการจัดอันดับเครดิต
ในระดับ A- (Outlook-Stable)

31 กรกฎาคม 2562

GVREIT ได้รับคัดเลือก
เป็น 1 ในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ปัจจัยความเสี่ยง

72

การก�ากับดูแลกองทรัสต์

74

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

87

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

87

ข้อพิพาททางกฎหมาย

96

ข้อมูลส�าคัญอื่น

96

ความรับผิดชอบต่อสังคม

97

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

105

ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์

108

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

109

งบการเงิน

114

4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

สรุปข้อมูลส�าคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)

Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ

GVREIT

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด

อายุกองทรัสต์

ไม่ก�าหนดอายุกองทรัสต์

ระยะเวลาการเช่า

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
สิทธิการเช่าอาคารมีก�าหนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2584
อาคารสาทร สแควร์
สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ และอาคารมีกา� หนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2583

ประเภทกองทรัสต์

ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทุนที่ช�าระแล้ว

8,046,150,000 บาท

ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน
อสังหาริมทรัพย์

ลักษณะ
การลงทุน

โครงการปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่
ประกอบกิจการโรงแรม
ดิ โอกุระ เพรสทีจ)

สิทธิการเช่า
อาคาร

โครงการสาทร สแควร์

สิทธิการเช่า
ช่วงที่ดิน
และอาคาร

อัตรา
การเช่าพื้นที่เฉลี่ย
(ต.ค. 61 ก.ย. 62)

ต�าแหน่งที่ตั้ง

มูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่า
ชนิดทรัพย์สิน ราคาประเมิน ที่กองทรัสต์
ประจ�าปี 2562* เข้าลงทุน

ร้อยละ 100

หัวมุมถนน
เพลินจิต - วิทยุ
เชื่อมต่อโดยตรง
จากรถไฟฟ้า (BTS)
สถานีเพลินจิต

อาคารส�านักงาน
เกรดเอ
ย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ

3,292
ล้านบาท

3,020
ล้านบาท

ร้อยละ 99

หัวมุมถนนนราธิวาส
อาคารส�านักงาน
ราชนครินทร์ - สาทร
เกรดเอ
เชื่อมต่อโดยตรง
ย่านศูนย์กลาง
จากรถไฟฟ้า (BTS)
ธุรกิจ
สถานีช่องนนทรี

6,899
ล้านบาท

6,878
ล้านบาท

* ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

สรุปข้อมูลส�าคัญเกีย่ วกับ
การจั ด หารายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นโยบายด�าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยน�าพื้นที่
ของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย โดยผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
เป็ น ผู ้ จั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ผ่ า นการก� า หนดนโยบายและ
การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่กองทรัสต์ และมอบหมายหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ บริษทั นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จ�ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)

สรุปข้อมูลส�าคัญเกีย่ วกับ
การกู้ยืมเงิน

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจ�าปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้กองทรัสต์
ด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ในการน�าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช�าระคืนภาระเงินกู้
ของกองทรัสต์บางส่วน โดย ณ สิ้นรอบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 กองทรัสต์มี
รายละเอียดสถานะการกูย้ มื และสถานะหนีส้ นิ คงเหลือภายหลังการช�าระคืนด้วยเงินทีไ่ ด้รบั จาก
การเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้

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

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (ซึ่งกระท�าการแทน
โดยทรัสตี)

เครดิตเรทติ้ง

A-/TRIS (Outlook - Stable)

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหน่วยที่เสนอขาย

2,000,000 (สองล้าน) หน่วย

มูลค่าการเสนอขาย

2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุตราสาร

9 (เก้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

วันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 (สามจุดหกสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

งวดการจ่ายดอกเบี้ย

จะช�าระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม ของแต่ละปี
ตลอดอายุหนุ้ กู้ โดยช�าระดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และช�าระดอกเบีย้
งวดสุดท้ายในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ผู้ให้กู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสตีกระท�าในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

วงเงินกู้ (ล้านบาท)

วงเงินกู้ที่ 2 :

ประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลา
วงเงินทุกปี จ�านวน 160 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการจ่ายคืน
เงินประกันการเช่าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก

วงเงินสินเชือ่ ที่ 3 : ประเภทหนังสือค�า้ ประกัน ซึง่ เป็นวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนโดยพิจารณา
ทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จ�านวน 35 ล้านบาท เพื่อใช้
ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
ข้อมูลส�าคัญการประกันรายได้
ของอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี -

สรุ ป เหตุ ก ารณ์ ที่ มี นั ย ส� า คั ญ
ที่กระทบต่อการด�าเนินงานของ
กองทรัสต์

- ไม่มี -

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรัสต์ยอ้ นหลัง

กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตลอดปี 2562 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า
0.8568 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอัตราผลตอบแทนรวมคิด
เป็นร้อยละ 8.68 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ ณ สิ้นปีบัญชี 2562 หรือ ร้อยละ 5.10
เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (16.80 บาทต่อหน่วย)

รอบผลประกอบการ

เงินประโยชน์ตอบแทน
(ต่อหน่วยทรัสต์)

อัตราผลตอบแทน
(เทียบราคาพาร์)

1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

0.2093

8.41%

1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

0.2182

8.96%

1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

0.2100

8.53%

1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

0.2193

8.81%

ปี

2562

2561

2560

2559

(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)

0.8568

0.8206

0.7414

0.2998

(2) การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)

-

-

-

0.1250

0.8568

0.8206

0.7414

0.4248

รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2)
(บาท)

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ค่าใช้จา่ ย และค่าธรรมเนียม
ของกองทรัสต์สา� หรับรอบปี
บัญชีทผี่ า่ นมา
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ในปี 2562 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 454.74 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เป็นจ�านวน 50.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.43 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุน
การเช่าและบริการจ�านวน 201.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของค่าใช้จ่ายรวม
และค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 114.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.15
ของค่าใช้จ่ายรวม ทั้งนี้ กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจ�านวน 30.02 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.60 ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์ที่ทยอยตัดจ่ายเป็น
ระยะเวลา 5 ปี
ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
เรียกเก็บจริง%(2)

เพดาน%(3)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ย(4)

19,200,897

0.24

ไม่เกิน 1.0

0.22

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

8,977,163

0.11

ไม่เกิน 1.0

0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2,655,057

0.03

ตามที่จ่ายจริง

0.03

114,354,111

1.40

ไม่เกิน 5.0

1.31

1,625,031

0.02

ตามที่จ่ายจริง

0.02

201,130,415

2.47

ตามที่จ่ายจริง

2.31

4,208,752

0.05

ตามที่จ่ายจริง

0.05

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ�าหน่าย

30,024,407

0.37

ตามที่จ่ายจริง

0.34

ต้นทุนทางการเงิน

72,561,724

0.89

ตามที่จ่ายจริง

0.83

454,737,557

5.58

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จ�านวนเงิน
หน่วย : บาท

5.22

หมายเหตุ : (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก เท่ากับ 8,150,766,757.11 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพดานเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 8,705,744,817.96 บาท

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ถึ ง
การด� า เนิ น งานและฐานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา เฉพาะกรณี
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
มีนยั ส�าคัญ

ในปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,212.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนเป็นจ�านวน 68.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.98 โดยมีรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นรายได้หลัก คิดเป็นมูลค่า 1,208.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.62 ของรายได้
จากการลงทุน และกองทรัสต์มคี า่ ใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ 454.74 ล้านบาท โดยต้นทุนการเช่าและ
การบริการเป็นค่าใช้จา่ ยหลัก คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด สุทธิแล้ว กองทรัสต์
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ�านวน 758.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 18.18
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 และมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
เท่ากับ 888.30 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นหน้า 170.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.14
เนื่องจากรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีล่ ดลงจากปีกอ่ นหน้าจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ประจ�าปี 2562
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
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ความเสี่ยงที่ส�าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดย
กองทรัสต์
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่กองทรัสต์
เข้าลงทุน และอาจส่งผลถึงการด�าเนินงานทีก่ องทรัสต์คาดหวังไว้
เช่น ความเสีย่ งเกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากปัจจัย
ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่า
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของกองทรัสต์
โดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่า
เป็ น ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ ก องทรั ส ต์ ที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ตามทีค่ าดหวังไว้ เช่น ความเสีย่ ง ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน
จากการที่ผู้เช่าพื้นที่อาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ ความเสี่ยง ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต เป็นต้น
เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าในการด�าเนินธุรกิจ หรือความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร 5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์โดยผู้ลงทุน
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจไม่ ส ามารถด� า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์
ผ่านหน่วยทรัสต์ที่ได้ลงทุนไว้ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคา
การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบความส�าเร็จได้ เป็นต้น
ของหน่วยทรัสต์ที่อาจลดลงจากราคาที่ผันผวนตามสภาวะ
3. ความเสีย่ งเกีย่ วกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ตลาดทีผ่ นั ผวนความเสีย่ งเกีย่ วกับผลการด�าเนินงานจริงอาจมี
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญจากประมาณการก�าไรไม่วา่ โดย
เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อความ ชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือความเสี่ยงทางการเมืองเนื่องจาก
สามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน โดยเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้
จากปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึง
ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น อยู ่ ภ ายใต้ ข ้ อ บั ง คั บ รุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ เป็นต้น
ของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์
มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน หรือเพิ่มสูงขึ้น
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเกิดความเสียหายอาจ
ไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อาจสูญเสีย
เป็นต้น
1. ความเสี่ยงจากสัญญา
กองทรั ส ต์ มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ คู ่ สั ญ ญาอาจมี
การปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
ด้านการลงทุน การบริหาร หรือการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ หรือมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินหลัก
จะถูกยกเลิกซึ่งท�าให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารหรือสัญญาเช่า
ช่วงอาจถูกยกเลิกไปด้วย

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา
งบการเงินส�าหรับปี
2562
2561
2560
2559

ผู้สอบบัญชี
คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ
คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ
คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ
คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ

ส�านักงาน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

รายงานทีแ่ สดงดังต่อไปนีเ้ ป็นรายงานเกีย่ วกับงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยมีความเห็น
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้
“ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�าเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายการ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

(หน่วย : บาท)

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561

1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560

10,181,000,000

10,066,500,000

9,756,000,000

943,014,666
52,881,028
17,738,150
224,378
18,418,767
44,255,135
1,726,799
11,259,258,923

773,706,618
91,002,460
14,736,333
361,796
18,849,073
74,279,543
1,741,166
11,041,176,989

521,216,250
134,653,154
20,237,667
471,237
23,077,593
104,303,950
1,554,200
10,561,514,051

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

19,007,905
59,382,006
19,424,737
292,212,684
1,997,548,959
5,433,856
2,393,010,147

15,747,249
36,813,879
14,294,972
272,115,769
2,000,000,000
6,858,732
2,345,830,601

9

10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รายการ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ก�าไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561

1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560

8,046,150,000
802,708,127
8,848,858,127
10.8601

8,046,150,000
602,016,842
8,648,166,842
10.6138

8,046,150,000
169,533,450
8,215,683,450
10.0830

2. งบก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายการ

(หน่วย : บาท)

1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ
1,208,147,620
รายได้ดอกเบี้ย
1,185,549
รายได้อื่น
3,415,339
รวมรายได้
1,212,748,508
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการเช่าและบริการ
201,130,415
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
19,200,897
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
8,977,163
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2,655,057
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
114,354,111
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1,625,031
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4,208,752
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ�าหน่าย
30,024,407
ต้นทุนทางการเงิน
72,561,724
รวมค่าใช้จ่าย
454,737,557
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
758,010,951
รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
8,601,055
ในหลักทรัพย์
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายและ
ตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
7,188,999
ในหลักทรัพย์
รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
114,500,000
จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
888,301,005

1,137,633,138
1,325,626
5,333,425
1,144,292,189

1,083,858,692
1,379,590
7,582,650
1,092,820,932

198,374,132
18,518,191
8,585,415
2,657,080
80,444,759
2,326,319
4,398,399
30,024,407
59,134,852
404,463,554
739,828,635
-

194,568,186
18,035,520
8,501,059
2,669,106
60,866,940
2,082,453
3,481,157
30,024,407
73,643,886
393,872,714
698,948,218
2,910,414

(19,255)

(7,133,988)

8,890,368

3,269,889

310,527,804

(50,664,712)

1,059,227,552

647,329,821

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

3. งบกระแสเงินสดส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
ปรับกระทบรายการ
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่า
และบริการ
การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รับดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายและ
ตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนใน สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
รายการ (ก�าไร) / ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน

(หน่วย : บาท)

1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
888,301,005

1,059,227,552

647,329,821

8,549

201,300

(1,208,011,000)
1,054,493,005
30,024,407
(3,001,817)

(243,600,000)
30,024,407
5,501,334

(600,000,000)
335,000,000
30,024,407
(7,057,050)

430,306
14,367
(12,121,700)
14,780,113
3,897,032
10,557,005
328,746
(1,185,549)
1,322,968
72,561,724
(8,601,055)

4,228,520
(186,966)
1,501,601
3,161,577
5,129,765
20,096,915
(1,424,876)
(1,325,626)
1,435,067
59,134,852
-

4,003,440
182,752,196
506,796
(1,580,552)
(188,147)
5,718,625
20,507,517
547,036
(1,379,590)
1,472,777
73,643,886
(2,910,414)

19,255

7,133,988

(7,188,999)

(8,890,368)

(3,269,889)

(114,500,000)

(310,527,804)

50,664,712

722,100,558

623,513,754

743,120,859

-

-

11

12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์จ่ายคืน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
(72,600,000)
(687,621,990)

(40,478,082)
(626,686,366)

(66,382,877)
(553,809,857)

-

-

(101,850,000)

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

(2,000,000,000)
2,000,000,000
(667,164,448)
(43,650,694)
134,653,154
91,002,460

(722,042,734)
21,078,125
113,575,029
134,653,154

4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท)

8,848,858,127

8,648,166,842

8,215,683,450

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)

8,705,744,818

8,320,686,958

8,238,673,256

62.50

64.65

63.96

5.22

4.86

4.78

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)

13.93

13.75

13.26

อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี (ร้อยละ)

27.69

28.76

28.47

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
การซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าระหว่าง
งวดสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) (1)

13.47

1.89

4.83

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม
(ร้อยละ)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)

หมายเหตุ : (1)มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี/งวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี/งวด

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์
และข้อมูลการวิเคราะห์และค�าอธิบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1. ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ประจ�าปี ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
1.1 ภาพรวมผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์
1. รายได้จากการลงทุน
ในปี 2562 กองทรัสต์มรี ายได้จากการลงทุนทัง้ สิน้ จ�านวน 1,212.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นเป็นจ�านวน 68.46 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.98 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการจัดหารายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของค่าเช่าและบริการเป็นส�าคัญ
ซึ่งรายได้ค่าเช่าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 มาเท่ากับ 1,208.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.62 ของรายได้จาก
การลงทุน นอกจากนี้กองทรัสต์มีรายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่นจ�านวน 1.19 ล้านบาท และ 3.42 ล้านบาทตามล�าดับ
รายได้จากการลงทุน
(หน่วย : บาท)
รายได้ค่าเช่าและบริการ

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562
1,208,147,620

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561
1,137,633,138

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
6.20

รายได้ดอกเบี้ย

1,185,549

1,325,626

(10.57)

รายได้อื่น

3,415,339

5,333,425

1,212,748,508

1,144,292,189

(35.96)
5.98

รวมรายได้จากการลงทุน

ผลการด�าเนินงานของอาคารส�านักงานเกรดเอ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ จ�านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) และโครงการสาทร สแควร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
หลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพืน้ ทีใ่ นส่วนทีป่ ระกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ) มีอตั ราการ
เช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ตลอดปีบญ
ั ชี 2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 100 และมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ตลอดปีบญ
ั ชี 2562 อยูท่ จ่ี า� นวน 1,074 บาท/ตร.ม./เดือน
ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562
100
100
100
100
1,045
1,074
1,077
1,084

โครงการสาทร สแควร์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยตลอดปีบัญชี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 99 และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ตลอดปีบัญชี 2562 อยู่ที่จ�านวน 849 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการสาทร สแควร์
อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562
97
99
99
99
839
851
853
855
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2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ในปี 2562 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 454.74 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ�านวน 50.27 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.43 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการเช่าและบริการจ�านวน 201.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.23
ของค่าใช้จ่ายรวม ทั้งนี้ กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจ�านวน 30.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของค่าใช้จ่ายรวม
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์ที่ทยอยตัดจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี
อนึ่ง กองทรัสต์มีค่าธรรมเนียมการจัดการจ่ายให้กับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด ในฐานะทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจ่ายให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ในฐานะนายทะเบียน ค่าธรรมเนียม
บริหารอสังหาริมทรัพย์จ่ายให้กับบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
จ่ายให้กบั บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ากัด ในฐานะบริษทั ตรวจสอบบัญชี และจ่ายให้กบั บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด
ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในกรอบเพดาน ตามร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่กองทรัสต์เสนอขายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
เป็นจ�านวน 72.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.71 เนื่องจากภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้และช�าระคืน
เงินกูย้ มื บางส่วน กองทรัสต์มกี ารกลับรายการทางบัญชีจากการบันทึกบัญชีดอกเบีย้ ค้างจ่ายด้วยวิธกี ารค�านวณดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
(EIR) ส่งผลให้กองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยจ่ายลดลงกว่าปกติในปี 2561
ค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ�าหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562
201,130,415
19,200,897
8,977,163
2,655,057
114,354,111
1,625,031
4,208,752
30,024,407
72,561,724
454,737,557

1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561
198,374,132
18,518,191
8,585,415
2,657,080
80,444,759
2,326,319
4,398,399
30,024,407
59,134,852
404,463,554

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
1.39
3.69
4.56
(0.08)
42.15
(30.15)
(4.31)
22.71
12.43

3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ในปี 2562 กองทรัสต์มรี ายได้จากการลงทุนสุทธิจา� นวน 758.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นเป็นจ�านวน 18.18 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 และมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานอยู่ที่จ�านวน 888.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
เป็นจ�านวน 170.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 เนื่องจากรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากปีก่อนหน้าจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ�าปี 2562
ทัง้ นี้ กองทรัสต์มรี ายการก�าไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 114.50 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ 30 กันยายน 2561 ท�าให้ในปี 2562 กองทรัสต์มีเงินลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเท่ากับจ�านวน 10,181.00 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ราคาประเมินตามโครงสร้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

ราคาประเมินปี 2562
(ล้านบาท)
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด

วันที่ประเมิน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
ราคาประเมินรวม

30 กันยายน 2562
3,290.00
6,891.00
10,181.00

ราคาประเมินปี 2561
(ล้านบาท)
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์
(ประเทศไทย) จ�ากัด
30 กันยายน 2561
3,231.50
6,835.00
10,066.50

*มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ได้พิจารณารวมถึงรายได้บางส่วนที่กองทรัสต์ได้รับรู้เข้ามา
และแสดงไว้ภายใต้รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานแล้ว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในงบการเงินจึงต้องมีการ
ปรับปรุงด้วยรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าว

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2560 - เปลี่ยนแปลง
(หน่วย : บาท)
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ)
รายได้จากการลงทุน
1,212,748,508
1,144,292,189
5.98
ค่าใช้จ่าย
454,737,557
404,463,554
12.43
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
758,010,951
739,828,635
2.46
รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
8,601,055
ในหลักทรัพย์
รายการก�าไร/ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขาย
(19,255)
และตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
7,188,999
8,890,368
(19.14)
รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
114,500,000
310,527,804
(59.21)
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
888,301,005 1,059,227,552
(16.14)
1.2 ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มสี นิ ทรัพย์รวมจ�านวน 11,259.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�านวน 218.08 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.98 จาก ณ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายการส�าคัญดังนี้
1.1 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ�านวน 10,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 114.50
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 เมื่อเทียบกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ 30 กันยายน 2561 โดยเงินลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดท�าโดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ�านวน 943.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 169.31 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.88 ซึ่งเป็นเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
1.3 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีคงเหลือจ�านวน 44.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์ทยอยตัดจ่าย
เป็นระยะเวลา 5 ปี
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สินทรัพย์
(หน่วย : บาท)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

10,181,000,000

10,066,500,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
1.14

943,014,666
52,881,028
17,738,150
224,378
18,418,767
44,255,135
1,726,799
11,259,258,923

773,706,618
91,002,460
14,736,333
361,796
18,849,073
74,279,543
1,741,167
11,041,176,989

21.88
(41.89)
20.37
(37.98)
(2.28)
(40.42)
(0.83)
1.98

2. หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีหนี้สินรวมจ�านวน 2,410.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 17.39 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.73 จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายการส�าคัญดังนี้
2.1 หุ้นกู้จ�านวน 1,997.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.87 ของหนี้สินรวม ซึ่งเกิดจากการเสนอขายหุ้นกู้ทดแทน
เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมที่มีจ�านวน 2,000 ล้านบาท
2.2 เงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการจ�านวน 302.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของหนี้สินรวม ซึ่งมาจากการเรียก
เก็บเงินประกันการเช่าและบริการจากผู้เช่า
หนี้สิน
(หน่วย : บาท)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

6,886,205
74,105,545
23,321,769
302,769,689
1,997,554,986
5,762,601.90
2,410,400,796

19,007,905
59,382,006
19,424,737
292,212,684
1,997,548,959
5,433,856
2,393,010,147

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(63.77)
24.79
20.06
3.61
0.00
6.05
0.73

3. สินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจ�านวน 8,848.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 200.69 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.32 จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และมีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.8601 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ณ 30 กันยายน 2561 ที่มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.6138 บาท

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

1.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มเี งินสดและเงินฝากธนาคารจ�านวน 52.88 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
ดังนี้
1. กองทรัสต์มเี งินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 722.10 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการด�าเนินงานจ�านวน 888.30 ล้านบาท และการลดลงของการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสดรับจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ�านวน 153.52 ล้านบาท เป็นส�าคัญ
2. กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 760.22 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์จ�านวน 687.62 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 72.60 ล้านบาท
กระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

722,100,558
(760,221,990)
(38,121,432)
91,002,460
52,881,028

623,513,754
(667,164,448)
(43,650,694)
134,653,154
91,002,460

1.4 อัตราส่วนทางการเงิน
1. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)
ณ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีอัตราก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย เท่ากับ
ร้อยละ 83.42 ร้อยละ 62.50 และร้อยละ 10.04 ตามล�าดับ
อัตราส่วน
อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย (ร้อยละ)

30 กันยายน 2562
83.42
62.50
10.04

30 กันยายน 2561
82.66
64.65
12.25

2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)
ณ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มคี วามสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ ซึง่ แสดงจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่อยู่ในระดับร้อยละ 6.81 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ที่เท่ากับ 0.1073 เท่า
อัตราส่วน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

30 กันยายน 2562
6.81
0.1073

30 กันยายน 2561
6.70
0.1028

3. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
ณ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีสภาพคล่องของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 9.3935 เท่า
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 9.2105 เท่า อีกทั้งกองทรัสต์มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่ากับ 68.1101 เท่า

17
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

อัตราส่วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

30 กันยายน 2562
9.3935
9.2105
68.1101

30 กันยายน 2561
8.7207
8.5213
77.0092

4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Covenant)
กองทรัสต์ตอ้ งด�ารงสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่ากองทรัสต์
มีอัตราส่วนทางการเงินภายใต้เกณฑ์ที่ธนาคารระบุไว้ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วน
ตามเกณฑ์
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561
เงินกูย้ มื ต่อสินทรัพย์รวม (Loan to Total Asset) (ร้อยละ) ไม่เกินร้อยละ 30
17.74
18.09
Funded Interest-Bearing Debt to EBITDA (เท่า)
ไม่เกิน 5.5 เท่า
2.30
2.41
หมายเหตุ: (1) อัตราส่วนเฉลี่ยต่อปี

1.5 ผลตอบแทนของกองทรัสต์
กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ ปี 2562 เท่ากับ 0.8568 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ กองทรัสต์มีอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ณ ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 8.68 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ และเท่ากับร้อยละ 5.10 เมื่อเทียบกับราคาตลาด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ราคา 16.80 บาทต่อหน่วยทรัสต์)
ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562
รอบผลประกอบการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562

เงินประโยชน์ตอบแทน
(ต่อหน่วยทรัสต์)
0.2093
0.2182
0.2100
0.2193

วันจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทน
6 มีนาคม 2562
7 มิถุนายน 2562
5 กันยายน 2562
25 ธันวาคม 2562

ประเภท
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด

ตารางการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ�าปี 2562
รายการ
(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
(2) การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก (10.00 บาทต่อหน่วย) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (9.875 บาท
ต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2561 (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด (16.80 บาท
ต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 15.10 บาทต่อหน่วย
วันที่ 28 กันยายน 2561) (ร้อยละ)

30 กันยายน 2562
0.8568
0.8568
8.57

30 กันยายน 2561
0.8206
0.8206
8.21

8.68

8.31

5.10

5.43

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงิ น หรื อ การด� า เนิ น งานในอนาคตอย่ า งมี
นัยส�าคัญ
เศรษฐกิจไทย ณ เดือนกันยายน 2562 ยังอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 1.5 จาก
ระยะเดี ย วกั น จากปีก ่อน ซึ่ง เป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 11 จากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว
เป็นส�าคัญ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้วัดการ
ลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันจากปีก่อน
โดยเครื่องชี้วัดการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัว
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธุรกิจมีก�าลังการผลิตที่
เพียงพอรองรับค�าสั่งซื้อในอนาคต อีกทั้งอุปสงค์ในอนาคตที่
ยั ง คงคาดว่ า จะหดตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากภาวะเศรษฐกิ จ
ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวและอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่
แข็งตัวขึ้น ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อยู่ที่ร้อยละ 0.32 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคา
หมวดพลั ง งานที่ ล ดลง และอั ต ราเงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานที่ ล ดลง
ตามราคาอาหารส�าเร็จรูปเป็นหลัก ส�าหรับอัตราการว่างงาน
ที่ยังคงทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า

ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 รวมทั้งหมด 2 ครั้ง ในวันที่ 7
สิงหาคม 2562 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันอยู่ที่
ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
กับปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยให้
ความส�าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารอาคารส�านักงาน
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อรองรับ
ความต้องการของผูเ้ ช่า การจัดกิจกรรมภายในอาคารส�านักงาน
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินทรัพย์และสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั ผูเ้ ช่า ซึง่ จะสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผูเ้ ช่าปัจจุบนั
และสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้เช่าเป้าหมาย
ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต เป็นความ
เห็ น ของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ใ นปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์
ในอนาคต แต่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคต
ของกองทรัสต์แต่อย่างใด ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจ
ยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้
ดังนั้น ในการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง
ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจ
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�า่ กว่าทีห่ ลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ รวมถึง
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้
ภาคการส่งออกทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวลดลง ส่งผลไปสูก่ ารจ้างงาน
และอุปสงค์ภายในประเทศตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัว
ลงจากภาวะกีดกันทางการค้า ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน ส�าหรับการลงทุนภาคเอกชน
มีแนวโน้มขยายตัวต�า่ กว่าทีป่ ระเมินไว้ แม้วา่ ประเทศไทยจะยัง
มีการย้ายฐานการผลิตเข้าสูป่ ระเทศรวมถึงโครงการร่วมลงทุน
ของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีส่วนช่วยในการ
ขับเคลือ่ นการลงทุน ทัง้ นีม้ กี ารคาดการณ์วา่ เงินลงทุนดังกล่าว
มีแนวโน้มขยายตัวต�่ากว่าที่ประเมินไว้
โดยรวมแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังมี
ความเสีย่ งสูงโดยเฉพาะความเสีย่ งด้านต่างประเทศจากสภาวะ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ จึงเห็นว่าการด�าเนินนโยบาย
การเงินในระดับที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจะเป็นการสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ สอดคล้องกับกรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อ อีกทัง้ ธนาคารหลายประเทศเริม่ ส่งสัญญาณ
การด�าเนินนโยบายการเงินในทิศทางผ่อนคลายมากขึน้ และเริม่
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน
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3. ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
2562

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ ส�าหรับระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
จ�านวนเงิน
หน่วย : บาท

เรียกเก็บจริง%(3)

เพดาน%(4)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ย(2)

19,200,897

0.24

ไม่เกิน 1.0

0.22

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

8,977,163

0.11

ไม่เกิน 1.0

0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2,655,057

0.03

ตามที่จ่ายจริง

0.03

114,354,111

1.40

ไม่เกิน 5.0

1.31

1,625,031

0.02

ตามที่จ่ายจริง

0.02

201,130,415

2.47

ตามที่จ่ายจริง

2.31

4,208,752

0.05

ตามที่จ่ายจริง

0.05

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ�าหน่าย

30,024,407

0.37

ตามที่จ่ายจริง

0.34

ต้นทุนทางการเงิน

72,561,724

0.89

ตามที่จ่ายจริง

0.83

454,737,557

5.58

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ต้นทุนการเช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(1)

หมายเหตุ : (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก เท่ากับ 8,150,766,757.11 บาท
(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 8,705,744,817.96 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพดานเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.22

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทรัสตี
อายุกองทรัสต์
ระยะเวลาการเช่า

ประเภทกองทรัสต์
ทุนที่ช�าระแล้ว

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
GVREIT
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด
ไม่ก�าหนดอายุกองทรัสต์
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
สิทธิการเช่าอาคารมีก�าหนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2584
อาคารสาทร สแควร์
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารมีก�าหนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2583
ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
8,046,150,000 บาท

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก
1. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์
1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 8,046,150,000 บาท เรียกช�าระแล้วเต็มจ�านวน และ
มีจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้น 814,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.875 บาท
1.2 ข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์
ราคาปิด*
ราคาสูงสุด*
ราคาต�่าสุด*
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ต่อหน่วย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ต่อหน่วย
มูลค่าตามราคาตลาด*
มูลค่าการซื้อขายต่อปี
ราคาสูงสุดตลอดปีบัญชี 2562
*ข้อมูลอ้างอิงตามวันท�าการล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

16.80 บาท/หน่วย
16.90 บาท/หน่วย
16.80 บาท/หน่วย
8,848.86 ล้านบาท
10.8601 บาท/หน่วย
10.6138 บาท/หน่วย
13,688.64 ล้านบาท
1,671.11 ล้านบาท
17.70 บาท/หน่วย
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2. ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้

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

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (ซึง่ กระท�าการแทน
โดยทรัสตี)

เครดิตเรทติ้ง

A-/TRIS (Outlook - Stable) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหน่วยที่เสนอขาย

2,000,000 (สองล้าน) หน่วย

มูลค่าการเสนอขาย

2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุตราสาร

9 (เก้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (30 เมษายน 2561)

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

วันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 (สามจุดหกสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

งวดการจ่ายดอกเบี้ย

จะช�าระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยช�าระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และช�าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การช�าระคืนเงินต้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช�าระเงินต้นตามมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้นกู้

การซื้อคืนหุ้นกู้

ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิซอื้ คืนหุน้ กูจ้ ากตลาดรองหรือแหล่งอืน่ ๆ ได้ไม่วา่ ในเวลาใดๆ ทีร่ าคาใดๆ
ก็ได้ แต่หากผูอ้ อกหุน้ กูท้ า� ค�าเสนอซือ้ คืนหุน้ กูเ้ ป็นการทัว่ ไป ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องท�าค�าเสนอ
ซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องท�าการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์
จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

สถานะของหุ้นกู้

หุน้ กูเ้ ป็นหนีข้ องผูอ้ อกหุน้ กูซ้ งึ่ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผูถ้ อื หุน้ กู้
จะมีสทิ ธิได้รบั ช�าระหนีไ้ ม่ดอ้ ยกว่าสิทธิได้รบั ช�าระหนีข้ องเจ้าหนีส้ ามัญทัง้ ในปัจจุบนั และ
ในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช�าระหนี้ก่อน

การจดทะเบียนหุ้นกู้

จะน�าหุน้ กูท้ เี่ สนอขายในครัง้ นีไ้ ปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ ทย (The Thai Bond
Market Association) ภายในวันออกหุน้ กู้ และจะคงให้หนุ้ กูเ้ ป็นหลักทรัพย์ขนึ้ ทะเบียน
กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

3. โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
3.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบียนดังนี้
ล�าดับ

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่

จ�านวนหน่วยทรัสต์

ร้อยละ

1

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

184,500,000

22.64

2

บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

55,700,000

6.84

3

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

52,617,700

6.46

4

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

50,000,000

6.14

5

กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

43,711,200

5.36

6

กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

43,489,600

5.34

7

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิตจ�ากัด (มหาชน)

38,329,300

4.70

8

ธนาคารออมสิน

35,000,000

4.30

9

CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND

27,196,400

3.34

10

ส�านักงานประกันสังคม

21,133,000

2.59

รวมผู้ถือหน่วย 10 รายแรก

551,677,200

67.70

ผู้ถือหน่วยรายย่อยอื่น

263,122,800

32.30

814,800,000

100

รวม

3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ล�าดับ

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่

จ�านวนหน่วยทรัสต์

ร้อยละ

1

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

184,500,000

22.64

184,500,000

22.64

รวม

3.3 กลุม่ ผูถ้ อื หน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษทั
จัดการอย่างมีนัยส�าคัญ
- ไม่มี -

23

24
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4. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
4.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ทรัสต์เพือ่ ก�าหนดสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทมี่ สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์
ตอบแทน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
1. ผู ้ จั ดการกองทรั สต์ จ ะจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิ
ทีป่ รับปรุงแล้วของรอบปีบญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะจ่าย การก�าหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั้ ได้แก่ประโยชน์ตอบแทนส�าหรับรอบ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่
ปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนส�าหรับแต่ละรอบระยะเวลา จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่า
บัญชี (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน ต�่ากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บาท ผู้จัดการ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญ
ั ชี เว้นแต่กรณี กองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ จ ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน
ทีก่ องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ ในครั้งนั้นและให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อน�าไป
ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบบัญชีก็ได้ เพื่อประโยชน์ของ จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดยก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น
ส�าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
ให้หมายถึงก�าไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ซึ่ ง ได้ ร วมการช� า ระคื น เงิ น ต้ น ตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู ้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์เว้นแต่กรณีที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และ/
(ถ้ามี) แล้ว
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ�านาจตามกฎหมายได้มีการแก้ไข
2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก�าหนดสั่งการเห็นชอบและ/
หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่นผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนินการให้
ไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เป็นไปตามนั้น
3. ในกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่
4. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มสี ิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนและปิดสมุดทะเบียนเพื่อ ต้ อ งเป็ น ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู ่ ใ นทะเบี ย นผู ้
ระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย น
และจะด�าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถื อ ครองหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ต่ ล ะราย
หน่วยทรัสต์ ภายในก�าหนดเวลาดังนี้
หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
3.1 ประโยชน์ตอบแทนส�าหรับรอบปีบญ
ั ชี (Year- ทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ
End Distribution) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ ก.ล.ต. ก�าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิ
ตอบแทนส�าหรับรอบปีบัญชี ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วัน ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนเฉพาะในส่ ว นที่ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
สิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด
(30) วันนับแต่วนั ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพือ่ ก�าหนด
สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน
3.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim
Distribution) (หากมี) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) ภายในเก้าสิบ
(90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีสา� หรับไตรมาสล่าสุด
ก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลา

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

4.2 ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง
ตามทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ 2 โครงการ โดยรายละเอียดดังข้อ “ข้อมูลทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์” ท�าให้กองทรัสต์ฯ
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิที่สามารถจ่ายผลตอบแทนในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
จ�านวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังตารางข้างล่าง
วันจ่ายเงิน
ประเภท
ประโยชน์ตอบแทน

เงินประโยชน์
ตอบแทน
(ต่อหน่วย)

รอบผลประกอบการ

วันที่กรรมการมีมติ

วันให้สิทธิ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

7 กุมภาพันธ์ 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

6 มีนาคม 2562

เงินสด

0.2093

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

9 พฤษภาคม 2562

27 พฤษภาคม 2562

7 มิถุนายน 2562

เงินสด

0.2182

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

6 สิงหาคม 2562

21 สิงหาคม 2562

5 กันยายน 2562

เงินสด

0.2100

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

27 พฤศจิกายน 2562

12 ธันวาคม 2562

25 ธันวาคม 2562

เงินสด

0.2193

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562

และรายละเอียดประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังดังตารางข้างล่าง
ปี

2562

2561

2560

2559

(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)

0.8568

0.8206

0.7414

0.2998

(2) การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)

-

-

-

0.1250

0.8568

0.8206

0.7414

0.4248

รวมเงินจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท)
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ (“กองทรัสต์”) ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
ทรั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 เมื่ อ วั น ที่
22 มีนาคม 2559 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จ�ากัด เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท ยูนิเวนเจอร์
รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
และจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
กองทรั ส ต์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ แ ละ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการน� า หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เมือ่ กองทรัสต์น�าเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดยบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด
ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ได้น�าทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์โดยการ
ให้เช่าซึ่งจะได้รับค่าเช่าตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่ ว ยงานที่ มี อ� า นาจหน้ า ที่ ป ระกาศก� า หนดในการจั ด หา
ผลประโยชน์ดังกล่าว
รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการด�าเนินการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการ
ของพื้นที่เช่าอาคารส�านักงาน การด�าเนินงานของบริษัทฯ
ในการบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ จ ะอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม
และก�ากับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ
ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไข
แห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ
ทรัสต์ รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ทั้งนี้ กองทรัสต์จะไม่ด�าเนินการ
ในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัส ต์เข้าด�าเนินธุรกิจ หรื อ
ประกอบธุรกิจเอง อีกทั้งกองทรัสต์จะไม่น�าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ
น�าอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย กองทรัสต์น�าเงินที่ได้จากการระดม
ทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
จ�านวนรวม 8,148 ล้านบาท เงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาว
จ�านวนรวม 2,000 ล้านบาท และเงินประกันการเช่า จ�านวน
160 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ของเงินประกันการ
เช่าทั้งหมด) ไปลงทุนในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ
เพรสทีจ) และโครงการสาทร สแควร์ (“ทรัพย์สินหลักที่
ลงทุน”) มูลค่าทรัพย์สินรวม 9,906 ล้านบาท และน�าไป
ช�าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมากองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น
1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการด�าเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการ
ประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 จ�านวนทั้งสิ้น
771 หลักทรัพย์ จากสถาบันไทยพัฒน์

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

3. โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์
3.1 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้นร้อยละ 22.64
แม้ว่าบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ทั้งในฐานะ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ และมีบริษัทในเครือคือ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีกลไกและมาตรการในการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การคัดเลือก
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์” โดยค�านึงถึงการรักษาประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ
ทัง้ นีก้ ารบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดยมีสาระส�าคัญตามซึง่ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
สามารถศึกษาข้อมูลส�าเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์เพิม่ เติมได้ทบี่ ริษทั ยูนเิ วนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด ในฐานะทรัสตี
3.2 โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังจากการก่อตั้งกองทรัสต์ เป็นไปตามแผนภาพนี้
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4. ข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์
4.1 รายละเอียดสินทรัพย์
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายละเอียดการลงทุน โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายการ

รายละเอียด

ลักษณะการลงทุน

1. สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้อมทั้ง
ส่วนควบของอาคารและงานระบบ โดยไม่รวมพื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม
ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริเวณชั้น 23 - 34 บางส่วนของบริเวณชั้น 1 - 8
(ยกเว้นชั้น 5) บางส่วนของบริเวณชั้นดาดฟ้า และบางส่วนของบริเวณชั้นใต้ดิน
2. กรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์

ระยะเวลาลงทุน

ประมาณ 26 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 21 ปี 340 วัน
(สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่าที่ดิน ที่บริษัท
เลิศรัฐการ จ�ากัด เช่าจากหม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์)

มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

3,020 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า)

ราคาประเมินของทรัพย์สิน
ณ 30 กันยายน 2562

3,292 ล้านบาท (บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด)

ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ที่ตั้ง

หัวมุมถนนเพลินจิต - วิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์ มีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 36.2 ตารางวา

เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร

อาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด

พื้นที่รวม (Gross Floor Area)

53,304 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

พื้นที่ใช้สอยสุทธิ
(Net Leasable Area)

ประมาณ 27,478 ตารางเมตร (พื้นที่ในส่วนพื้นที่เช่าส�านักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม
พื้นที่ห้องประชุม และพื้นที่เช่าเก็บของ)

ปีที่สร้างเสร็จ

ปี 2554 (อายุอาคารประมาณ 8 ปี)

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

โครงการสาทร สแควร์
รายละเอียดการลงทุน โครงการสาทร สแควร์
รายการ

รายละเอียด

ลักษณะการลงทุน

1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
2. สิทธิการเช่าช่วงพร้อมทั้งส่วนควบและงานระบบอาคารส�านักงานสาทร สแควร์
3. กรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์

ระยะเวลาลงทุน

ประมาณ 25 ปี ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ร ะยะเวลาคงเหลื อ โดยประมาณ 21 ปี 6 วั น
(สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่าที่บริษัท นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จ�ากัด เช่าจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)

มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

6,878 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า)

ราคาประเมินของทรัพย์สิน
ณ 30 กันยายน 2562

6,899 ล้านบาท (บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด)

ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ที่ตั้ง

หั ว มุ ม ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ - สาทร เชื่ อ มต่ อ โดยตรงจากรถไฟฟ้ า (BTS)
สถานีช่องนนทรี

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และอาคาร

ที่ดินและอาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่ดิน
มีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 60.3 ตารางวา

พื้นที่รวม (Gross Floor Area)

114,568 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอยสุทธิ
(Net Leasable Area)

ประมาณ 73,034 ตารางเมตร (พื้นที่ในส่วนพื้นที่เช่าส�านักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม
และพื้นที่เช่าเก็บของ)

ปีที่สร้างเสร็จ

ปี 2554 (อายุอาคารประมาณ 8 ปี)
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4.2 ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด
บริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น (บริ ษั ท ซี . ไอ.ที .
แอพเพรซัล จ�ากัด) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้
รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)
ในการก�าหนดมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด
เป็นมูลค่าปัจจุบันของอายุสัญญาเช่าคงเหลือ โดยวิธีดังกล่าว
เป็นการพิจารณาประมาณการรายได้ของทรัพย์สินที่คาดว่า

จะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต เนื่องจากบริษัทประเมิน
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น มี ค วามเห็ น ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
ซึ่งประกอบด้วย อาคารส�านักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ และอาคารส�านักงานโครงการสาทร สแควร์
เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ด ้ ว ยการปล่ อ ยเช่ า พื้ น ที่
ส�านักงานและพื้นที่พาณิชยกรรมภายในอาคาร โดยมีสรุป
สมมติฐานส�าคัญในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ดังนี้

รายละเอียดการประเมินมูลค่า โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
วิธีการประเมินมูลค่า

พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ

21 ปี 340 วัน นับจากวันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน

30 กันยายน 2562

วันที่ส�ารวจ

9 กรกฎาคม 2562

ส�าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584
(ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ)

มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน

3,292,000,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านบาทถ้วน)

สมมติฐาน
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย
และอัตราการปรับค่าเช่า
(ประมาณการ ต.ค. 2562 ก.ย. 2563)

- พื้นที่ส�านักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ
- พื้นที่ห้องประชุม
- ตู้ เอ.ที.เอ็ม

1,056 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.80%)
2,434 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.33%)
475 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.33%)
553 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.33%)
307,920 บาท/ปี (ปรับขึ้นปีละ 2.0%)

อัตราการเช่าพื้นที่
(ประมาณการ ต.ค. 2562 ก.ย. 2563)

- พื้นที่ส�านักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ
- พื้นที่ห้องประชุม

98% ในปีที่ 1 และคงที่ตลอดการประมาณการ
100%, 98% ในปีที่ 1, 2 และคงที่ตลอดการประมาณการ
98% ในปีที่ 1 และคงที่ตลอดการประมาณการ
100% ในปีที่ 1 และคงที่ตลอดการประมาณการ

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
(ปีที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 รายละเอียดตามสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

รอบปี
สัญญา

ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
(รายปี)

ค่าธรรมเนียมผันแปร*
(รายปี)

ปีที่ 1

29,055,180 บาท

6.20%

ปีที่ 2

29,617,386 บาท

6.20%

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

รอบปี
สัญญา

ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
(รายปี)

ค่าธรรมเนียมผันแปร*
(รายปี)

ปีที่ 3

22,702,080 บาท

6.20%

ปีที่ 4

15,810,162 บาท

6.20%

ปีที่ 5

16,442,568 บาท

6.20%

ปีที่ 6

17,100,270 บาท

6.20%

ปีที่ 7

17,784,282 บาท

6.20%

ปีที่ 8

ปรับขึ้นปีละ 4% จากปีก่อน

6.20%

* ค่าธรรมเนียมผันแปร ค�านวณจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานและร้านค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และด�าเนินการ

- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
- ค่าบริการรักษาความสะอาด
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายการขายและตลาด
- ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต

ค่าประกันภัยตามกรมธรรม์

2,394,438 บาท (ปีที่ 4)

อัตราคิดลด (discount rate)

9.5%

7.0%
2.1%
2.0%
0.3%
1.5%
3.5%
2.5%

ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม

รายละเอียดการประเมินมูลค่า โครงการสาทร สแควร์
วิธีการประเมินมูลค่า

พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน

ระยะเวลาโครงการคงเหลือ

21 ปี 6 วัน

วันที่ประเมิน

30 กันยายน 2562

วันที่ส�ารวจ

9 กรกฎาคม 2562

ส�าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583
(ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ)

มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน

6,899,000,000 บาท (หกพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
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สมมติฐาน
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย
และอัตราการปรับค่าเช่า
(ประมาณการ ต.ค. 2562 ก.ย. 2563)

- พื้นที่ส�านักงาน
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่ห้องเก็บของ
- Victor Club
- ตู้ เอ.ที.เอ็ม

อัตราการเช่าพื้นที่
(ประมาณการ ต.ค. 2562 ก.ย. 2563)

- พื้นที่ส�านักงาน
98% ในปีที่ 1 และคงที่ตลอดการประมาณการ
- พื้นที่พาณิชยกรรม 100% ในปีที่ 1 และคงที่ตลอดการประมาณการ
- พื้นที่ห้องเก็บของ 100% ในปีท่ี 1 และคงที่ตลอดการประมาณการ

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ปีที่ 1 ตั้งแต่
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
รายละเอียดตามสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

859 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.50%)
1,483 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.33%)
379 บาท/ตร.ม./เดือน (ปรับขึ้นปีละ 3.50%)
887,400 บาท/เดือน (ปรับขึ้นปีละ 2.0%)
576,000 บาท/ปี (ปรับขึ้นปีละ 2.0%)

รอบปี
สัญญา

ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
(รายปี)

ค่าธรรมเนียมผันแปร*
(รายปี)

ปีที่ 1

42,842,604 บาท

4.65%

ปีที่ 2

43,684,308 บาท

4.65%

ปีที่ 3

33,659,682 บาท

4.65%

ปีที่ 4

23,670,066 บาท

4.65%

ปีที่ 5

24,616,872 บาท

4.65%

ปีที่ 6

25,601,550 บาท

4.65%

ปีที่ 7

26,625,612 บาท

4.65%

ปีที่ 8

ปรับขึ้นปีละ 4% จากปีก่อน

4.65%

* ค่าธรรมเนียมผันแปร ค�านวณจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานและร้านค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และด�าเนินการ

- ต้นทุนค่าห้องประชุม (Victor Club)
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
- ค่าบริการรักษาความสะอาด
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายการขายและตลาด
- ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
- ค่าเช่าที่ดิน
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (capex)

ค่าประกันภัยตามกรมธรรม์

1,714,938 บาท (ปีที่ 4)

อัตราคิดลด (discount rate)

9.5%

35.0% ของรายได้ห้องประชุม
9.0% ของรายได้รวม
1.6% ของรายได้รวม
1.4% ของรายได้รวม
0.1% ของรายได้รวม
1.5% ของรายได้รวม
3.5% ของรายได้รวม
36,000,000 บาทต่อปี
2.5% ของรายได้รวม

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ทั้ ง นี้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ทรั ส ตี และผู ้ ส อบบั ญ ชี
ได้ร่วมตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนแล้ว
เห็นว่ารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ซึง่ จัดท�า
โดย บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด มีการประเมินด้วย
วิธรี ายได้มคี วามเหมาะสม ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุให้เชือ่ ว่าสมมติฐาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
เมือ่ เทียบกับผลประกอบการในปัจจุบัน และครอบคลุมถึงการ
พิจารณาแนวโน้มของธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่าง
จากสมมติฐานดังกล่าวได้หรือเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจจะไม่เป็นไป
ตามทีค่ าดการณ์ไว้ เนือ่ งจากความเห็นดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นปัจจัย
สภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต อาจส่งผลให้
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

5. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์มีนโยบายด�าเนินการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยน�าพื้นที่ของ
ทรัพย์สินดังกล่าวที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุน” ออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นผู้จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่านการก�าหนดนโยบายและการวาง
กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ เ พื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์และมอบหมายหน้าที่
ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษทั นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงาน
ให้ทา� หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการด�าเนิน
งานตามนโยบายที่ก�าหนดโดยผู้จัดการกองทรัสต์และเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานบริหารทรัพย์สินอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ การน�าทรัพย์สินไป
จัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายใน
การจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ก�าหนดไว้
ติดต่อประสานงานและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่
และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อน�าส่งกองทรัสต์

ตลอดจนบ� า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์
โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาผู้สนใจ
ที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ และเพิ่มอัตราการ
เช่าพื้นที่ด้วยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การให้เข้าชมสถานที่และการเจรจากับผู้ที่สนใจโดยตรงและ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการบริหารทรัพย์สิน
ที่เข้าลงทุน ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีกลยุทธ์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ ดังนี้
5.1 กลยุทธ์ในการด�าเนินงานหรือการจัดหาผลประโยชน์
ภายหลังการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ บริษทั ฯ ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ เพื่อพัฒนาและรักษา
คุณภาพในการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการพื้นที่อาคาร
ส�านักงาน โดยบริษัทฯ มีการใช้กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการด�าเนิน
ธุรกิจดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดราคาค่าเช่าใน
ส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยเทียบเคียงกับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และการจัดท�างบประมาณประจ�าปี ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและควบคุมผลการด�าเนินงานของโครงการ
เพื่อให้ผลประกอบการของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้ตั้งไว้ ในกรณีที่มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษทั ฯ จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ด�าเนินงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
2. การบริ ห ารจั ด การนโยบายค่ า เช่ า และกลยุ ท ธ์
การตลาด
บริษทั ฯ มีนโยบายในการรักษาระดับผลตอบแทน
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั ฯ และบริษทั นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จ�ากัด ด�าเนินการควบคุมดูแลอัตราค่าเช่าให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม และมีความสอดคล้องกับอัตราค่าเช่าและบริการให้
เป็นไปตามสถานการณ์ทางตลาดส�านักงานให้เช่า โดยค�านึงถึง
ท�าเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน ของผู้เช่า นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้กา� หนดให้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีเ่ ช่าอย่างสม�า่ เสมอ และ
จัดให้มกี ารด�าเนินกิจกรรมการตลาดในรูปแบบทีเ่ หมาะสม เพือ่
พัฒนาความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของโครงการ อีกทัง้
ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
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3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จั ดการโครงการ ด้วยการควบคุมค่าใช้จ ่ายในการด�าเนิน
งาน โดยเน้นการรักษาคุณภาพของการให้บริการให้ดี พร้อม
ก�ากับดูแล รวมถึงการติดตามการด�าเนินงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
4. การเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนโดยการดูแลรักษาพืน้ ทีข่ องโครงการและพัฒนาปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน
- การตรวจสอบและประเมินกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ของโครงการ โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการ
บริการ และก�าหนดราคาค่าเช่า ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า

เช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�านักงานให้แก่ผเู้ ช่าซึง่ ผูเ้ ช่าจะน�าพืน้ ทีอ่ าคาร
ส� า นั ก งานไปประกอบกิ จ การของตนเอง เช่ น ธุ ร กิ จ ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม สถาบันการเงินและ
บริการทางการเงิน เป็นต้น โดยสัญญาที่ทา� กับผู้เช่ารายย่อย
มีอายุ 3 ปีเป็นส่วนใหญ่
กองทรั ส ต์ เ ข้ า ท� า สั ญ ญาให้ เ ช่ า พื้ น ที่ อ าคาร
ส�านักงานแก่ผู้เช่าโดยตรง และกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าเช่า
ในรูปแบบของค่าเช่าคงทีต่ ลอดสัญญาเช่า 3 ปี ทัง้ นี้ ผลประโยชน์
ใดๆ อาทิ เงินประกันตามสัญญาจากผู้เช่าอาคารส�านักงาน
อันเป็นผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรได้รับ บริษัท เลิศรัฐการ
จ�ากัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ได้ด�าเนินการ
ส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว

5.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
- การเพิ่ ม อั ต ราการเช่ า พื้ น ที่ ด ้ ว ยการบริ ห าร
บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด
ช่องทางการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของผู้บริหาร
จัดจ�าหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
- การดูแลรักษาพืน้ ทีข่ องโครงการ เช่น การปรับปรุง
1. ประวัติผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พืน้ ทีส่ าธารณะ พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ได้เริ่มก่อตั้ง
ส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
- การจัดให้มแี ผนการดูแลรักษาซ่อมแซมโครงการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารเชิงพาณิชย์และ
และการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโครงการอย่างเหมาะสม เพือ่ โรงแรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาอาคารส�านักงานในเขตธุรกิจชั้นใน
รักษาศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของโครงการ (Central Business District) เป็นหลัก เพือ่ รองรับการขยายตัว
- การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ โ ครงการ โดยการ ทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั นอร์ท สาธร เรียลตี้ ได้ดา� เนินธุรกิจ
บริหารจัดการและการด�าเนินงานทีด่ ี มุง่ เน้นการรักษาคุณภาพ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้
ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีความซื่อสัตย์ในการด�าเนินงาน ตรงไป การด�าเนินงานของ นอร์ท สาธร เรียลตี้ 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร
ตรงมาโปร่งใส และท�าประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งก่อ สาทร สแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อโครงการ และผู้บริหาร
2. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์
5.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
บริ ษั ท นอร์ ท สาธร เรี ย ลตี้ จะเรี ย กเก็ บ
กองทรัสต์เข้าท�าสัญญาให้เช่าพืน้ ทีต่ ามรูปแบบทีค่ ณะ ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ซึ่งจะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่อนุญาตให้ ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน โดยมีมูลค่าไม่เกิน
ด�าเนินการได้ กับผูเ้ ช่าโดยตรง ซึง่ สัญญาดังกล่าวจะมีความเป็น 100 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable)
มาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของสัญญาคล้ายคลึงกัน ไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้
ส�าหรับผูเ้ ช่าทุกราย (เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ค่าธรรมเนียมพื้นฐานที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจาก
ปีของผู้เช่ารายใหญ่บางราย)
กองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมพืน้ ฐานจะไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
จากรู ป แบบการจั ด หาผลประโยชน์ ในส่ ว นของ ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ วันทีก่ องทรัสต์
รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์ได้รับจากการลงทุนใน เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ วันทีก่ องทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ เป็นรายได้ที่กองทรัสต์ได้รับจากการปล่อย เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สนิ

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

หลักส่วนเพิ่มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี)
และค่าธรรมเนียมผันแปรที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้
รับจากกองทรัสต์จะไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สนิ หลักส่วน
เพิ่มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี)

จ�ากัด (มหาชน) ตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4. อสังหาริมทรัพย์อนื่ ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์
3. ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และ ของกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท นอร์ ท สาธร เรี ย ลตี้ จ� า กั ด
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ซึ่งท�าหน้าที่เป็น ไม่มีอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการที่อาจแข่งขันใน
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ (Property Manager) ทางธุ ร กิ จ กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ทั้ ง นี้ ใ นการ
และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะ ด�าเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีความสัมพันธ์จากการ กองทรั ส ต์ แ ละผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ที่ทั้ง บริษัทฯ และนอร์ท สาธร เรียลตี้ เป็นบริษัทในเครือ ผลกระทบต่อการด�าเนินการของกองทรัสต์นนั้ ในสัญญาแต่งตัง้
ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวคือ บริษัทฯ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ และนอร์ท สาธร
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดย เรียลตี้ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีข้อก�าหนดเรื่องข้อ
ณ วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด ตกลงการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(มหาชน) ถือหุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�านวน โดยบริษัทนอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด จะไม่รับบริหารพื้นที่
หุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่ นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็น อาคารส�านักงานให้เช่าพื้นที่อ่ืนๆ ในเขตศูนย์กลางธุรกิจหลัก
บริษัทในเครือของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าว (Core Central Business District : Core CBD) ไม่ว่าเพื่อ
คือ นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง ประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ยื่น
แนวทางการก�ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์
แบบแสดงรายการข้อมูล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จ� า กั ด (มหาชน) ถื อ หุ ้ น ในนอร์ ท สาธร ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้บริหาร
เรียลตี้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ในกรณีที่จะมีการท�าธุรกรรม
ของนอร์ท สาธร เรียลตี้ และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะ
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการด�าเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี้
ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ยื่นแบบแสดง
1. เงื่อนไขและข้อก�าหนดทั่วไปของกองทรัสต์ใน
รายการข้อมูล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด การเข้าท�าธุรกรรมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้
• ในการท� า ธุ ร กรรมกั บ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หา
(มหาชน) คิดเป็นร้อย 39.28 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ริมทรัพย์ จะมีการด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
(มหาชน)
ทัง้ นี้ บริษทั ยูนเิ วนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ทา� การ ของกองทรัสต์
• ธุ ร กรรมที่ ก องทรั ส ต์ จ ะท� า กั บ ผู ้ บ ริ ห าร
จ�าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อย 39.28 ของหุ้นที่
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มีความสมเหตุ
ในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด สมผลและเป็นธรรม
(มหาชน) ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

• บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมไม่ว่า
• นอกจากนี้กองทรัสต์จะด�าเนินการเปิดเผย
ทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณา ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมที่ ท� า กั บ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรม
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุ
• การคิดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการเข้าท�าธุรกรรม ประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้องใช้ราคาและ ผู้สอบบัญชีและในรายงานประจ�าปีของกองทรัสต์ด้วย
อัตราที่เป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล

2. การอนุมัติการท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กั บ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ้ อ งผ่ า นการด� า เนิ น การตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

6. การกู้ยืมเงิน
นโยบายการกู้ยืมเงิน

6.1 กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อ
• ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็นธุรกรรม วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ
• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่ง การเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- กูย้ มื เงินเพือ่ น�ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่าต้องได้รบั อนุมตั จิ าก ของกองทรัสต์
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์
- กู้ยืมเงินเพื่อน�ามาใช้เพื่อการดูแลซ่อมบ�ารุงรักษา
โดยกรรมการอิสระจะต้องให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ในการท� า ธุ ร กรรมดังกล่าวในที่ป ระชุมคณะกรรมการของ หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าให้
ผู้จัดการกองทรัสต์
อยูใ่ นสภาพดีและพร้อมน�าไปจัดหาผลประโยชน์หรือสอดคล้อง
• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ยี่สิบ กับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ล้านบาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สิน
- กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบน
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิ
สามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา การเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรัสต์ท�ากับผู้บริหาร
- กู้ยืมเงินเพื่อช�าระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลักการค�านวณมูลค่าจะค�านวณตามมูลค่าการได้มาหรือ กองทรัสต์
- เหตุ จ� า เป็ น อื่ น ใดตามที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ท�าให้
โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ซงึ่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง สมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
กับโครงการนั้นด้วย
3. นโยบายการท�ารายการระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

6.2 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- การขอสิ น เชื่ อ จากธนาคารพาณิ ช ย์ ส ถาบั น การ
• การท� า ธุ ร กรรมประเภทต่ า งๆ ระหว่ า ง เงิ น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย และ/หรื อ
กองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องกระท�าภายใต้ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทั้งนี้โดย
เงื่อนไขที่มีความเป็นธรรมมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม ไม่ ขั ด กั บ กฎหมายประกาศค� า สั่ ง ใดหรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ ดๆ
ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ
เงื่อนไขและข้อก�าหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์
หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศก�าหนด

รายงานประจ�าปี
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- การออกตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าท�าสัญญา ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมทั้งนี้โดยไม่ขัดกับกฎหมายประกาศ ในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันจากนั้นน�าเสนอต่อทรัสตี
ค�าสัง่ ใดหรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
หรือส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด
- ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าท�า
6.3 สัดส่วนการกู้ยืมเงินต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใด สัญญาเพือ่ กูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกอง
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้และตามที่กฎหมายก�าหนดเว้นแต่การ ทรัสต์
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
- กรณีที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันส�าหรับ
- ร้อยละสามสิบห้า (35) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม การกู้ยืมเงินในการกู้ยืมเงินและจัดหาหลักประกันดังกล่าว
ของกองทรัสต์
กองทรั ส ต์ ต ้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
- ร้ อ ยละหกสิ บ (60) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวม ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ (1) การจัดหาหลักประกันดังกล่าว
ของกองทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่ง เคยให้ไว้ส�าหรับการกู้ยืมเงินในครั้งก่อนหน้าหรือไม่เป็นการ
เป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดย เปลี่ยนแปลงวงเงินที่ท�าให้หลักประกันที่กองทรัสต์จะให้แก่
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก เจ้าหนี้ของกองทรัสต์มีจ�านวนลดลงหรือ (2) ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้
รายเดิ ม โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตามสั ญ ญากู ้ ยื ม เงิ น และ/หรื อ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน
หลักประกันที่มีอยู่แล้วแต่เดิมให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็น
การกูย้ มื เงินตามข้อนีใ้ ห้หมายความรวมถึงการออก
ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้รายใหม่
ตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าท�าสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใด
- กรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อน�ามาใช้เพื่อการดูแล
ที่มีความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (Substance)
ซ่อมบ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ตาม
เข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน
ข้อ 1 หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มี
6.4 การก่ อ ภาระผู ก พั น แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ อยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า
ให้กระท�าได้เฉพาะกรณีทจี่ า� เป็นและเกีย่ วข้องกับการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
จัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งค�านึงถึงก�าหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่
- การก่อภาระผูกพันซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการท�าข้อตกลง ตามสัญญาเช่าด้วย
หลักที่กองทรัสต์สามารถกระท�าได้ตามข้อก�าหนดในประกาศ
6.6 การกู ้ ยื ม เงิ น หรื อ การก่ อ ภาระผู ก พั น กั บ บุ ค คลที่
ทจ. 49/2555 รวมทัง้ ประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดเช่นการน�าทรัพย์สินของกองทรัสต์ เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
กองทรั ส ต์ อ าจกู ้ ยื ม เงิ น โดยการขอสิ น เชื่ อ จาก
ไปเป็นหลักประกันการช�าระเงินกู้ยืมตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัท
และตามที่กฎหมายก�าหนด
ประกันภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่
- การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์
กองทรั ส ต์ ไ ด้ / หรื อ เข้ า ท� า สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การกู ้ ยื ม
หรือเป็นเรื่องปกติในการท�าธุรกรรมประเภทนั้นๆ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือท�าธุรกรรม
6.5 วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพัน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีได้ตามหลักเกณฑ์
กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยค�านึงถึง ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญและปฏิบัติตาม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี้ ส�านักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศก�าหนดต่อไป
- ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะพิ จ ารณาถึ ง ความจ� า เป็ น
และความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือ

37

38

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

6.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
กองทรัสต์มีสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) (“ผู้ให้กู้”) ทั้งนี้ ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของ
การกู้ยืมเงินเป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
ผู้ให้กู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสตีกระท�าในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

วงเงินกู้ (ล้านบาท)

วงเงินกู้และสินเชื่อทั้งหมด จ�านวนรวม 195 ล้านบาท โดยประกอบด้วย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
วงเงินกู้ที่ 2 :
ประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลา
วงเงินทุกปี จ�านวน 160 ล้านบาท เพือ่ ใช้สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกัน
การเช่าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
วงเงินสินเชื่อที่ 3 : ประเภทหนังสือค�้าประกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณา
ทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จ�านวน 35 ล้านบาท เพื่อใช้
ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบอัตราคงที่ต่อปี
อนึ่ง อัตราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
ส�าหรับเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ
ของสถาบันการเงินแต่ละราย

ระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้

วงเงินกู้ที่ 2 :

ระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
แต่ละฉบับ หรือตามทีจ่ ะระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ทัง้ นี้ ระยะเวลาการช�าระ
คืนเงินกู้ส�าหรับวงเงินกู้ที่ 2 นี้จะต้องไม่เกินวันครบก�าหนดการช�าระคืน
เงินกู้ของวงเงินกู้ที่ 1 ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
วงเงินสินเชื่อที่ 3 : ระยะเวลาช�าระคืนสินเชื่อประเภทหนังสือค�้าประกันกรณีที่ผู้รับหนังสือ
ค�า้ ประกันใช้สทิ ธิเรียกร้องตามหนังสือค�า้ ประกัน ไม่เกินวันท�าการสุดท้าย
ของเดือนซึ่งผู้ให้กู้ได้มีการช�าระเงินทั้งจ�านวนหรือแต่บางส่วนไปตาม
หนังสือค�้าประกันนั้นๆ ทั้งนี้ ระยะเวลาการช�าระคืนสินเชื่อประเภท
หนังสือค�้าประกัน (กรณีที่ผู้รับหนังสือค�้าประกันใช้สิทธิเรียกร้องตาม
หนังสือค�า้ ประกัน) และการสิน้ สุดภาระของผูใ้ ห้กตู้ ามหนังสือค�า้ ประกัน
ทุกฉบับ (กรณีที่ผู้รับหนังสือค�้าประกันไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
หนังสือค�้าประกัน) ส�าหรับวงเงินสินเชื่อที่ 3 นี้จะต้องไม่เกินวันครบ
ก�าหนดการช�าระคืนเงินกู้ของวงเงินกู้ที่ 1

การช�าระเงินต้นของวงเงิน

ช�าระคืนทั้งจ�านวน ณ วันครบก�าหนดอายุเงินกู้ หรือ ช�าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวัน
ครบก�าหนดอายุตามที่จะระบุในสัญญาเงินกู้ อนึ่ง กองทรัสต์สามารถรีไฟแนนซ์ (Refinance)
เงินกูท้ งั้ จ�านวนหรือบางส่วนได้กอ่ นวันครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้นของแต่ละวงเงิน โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม และไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นใดบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณา
ทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธตี า่ งๆ โดยจะค�านึงถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

การช�าระดอกเบี้ย

ช�าระรายเดือน

หลักประกันการกู้ยืม

1. ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิและหน้าที่ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักส�าหรับทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก มีดังนี้
1.1 ในระหว่างที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจ และในทันทีที่ได้รับเงินประกันที่ได้รับในช่วง
ธุรกิจหยุดชะงัก ผู้กู้ตกลงโอนสิทธิอย่างเด็ดขาดในจ�านวนเท่ากับดอกเบี้ยที่ถึงก�าหนดและ
ค้างช�าระอยู่ในขณะนั้นภายใต้สัญญากู้ (หากมี) ให้แก่ผู้ให้กู้โดยทันที
1.2 นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�าหนดในข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้กู้ตกลงโอนสิทธิและ
หน้าที่อย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้แก่
ผูใ้ ห้กแู้ ละภายหลังเข้าท�าสัญญาโอนสิทธิผกู้ จู้ ะด�าเนินการให้มกี ารสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมและเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม
2. การโอนสิทธิอย่างมีเงือ่ นไขโดยกองทรัสต์ในบัญชีรบั เงินอันเกีย่ วกับสิทธิการเช่า ซึง่ เปิดไว้
เพื่อรับเงินค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันซึ่งจะได้รับจากประกันภัยความเสี่ยงการเลิกสัญญา
เช่าและให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ควบคุมดูแลบัญชี
3. การโอนสิทธิอย่างมีเงือ่ นไขโดยกองทรัสต์ในบัญชีดา� เนินการซึง่ เปิดไว้เพือ่ รับรายได้จากค่าเช่า
4. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขโดยบริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้
จ�ากัด ในบัญชีเพื่อรับเงินประกันซึ่งจะได้รับจากประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท
เลิศรัฐการ จ�ากัด และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด และให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ควบคุมดูแลบัญชี
โดยผู้ให้กู้ตกลงว่าจะต้องให้น�าเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อม/สร้าง
ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ที่เสียหายเท่านั้น
5. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการทุกสัญญาของโครงการสาทร
สแควร์ ซึ่งมีอายุสัญญามากกว่า 3 ปี ให้แก่ผู้ให้กู้
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อก�าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้หลักประกัน
การกู้ยืมนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
“การโอนสิทธิอย่างมีเงือ่ นไข” หมายถึง การโอนสิทธิอย่างมีเงือ่ นไขในสิทธิเรียกร้อง ประโยชน์
ดอกเบี้ย รวมทั้งสิทธิทั้งหลายของผู้โอนซึ่งมีอยู่ภายใต้สิทธิหรือทรัพย์สินที่ได้โอนดังกล่าว
เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง สิทธิที่จะได้รับเงินประกันภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ซึง่ การโอนสิทธิดงั กล่าวให้แก่ผใู้ ห้กนู้ นั้ จะมีผลเป็นการโอนสิทธิเด็ดขาดเมือ่ (ก) เกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเงินกูว้ า่ เป็นเหตุผดิ สัญญา (อาทิเช่น ผูก้ ไู้ ม่ชา� ระหนีเ้ งินทีถ่ งึ ก�าหนด
ผู้กู้ผิดข้อปฏิบัติภายใต้เอกสารทางการเงิน รวมทั้งผู้กู้ล้มละลาย เป็นต้น) และ (ข) ผู้ให้กู้ได้
ออกหนังสือแจ้งการความมีผลสมบูรณ์ของการโอนสิทธิให้แก่คสู่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เรียกร้อง
ให้การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นมีผลสมบูรณ์
“การโอนสิทธิอย่างเด็ดขาด” หมายถึง การโอนสิทธิเรียกร้อง ประโยชน์ ดอกเบี้ย รวมทั้งสิทธิ
ทัง้ หลายของผูโ้ อนให้แก่ผใู้ ห้กซู้ งึ่ มีผลทันทีทมี่ กี ารลงนามในสัญญาโอนสิทธิ ทัง้ นี้ การโอนสิทธิ
อย่างเด็ดขาดจะใช้ในกรณีการโอนสิทธิในเงินประกันที่จะได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในจ�านวนเท่ากับดอกเบี้ยที่ถึงก�าหนดและค้างช�าระ
ในขณะนั้นภายใต้สัญญากู้ (หากมี)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ข้อปฏิบัติทางการเงินหลัก
(Key Financial
Covenants)

1. ผู้กู้จะต้องด�ารงสถานะอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย/การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
ต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 30
2. ผู้กู้จะต้องด�ารงสถานะอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรจากการด�าเนินงาน
ก่อนดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจ�าหน่ายปรับปรุงด้วยรายการ
อื่นที่มิใช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 5.5 เท่า
โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการค�านวณจะเป็นไปตามสัญญาเงินกู้

ข้อตกลงหลักของผู้กู้
(Key Covenants)

1. ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่ด�าเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้กู้หรือได้รับยกเว้นตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
- ก่อหนี้ที่มีดอกเบี้ยหรือก่อหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ใดทีส่ ามารถ
ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ จ�านวนเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้กู้สามารถ
ก่อหนี้ได้ หากการก่อหนี้ดังกล่าวเข้าเงื่อนไข (1) - (3) ดังต่อไปนี้ (1) ไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไข
ส�าคัญตามที่สรุปไว้เบื้องต้นในตารางนี้ อันเป็นการให้เปรียบแก่ผู้ให้กู้อื่นมากไปกว่าผู้ให้กู้
(2) การช�าระคืนเงินกูเ้ ป็นไปในคราวเดียว (เว้นแต่ กรณีผใู้ ห้กนู้ นั้ เป็นบริษทั ประกันชีวติ บริษทั
ประกันวินาศภัย หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ใด ซึง่ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�าหนดให้ตอ้ งมีการช�าระคืน
หนี้บางส่วน ให้มีการแบ่งช�าระคืนเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ตลอดอายุของสัญญาเงินกู้) และ
(3) เป็นการก่อหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
ครั้งแรกของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินประเภทพื้นที่ส�านักงาน ร้านค้า และ/หรือ
ห้องประชุมให้เช่า
- ก่อภาระผูกพันทางการเงินอื่นใด เว้นแต่เป็นทางการค้าปกติของผู้กู้ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ที่คู่สัญญาตกลงกัน
- ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตเหนือทรัพย์สินดังกล่าว เว้นแต่ทรัพย์สินอื่น
ในอนาคตของกองทรัสต์ หรือเป็นทางการค้าปกติของกองทรัสต์ หรือการก่อภาระผูกพัน
ที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์
- ในกรณีทผี่ กู้ จู้ ะท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีม่ อี ายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี จะต้องได้รบั
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้กู้ ยกเว้นในบางกรณีท่ีสามารถเข้ากระท�าได้โดย
ผู้กู้และผู้ให้กู้ ตามเงื่อนไขที่จะก�าหนดในสัญญาเงินกู้ซึ่งจะตกลงในเงื่อนไขกันต่อไป
- เข้าท�าสัญญาเช่าอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กู้ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน โดย
ก�าหนดให้มีการช�าระค่าเช่าในคราวเดียว
- ท�าธุรกรรมจ�าหน่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกในลักษณะที่ไม่ใช่
การค้าปกติของผู้กู้
2. ผู้ให้กู้มีสิทธิในการบังคับช�าระหนี้กับลูกหนี้หรือหลักประกันการกู้ยืมตามจ�านวนเท่าที่ตน
เป็นเจ้าหนี้และมีสิทธิได้รับช�าระหนี้เหนือมูลหนี้นั้น
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อก�าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อนี้
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคู่สัญญาจะได้ตกลงกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายก�าหนด

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

กรณีผิดสัญญา
(Events of Default)

กรณีผิดสัญญาตามเงื่อนไขมาตรฐานต่างๆ และกรณีผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในสัญญาเงินกู้ และเอกสารทางการเงินที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญา
หากมีการไม่ชา� ระหนีท้ ถี่ งึ ก�าหนด การผิดข้อปฏิบตั ภิ ายใต้เอกสารทางการเงิน การเกิดเหตุผดิ นัด
ภายใต้สัญญาอื่น (Cross Default) การยึดหรือโอนกิจการให้เป็นของรัฐ (Nationalization)
การล้มละลาย การทีเ่ อกสารหลักประกันไม่มผี ลใช้บงั คับหรือสิน้ ผลผูกพัน การเปลีย่ นแปลงใน
ทางทีไ่ ม่เป็นคุณอย่างมีนยั ส�าคัญ การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัพย์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(เว้นแต่สามารถแก้ไขหรือได้รบั การยกเว้นการผิดสัญญาภายในระยะเวลาทีอ่ นุญาตในสัญญา
เงินกู้ และ/หรือ อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการที่อาจระบุในสัญญาเงินกู้)

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขอื่น

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อก�าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อนี้
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ
ที่คู่สัญญาตกลงกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายก�าหนด

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ประชุม
ได้อนุมัติให้กองทรัสต์ด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
ในการน�าเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นีไ้ ปช�าระคืนเงินกูข้ องกองทรัสต์บางส่วน และกองทรัสต์ได้ดา� เนินการ
น�าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งแรก เพื่อช�าระคืนภาระเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อสัญญา

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

วงเงินกู้และสินเชื่อที่ช�าระ

เงินต้น
1.

สัญญาเงินกู้ระหว่าง กองทรัสต์
เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(GVREIT) และธนาคารกรุ ง ศรี
อยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

1,000

วงเงิ น
กู้ที่ 1 :

ประเภทวงเงินกูร้ ะยะยาว จ�านวน 1,000 ล้านบาท
เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
ครั้งแรก

2.

สัญญาเงินกู้ระหว่าง กองทรัสต์
เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(GVREIT) และธนาคารออมสิน

1,000

วงเงิ น
กู้ที่ 1 :

ประเภทวงเงินกูร้ ะยะยาว จ�านวน 1,000 ล้านบาท
เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
ครั้งแรก

รวม

2,000

ส่งผลให้ ณ สิ้นปีบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีภาระหนี้สินคงเหลือภายหลังการช�าระคืนด้วยเงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นกู้ เพียง 2 วงเงินกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีวงเงินกู้และสินเชื่อดังนี้
วงเงินกูท้ ี่ 2 : ประเภทวงเงินกูร้ ะยะสัน้ โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐาน ซึง่ เป็นวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนโดยพิจารณา
ทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จ�านวน 160 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าของทรัพย์สินหลัก
ที่ลงทุนครั้งแรก
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วงเงินสินเชื่อที่ 3 : ประเภทหนังสือค�้าประกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลา
วงเงินทุกปี จ�านวน 35 ล้านบาท เพื่อใช้ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก
และมีภาระหนี้สินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 โดยมีวันครบก�าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 30 เมษายน 2570 (นับจากวันออกหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 9 ปี) และมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ และช�าระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่
กองทรัสต์เสนอขายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “ส่วนการจัดการและการก�ากับดูแลหัวข้อตราสารที่กองทรัสต์
เป็นผู้ออก”

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

โครงสร้างการจัดการ
1. ผู้จัดการกองทรัสต์
1.1 ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์
เป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
จ�านวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงสรุปข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ที่ตั้งของบริษัท

ทุนจดทะเบียน
ลักษณะและขอบเขตการด�าเนิน
ธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)
รายชื่อกรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
รอบระยะเวลาบัญชี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
(Univentures REIT Management Company Limited)
0105558004214
9 มกราคม พ.ศ. 2558
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2643 7620 โทรสาร: 0 2643 7625
อีเมล: ir-uvrm@univentures.co.th เว็บไซต์ : www.gvreit.com
10,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (99.997%)
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการบริหาร)
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการบริหาร)
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการอิสระ)
กรรมการสองท่านจากรายชื่อกรรมการข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ล�าดับ
1
2
3

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
รวม

จ�านวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

999,970
15
15
100,000

99.9970
0.0015
0.0015
100
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1.3 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงานดังนี้
กรรมการบริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผู้จัดการ
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล

ฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ผู้จัดการฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบ
บริหารและจัดการความเสี่ยง
นางสาววนิดา สายาจักร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
นางสาวณัฏฐณัชชา ฉันทารุนัย

เจ้าหน้าที่อาวุโส
ประสานงานกองทรัสต์
นางสาวระพีพรรณ อินหลี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
นางสาวจันทราภรณ์ จัน

ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจ
นายพุฒิพัฒน์ ต้นกิตติรัตนากุล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
นายสุธิพงษ์ บุษบงค์

รายงานประจ�าปี
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รายชื่อและประวัติคณะกรรมการ

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ • Director Accreditation Program (DAP 48/2548)
• Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI 2/2558)
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบริล 8 พลัส จ�ากัด
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง
• 2555 - 2558
กรรมการ / อุปนายกสมาคม
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
• 2548 - 2558
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด

• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ�ากัด
• 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กลยุทธ์องค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2554 - 2557
Executive Board Member
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC)
• 2551 - 2553
กรรมการอิสระ
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

นายปณต สิริวัฒนภักดี
ต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม
และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• 2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
(มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Driving Company
• Directors Certification Program (DCP 46/2547)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท นอร์ม (2019) จ�ากัด
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ�ากัด
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ควอนตัม เทรดดิ้ง จ�ากัด
(เดิมชื่อ บจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์)
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ากัด
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท สิริด�ารงธรรม จ�ากัด
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ภักดีวัฒนา จ�ากัด

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท น�้าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จ�ากัด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท วัฒนภักดี จ�ากัด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เกษมทรัพย์ ภักดี จ�ากัด
• 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท / กรรมการ
เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, Frasers Logistics & Industrial Asset
Management Pte Ltd., Manager of Frasers
Logistics & Industrial Trust (REIT/Trust)
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ากัด
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จ�ากัด
• 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด
• 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ากัด
• 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ, Frasers Hospitality Asset Management
Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real
Estate Investment Trust (REIT/Trust)
• 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ, Frasers Hospitality Trust Management Pte
Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business Trust
(REIT/Trust)
• 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ�ากัด
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

• 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จ�ากัด
• 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ�ากัด
• 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
• 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ากัด
• 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์
รีสอร์ท จ�ากัด
• 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เดอะชะอ�า ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จ�ากัด
• 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ, International Beverage Holdings (UK)
Limited
• 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ, InterBev (Singapore) Limited
• 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด
• 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด
• 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ, International Beverage Holdings Limited
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด
• 2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ, บริษัท แก่นขวัญ จ�ากัด
• 2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ, บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ากัด
• 2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ, บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ากัด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

• 2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ, บริษัท อธิมาตร จ�ากัด
• 2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ, บริษัท เอส.เอส. การสุรา จ�ากัด
• 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง
• 2560 - 2562
กรรมการ, บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
จ�ากัด
• 2556 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - 2556
กรรมการ, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - 2560
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - 2562
กรรมการ, บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ�ากัด
• 2553 - 2562
กรรมการ, บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
จ�ากัด
• 2552 - 2562
กรรมการ, บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จ�ากัด
• 2557 - 2561
กรรมการ, บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• 2556 - 2558
กรรมการ, บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จ�ากัด
• 2556 - 2558
กรรมการ, บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด
• 2555 - 2560
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จ�ากัด
• 2554 - 2558
กรรมการ, บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ�ากัด
• 2554 - 2558
กรรมการ, บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด
• 2554 - 2556
กรรมการ, บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ากัด

• 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ, International Beverage Holdings (China)
Limited
• 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ, Blairmhor Distillers Limited
• 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ, Blairmhor Limited
• 2554 - 2555
กรรมการ, บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ากัด
• 2553 - 2555
กรรมการ, บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จ�ากัด
• 2552 - 2556
กรรมการ, บริษัท ปรีดีประภา จ�ากัด
• 2551 - 2558
กรรมการ, บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ�ากัด
• 2551 - 2558
กรรมการ, บริษัท ทิพย์ก�าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด
• 2551 - 2558
กรรมการ, บริษัท น�้าตาลทิพย์นครสวรรค์ จ�ากัด
• 2551 - 2557
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด
• 2551 - 2557
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• 2551 - 2557
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จ�ากัด
• 2551 - 2556
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
• 2550 - 2556
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ�ากัด
• 2549 - 2559
กรรมการ, บริษัท สิริวนา จ�ากัด
• 2549 - 2558
กรรมการ, บริษัท น�้าตาลทิพย์ก�าแพงเพชร จ�ากัด
• 2549 - 2558
กรรมการ, บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลสุพรรณบุรี จ�ากัด
• 2548 - 2557
กรรมการ, บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด
• 2547 - 2556
กรรมการ, บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จ�ากัด

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Mini MBA สาขา Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
(มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จ�ากัด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท วัฒนภักดี จ�ากัด
• 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
• 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ, เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

ประวั ติ ก ารอบรมหลั ก สู ต รจากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Refresher Course (2/2549)
• Director Certification Program (DCP 26/2546)

• 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
(ระยอง) จ�ากัด
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ากัด
• 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

1.3.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูม้ บี ทบาทส�าคัญในการให้
ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและก�าหนด
นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการด�าเนินงานและแผนการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก�าหนดนโยบาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมองค์กร ก�ากับดูแล
ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
ที่ ก� า หนดไว้ ภายใต้ ข อบเขตของสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือ
ชีช้ วน วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ มติของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ

3. ก�ากับดูแล รวมถึงให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานช่วยให้การด�าเนินงานของ
บริษทั ฯ เป็นไปตามสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและกฎระเบียบว่า
ด้วยการท�าหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
4. ก�ากับดูแลการติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดและสามารถจัดการ
อุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
5. พิจารณา ก�ากับดูแล รวมถึงให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง ระบบการ
ท�างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�าหน้าที่เป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์

6. พิจารณา ก�ากับดูแล และด�าเนินการทีจ่ า� เป็นในการ
จัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานทีส่ า� คัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทส�าคัญ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็น
ในการก� า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� า หนดเกี่ ย วกั บ ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ
การด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี
7. พิจารณา ก�ากับดูแล ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น เพื่อให้
ทั้งนี้ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ
มั่นใจได้ว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีดังต่อไปนี้
อย่ า งเต็ ม ความสามารถ และเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ แ ละ
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของ
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ กองทรัสต์
ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยความ
8. พิจารณา ก�ากับดูแล การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of
Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม ของผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมถึ ง การให้ ค� า แนะน� า ที่
จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติ
(Ethic)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อก�าหนด
2. บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และกองทรัสต์ ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
ภายใต้การก�ากับดูแลของทรัสตี รวมทั้งก�าหนดกลยุทธ์และ
9. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
แผนการด�าเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กร
ที่ เ หมาะสม และก� า กั บ ดู แ ลนโยบายในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทน
เช่น การลงทุนของกองทรัสต์ ผลประกอบการของกองทรัสต์ คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวจะไม่รวมถึง
ร่างงบประมาณประจ�าปีและแผนธุรกิจของกองทรัสต์ พิจารณา การมอบอ�านาจ หรือการมอบอ�านาจช่วงทีท่ า� ให้กรรมการหรือ
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การจั ด หาประโยชน์ ข อง ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเอง
กองทรัสต์ ผลการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ และพิจารณา หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

10. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ นเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
ก. การท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี และด�าเนินการ
ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นกรณี ที่ ก าร
ท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข. การท�าธุรกรรมทีเ่ ป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์และทรัสตี
ค. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ง. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือที่ปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น
จ. งบการเงินของกองทรัสต์ที่ผ่านการสอบทาน
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ฉ. งบประมาณประจ� า ปี แ ละแผนงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์ที่ระบบการท�างาน
และระบบควบคุมภายในฉบับนีก้ า� หนดให้คณะกรรมการอนุมตั ิ
ช. รายจ่ า ยพิ เ ศษหรื อ การลงทุ น พิ เ ศษที่ อ ยู ่
นอกเหนือจากงบประมาณประจ�าปี ซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ ท�าเรื่องขออนุมัติ
ซ. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมถึงแนวทางในการด�าเนินการแก้ไข ด้วยความสนับสนุนจาก
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค. แนวทางในการบรรเทาความเสีย่ ง หรือเหตุอนื่ ใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์
ง. ผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษทั ฯ
อันได้แก่ ฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไข
จ. จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบ
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการท�าหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข
2. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติ
ก. ก� า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ
ระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และก�ากับ
ดู แ ลนโยบายในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจ
ส่งผลต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
ข. ร่างงบประมาณประจ�าปีของกองทรัสต์ แผน
ธุรกิจประจ�าปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของกองทรัสต์ประจ�าปี
ทีไ่ ด้จดั ท�าขึน้ โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ยความ
สนับสนุนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค. แนวทางในการด�าเนินการรับข้อพิพาทและ
ข้อร้องเรียนที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์
ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ง. รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการด�าเนินงาน
ของกองทรัสต์
จ. เรื่องอื่นใดที่ต้องมีการพิจารณาและอนุมัติโดย
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ฉ. เรื่ อ งอื่ น ใดที่ ส� า คั ญ และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ และกองทรัสต์

11. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุน จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกอง
ทรั ส ต์ หรื อ การบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ ข องฝ่ า ยบริ ห าร
ทรัพย์สิน และฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบ บริหาร และจัดการความ
เสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หนังสือชี้ชวน และกฎหมาย รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้ข้างต้น
บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณารับทราบ และอนุมัติการด�าเนินการ
ที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.3.2 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 1 ท่าน ซึ่ง
1. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ
ก. ผลประกอบการของบริษทั ฯ และของกองทรัสต์ ไม่นอ้ ยกว่าจ�านวนหนึง่ ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้ หมดของ
ข. ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนธุรกิจ บริษัทฯ โดยการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ
และแผนการตลาดที่ก�าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ในการจัดหา ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

51

52

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ�านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 (สอง) ปี
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเป็น
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเป็นบุคคลที่
มีความเกีย่ วโยงกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
5. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเป็น
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั น และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิสระ ผู้บ ริหาร หรือหุ้นส่ว น
ผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเป็น
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาท
ต่ อ ปี จากบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
หรือนิติบุคคลที่อาจเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้
ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 (สอง) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ชื่ อ อยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คล
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การก�าหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้ว างใจของกรรมการและผู้บริ ห าร
ของบริษัทฯ
9. ไม่ เ คยต้ อ งค� า พิ พ ากษาว่ า ได้ ก ระท� า ความผิ ด
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์กฎหมาย
ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ทีม่ อี า� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการกระท�า
อันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณา ก�ากับดูแล และให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น
แก่บริษัทฯ ในการด�าเนินการให้มีกระบวนการจัดท�าและ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
และกองทรัสต์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา
2. พิจารณา ก�ากับดูแล และให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น
แก่บริษัทฯ ในการด�าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน
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และระบบการท�างานที่เหมาะสมในการท�าหน้าที่ในฐานะผู้
จัดการกองทรัสต์
3. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่
เกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทรัสต์
4. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ
มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
5. ก� า หนดให้ ฝ ่ า ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท ฯ
จะต้องรายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นในเรื่องดังต่อไปนี้
ก. รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์
ข. จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยว
กับระบบการควบคุมภายในและระบบการท�างาน ในการ
ท�าหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการ
แก้ไข
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะมี
บทบาทที่ส�าคัญในการก�ากับดูแลและให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็น
แก่บริษัทฯ ในการด�าเนินงานในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรรมการ
ผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการควบคุม ติดตาม บังคับบัญชาและ
ดู แ ลการท� า งานของบริ ษั ท ฯ ในฐานะผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
ให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทฯ
มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการดังนี้
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหารการด�าเนินงาน และ/หรือ
การบริหารงานประจ�าวัน รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
โดยรวมของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพือ่ ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรวิธกี ารบริหารงาน รวมถึง
การคั ด เลื อ ก การฝึ ก อบรม การว่ า จ้ า ง และการเลิ ก จ้ า ง
พนักงานของบริษัทฯ และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับพนักงาน
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

4. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอ�านาจมอบหมาย
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
5. มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง
ระเบียบ ค�าสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
6. มีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตาม
ที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
7. ให้ มี อ� า นาจในการมอบอ� า นาจช่ ว ง และ/หรื อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดย
การมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่
ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่
ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสัง่ ที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วง
ที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ
ผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับกองทรัสต์

53

54

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รายชื่อและประวัติผู้บริหาร

01
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

02

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล
กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์ท�างาน
• มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• พฤษภาคม 2555 - มีนาคม 2561
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด
• สิงหาคม 2543 - เมษายน 2555
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด

นางสาวจันทราภรณ์ จัน
ผู้อ�านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน
• ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• กันยายน 2560 - มีนาคม 2561
ด�ารงต�าแหน่งและปฏิบัติงานรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• พฤศจิกายน 2549 - พฤศจิกายน 2558
Assistant Vice President (Finance)
บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

03

นางสาววนิดา สายาจักร
ผู้จัดการฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

04

นางสาวณัฏฐณัชชา ฉันทารุนัย
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สังคมวิทยาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

05

ประสบการณ์ท�างาน
• กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• เมษายน 2552 - มิถุนายน 2562
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• เมษายน 2554 - พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• มิถุนายน 2551 - มีนาคม 2554
เลขานุการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัทอัมรินทร์ราชประสงค์ จ�ากัด

นายพุฒิพัฒน์ ต้นกิตติรัตนากุล
ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท
MSc Investment and Hedge
Fund Management
University of Glasgow

ประสบการณ์ท�างาน
• มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• กุมภาพันธ์ 2558 - พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด
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1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัทฯ
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก� ากับ
ดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.4.1 หน้าที่โดยทั่วไป
1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่
มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกอง
ทรัสต์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติม
ในเอกสารทีเ่ ปิดเผยเพือ่ ประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์
แก่ผู้ลงทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ต้องไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และผูล้ งทุนโดยรวม และต้องรับ
ผิดอย่างไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิดในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
2. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการด�าเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ดังต่อไปนี้
ก. มี เ งิ น ทุ น ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบอั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
ข. เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามส�าคัญ
และเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือนและ
ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด
ค. ไม่ น� า ข้ อ มู ล จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือ
ท�าให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวม
ของกองทรัสต์
ง. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องด�าเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุน
ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะด�าเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่น
ที่ อ าจขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของกองทรั ส ต์ แ ละ
หากมี ก รณี ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ต้องสามารถแสดงได้วา่ มีกลไกทีจ่ ะท�าให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ การบริหาร
จัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์
และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) ในกรณีทผี่ จู้ ดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์
อืน่ อยูด่ ว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทขี่ ออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์อื่นนั้น
นอกจากนี้ ก่อนการเข้าท�าธุรกรรมที่เป็นการ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ลงทุน
ดังนี้
(2.1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูล
การจะเข้าท�าธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง
(2.2) มี ร ะยะเวลาในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่
สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
(2.3) มี ก ารเปิ ด เผยช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และ
ระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที่ชัดเจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน เว้นแต่ในกรณีท่ีมี
การขอมติ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ เข้ า ท� า ธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว
ให้การคัดค้านการกระท�าในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น
โดยในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ สดงการ
คัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตามข้อ (2.3) นี้
ในจ�านวนเกินกว่าหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์
ทีจ่ า� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระท�าหรือยินยอมให้มกี าร
ท�าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ได้
จ. ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ร.บ.ทรัสต์ และ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก�าหนด
โดยสมาคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ องค์ ก ร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ
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โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่งการ หรือให้ความร่วมมือแก่
บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก�าหนดดังกล่าว
ฉ. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี หรือส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�าและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบ
การจัดการในเรือ่ งใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งให้ความร่วมมือใน
การน�าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้เข้าไปตรวจสอบ
ในสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอเพื่อให้
ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นทีม่ นั่ ใจได้วา่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ไม่ปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมายหรือข้อก�าหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนการจัดตัง้ ทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มหี น้าทีต่ อ้ งจัดส่งข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดโครงสร้างของกองทรัสต์ วิธีการปล่อยเช่า การจัดหา และ
การจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถเรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์และบริษัทหรือ
บุคคลต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ทรัสตีน�ามาวางแผนปฏิบัติงาน
ในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุม
ภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องประสานงาน และ
จัดส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ แก่ทรัสตีโดยมีเอกสาร ความถี่
และก�าหนดเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงเอกสารอื่นใดที่ทรัสตีร้องขอตามจ�าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ภายในก�าหนด
เวลาอันสมควร
3. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประกันภัยความ
รับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน
ของตนในฐานะเป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลา
แห่งสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
4. ในการท� า ธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ
กองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

ก. ด�าเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การจ�าหน่าย จ่าย โอน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การเข้ า ท� า สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผล
ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
ข. ด� า เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย
อย่างน้อยต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหาร
การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น ๆ ก่ อ นรั บ เป็ น ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
เพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
(2) วิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ และ
การตรวจสอบและสอบทาน (การท� า Due Diligence)
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
จั ด การกองทุ น และทรั ส ต์ ที่ ล งทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ตลอดจน
การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งด้ ว ย ทั้ ง นี้ ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วให้ ห มายความ
รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาหรื อ ก่ อ สร้ า ง
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ก่ อ สร้ า งล่ า ช้ า และการไม่ ส ามารถจั ด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ได้
5. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่ก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
6. เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ด�าเนินการและให้ความร่วมมือตามที่จ�าเป็นเพื่อ
ให้การส่งมอบงานแก่บคุ คลทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนส�าเร็จ
ลุล่วงไป
7. ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ ที่ปรึกษาเพือ่ ให้ค�าปรึกษาหรือ
ค�าแนะน�าเกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก. ด�าเนินการให้ทปี่ รึกษาแจ้งการมีสว่ นได้เสียในเรือ่ ง
ที่พิจารณา
ข. ไม่ให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

8. ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
ภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยงบการเงิน
ที่จัดท�านั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.
9. จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่ก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
10. จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี
ส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่
ก�าหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ส่ ง รายงานประจ� า ปี
ของกองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี ให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่
ชี้แจง จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการหรือ
งดเว้นการด�าเนินการตามทีส่ า� นักงาน ก.ล.ต. มีคา� สัง่ หรือร้องขอ
11. หลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ อ าจท� า ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย
ในความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือก ซือ้ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่า
ช่วงอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์และบริการอื่นใด
ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์รับค่านายหน้า
หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ ไ ด้ จ ากการให้ บ ริ ก าร (Soft
Commission) หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดจากเจ้ า ของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ดิ ม หรื อ ผู ้ ส นั บ สนุ น (Sponsor) ผู ้ ข าย
หลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ หรือบริษัทนายหน้าเป็นรายได้หรือ
ประโยชน์ของตนเอง
12. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ เ ปิ ด เผยส่ ว นได้ เ สี ย
หรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จากบริษทั หรือบุคคลทีเ่ ป็น
คู่ค้ากับกองทรัสต์ไว้ในหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมเพือ่ ขออนุมตั ทิ า�
รายการต่างๆ และรายงานประจ�าปีของกองทรัสต์ เพือ่ ผูล้ งทุน
และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็น
อิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ เพื่อ
กองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั้น

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณา
เปิดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผูค้ า�้ ประกัน หรือได้รบั การค�า้ ประกัน
การถือหุ้นระหว่างกัน หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร
เป็นกลุม่ เดียวกัน การให้หรือรับบริการ การซือ้ ขายระหว่างกัน
และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่กัน เป็นต้น
13. ในกรณีทผี่ จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุ คลอืน่
รับด�าเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ต้องระบุ
เรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งระบุหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ใน
การคัดเลือกผู้รับด�าเนินการของผู้รับด�าเนินการไว้ด้วย ทั้งนี้
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศ สช. 29/2555
1.4.2 หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
1. เพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการกองทรัสต์เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมทั้งเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
ก. การก� า หนดนโยบายในการจั ด การกองทรั ส ต์
การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสินใจลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ และการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการลงทุน
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ก�าหนด ตลอดจนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ข. การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. การจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึง
มาตรการหรือแนวทางด�าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมเมือ่ เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ง. การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
และผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของ
กองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
จ. การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและ
บุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์รวมทั้งการตรวจสอบดูแล
ผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ
กฎ หรือค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดจนกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� า เนิ น การของ
กองทรัสต์ก�าหนด
ฉ. การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอ
เพื่อให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราช
บัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งที่ออก โดยอาศัยอ�านาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินการของกองทรัสต์
ช. การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back Office)
ซ. การตรวจสอบและควบคุมภายใน
ฌ. การติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน
ญ. การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็นผู้รับด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด ดังนี้
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้รับด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เท่าที่จ�าเป็นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบ
ธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. การมอบหมายต้องไม่มลี กั ษณะทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
ข. มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้รับด�าเนินการไม่สามารถด�าเนินการ
ต่อไปได้

ค. ในกรณีทมี่ กี ารมอบหมายงานทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
ในทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทรัสต์ตอ้ งมอบหมายให้กบั ผูท้ ส่ี ามารถ
ด�าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด�าเนินการ
ข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้อ (2.1)
(ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฌ)
ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคล
อื่ น รั บ ด� า เนิ น การในงานที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของตน
นอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นบริหารทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้รับด�าเนินการ
ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง ตลอดจนการก� า กั บ และ
ตรวจสอบการด�าเนินการของผู้รับด�าเนินการ ทั้งนี้ ข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศ สช. 29/2555
2. บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
แห่ ง สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละดู แ ลรั ก ษาประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
3. คั ด เลื อ กและตรวจสอบ (Due Diligence)
อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทัง้ เอกสาร
หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ ก การตรวจสอบ และการ
ตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่ง
ให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทั้งนี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ
(Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุน
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการ
กองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
4. ด�าเนินการต่างๆ ให้มั่นใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงิน
และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่าง
มืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น
ก. ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อผูกพัน
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ข. ก� า หนดวงเงิ น กู ้ ยื ม และการก่ อ ภาระผู ก พั น แก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคุมไม่ให้เกินที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ค. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทตี่ รงกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของกองทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ง. บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์
จ. พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
ฉ. จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และประกันภัย
ส�าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและ
เหมาะสม ที่ท�าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ คืนกลับสภาพเดิม
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม
และได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม
ช. จัดให้มีการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจ
ของผู้เช่า และผู้ใช้บริการ (Tenant Mix)
ซ. ควบคุมดูแลให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาเช่า สัญญาใช้บริการ และสัญญาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ฌ. ควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ล งทุ น ตลอดจนดู แ ลและ
ด�าเนินการให้มั่นใจได้ว่าอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนนั้น ไม่ถูกน�าไปใช้ใน
การประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ญ. จัดการและบริหารพื้นที่ให้เช่า เช่น ควบคุมดูแล
การปล่อยเช่าพื้นที่ การเจรจาต่อรองกับผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญา
เช่า การทบทวนอัตราหรือราคาปล่อยเช่า การบอกเลิกหรือต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่า เป็นต้น ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็นการเข้าท�าสัญญาเช่า
ทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่าเกินกว่า 3 ปี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะด�าเนินการ
ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน และไม่เป็นการ
ตัดสิทธิทรัสตีในการเรียกร้องค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับกองทรัสต์
หากปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์ด�าเนินการเข้าท�าสัญญาเช่า
ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี
ฎ. ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีต เพื่อก� าหนด
เงื่อนไขในการปล่อยเช่าและการให้บริการพื้นที่จัดท�าสัญญา
เช่า สัญญาให้บริการพื้นที่ และสัญญาให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพื้นที่ให้เหมาะสม และประเมินผลการติดตามเรียกเก็บ
ค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่ค่าใช้จ่าย เพื่อบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญหรือตัดหนี้สูญ หรือบันทึกหนี้สูญรับคืน (ในกรณีที่เรียก
เก็บเงินได้ภายหลังตัดหนี้สูญ)
ฏ. จัดให้มรี ะบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้
ระบบการติดต่อสื่อสาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ฐ. ก� า หนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง านใน
การบริหาร บ�ารุงรักษา และปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่เทียบเคียง
ได้กับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่ากองทรัสต์มกี รรมสิทธิแ์ ละ/หรือ
สิ ท ธิ โ ดยถู ก ต้ อ งในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น
ในกรรมสิทธิ์หรือลงทุนในสิทธิการเช่า รวมทั้งสัญญาต่างๆ
ที่กองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สัญญามีการจัดท�าโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีผลผูกพันหรือสามารถใช้บังคับได้ตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนดในสัญญาดังกล่าว
6. จัดให้มรี ะบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทัง้ หมดที่
เกีย่ วข้องกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วย
ทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รายงานประจ�าปีของกองทรัสต์ และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับกับกองทรัสต์และ
ทรัพย์สินที่ลงทุน โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้
ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา
อย่างน้อยห้า (5) ปีนับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสารหรือข้อมูล
ดังกล่าว
7. จัดท�าและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจ�าปี และ
ข้อมูลอืน่ ใดเกีย่ วกับกองทรัสต์ ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเผยแพร่
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎหมาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์
รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ และผู้บริหาร
ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนือ้ หาข้อมูลทีป่ ระกาศหรือ
เผยแพร่ตอ่ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ทีท่ า� ให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศ
ตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใดได้รับการตรวจสอบว่า
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลส�าคัญ และได้ให้ขอ้ มูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้ เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว
8. ดูแลให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน
และเพียงพอ ก่อนทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ
รวมทั้งได้รับข้อมูลนั้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก�าหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
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9. ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ก�ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์
รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
10. จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบญ
ั ชีซงึ่ หมายความรวมถึงก�าไรสุทธิทอี่ า้ งอิงสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์ โดยจะจ่ายภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่
วั น สิ้ น รอบปี บั ญ ชี ห รื อ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ มี ก ารจ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณี
ที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
11. ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานหรือการประเมินของ
ผู้ประเมินทรัพย์สินในแต่ละปี ให้รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่ตั้ง
อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์
12. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจจัดจ้างนายหน้าเพือ่ มาท�าการ
ช่วยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในกระบวนการจัดหาผู้เช่า
13. ในการลงทุนทรัพย์สนิ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ หลัก ทรัสตี
จะมอบหมายให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เป็นผูม้ หี น้าทีใ่ นการจัดการ
ลงทุนทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ สร. 26/2555
และสัญญาสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย
ห้า (5) ปีนับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
ก่อตั้งทรัสต์ก�าหนด แต่ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวมิได้
เป็นการตัดสิทธิของทรัสตีในการมอบหมายให้ผอู้ นื่ ด�าเนินการ
จัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก
1.4.3 หน้ า ที่ จ ากการมอบหมายงานบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager)
แม้ผู้จัดการกองทรัสต์จะมอบหมายงานบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager) ที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดการกองทรัสต์ยังคง
ต้องก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ รักษาประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
โดยต้องด�าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
การว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากภายนอก
ให้เป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าไป
ลงทุน เช่น ดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริหาร
งานประจ�าวันบนอสังหาริมทรัพย์น้ัน ผู้จัดการกองทรัสต์
ต้องจัดให้มีการด�าเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
ก. มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชือ่ เสียง
และผลงานในอดี ต ของผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ในเรื่ อ ง
ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ผู้ใช้บริการ การติดตามหนี้
การบ�ารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้เช่า ระบบควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้รัดกุม เป็นต้น
ข. มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมของอั ต รา
ค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องก�าหนด
ตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเพิม่ รายได้ให้แก่กองทรัสต์
เช่น ผลตอบแทนของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ขนึ้ อยูก่ บั รายได้
ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่ที่เรียกเก็บได้จริงหรือก�าไร
สุทธิจากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นต้น
ค. จัดให้มกี ลไกทีท่ า� ให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลีย่ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีทผี่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือมีผลการบริหารจัดการไม่เป็นที่
น่าพอใจ
ง. จัดให้มรี ะบบในการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุ ม ภายในของผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
โดยสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมี
ประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือท�าให้ตรวจพบ
การทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย
เช่ น ก� า หนดให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ต้ อ งประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของทางผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างการสอบบัญชี และให้รายงาน
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ทราบ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาก�าหนด
ในสัญญาว่าจ้างให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อัน
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ในระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน
จ. ในกรณี ที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ พ บว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ก ระท� า การหรื อ ละเว้ น การกระท� า การ
อันเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาว่าจ้างผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งด�าเนินการบอกเลิกสัญญา
ว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายนัน้ เพือ่ ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์
จะสามารถเข้ า ไปด� า เนิ น งานแทน หรื อ คั ด เลื อ กผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เพื่อทดแทนรายเดิม อย่างไรก็ตาม
ในกรณีทกี่ องทรัสต์มกี ารกูย้ มื เงินและสัญญากูย้ มื เงินมีขอ้ ห้าม
ในการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ การเปลีย่ นแปลง
ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยอาศั ย เหตุ ต ามที่ ก� า หนดไว้
จะกระท�าได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินของ
กองทรัสต์
2. การก� า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
รักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยให้ด�าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดท�า
หรือพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจ�าปีของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ แสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่าย
เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค์ ก�าหนดเป้าหมายการ
จัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี ควบคุมดูแลให้รายรับ
และรายจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ โดยแผน
งบประมาณประจ�าปีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากทรัสตี
ข. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�าหนดเงื่อนไขที่จูงใจให้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทน
ให้แก่กองทรัสต์ และลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
หรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้สามารถเพิ่มการจัดหารายได้ และลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่ให้
แก่กองทรัสต์ และควบคุมให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด�าเนิน
การให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
ง. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
หรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผูเ้ ช่าและผูใ้ ช้บริการรายใหญ่

หรือมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของ
ผูเ้ ช่าของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพือ่ จ�ากัดและควบคุมความ
เสี่ยงหรือความผันผวนของรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการ
พื้นที่ในแต่ละปี
จ. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือมีส่วนในการ
ก�าหนดนโยบายค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่เพื่อให้อัตรา
ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่เป็นไปในอัตราที่เหมาะสม
ตามสภาวะตลาดให้เช่าและให้บริการในขณะนั้น
ฉ. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการ
ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
หรืออาคาร เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่เทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรม
ช. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้บริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ซ. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องติดตามและควบคุมการ
จัดเก็บรายได้ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กองทรัสต์
ได้รับรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการครบถ้วน
ฌ. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ้ อ งก� า หนดให้ ผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้ผู้เช่าและ
ผู้ใช้บริการจ่ายช�าระค่าภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก�าหนด
ญ. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติ
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
สุ่มตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ฎ. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งคัดเลือกและประเมินระบบ
ควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการ
ติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) จัดเก็บรายได้และน�าส่งให้กองทรัสต์ครบถ้วน
ถูกต้อง
(2) ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกิน
ความจ�าเป็น และต้องอยูภ่ ายในกรอบทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ก�าหนดให้เรียกเก็บได้
(3) มี ก ารดู แ ลและซ่ อ มบ� า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
ของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้
จัดหาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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1.5 ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการท�างาน
• วางแผนและก� า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด หา
เพื่อป้องกันหรือจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
การแบ่ ง ฝ่ า ยงานและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
• วางแผนการตลาดและส่ ง เสริ ม การขายการ
ฝ่ายงานในผู้จัดการกองทรัสต์
ประชาสัมพันธ์
1. จ�าแนกตามรายละเอียดของงาน
• ก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพือ่ สร้างผลตอบแทน
บริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด
ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์
• จัดท�าประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ
เพื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น บริ ษั ท ฯได้ แ บ่ ง ฝ่ า ยงานออกเป็ น กองทรัสต์
4 ฝ่ า ยหลั ก เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการเป็ น ผู ้ จั ด การ
• ควบคุ ม ดู แ ล และตรวจสอบการท� า งานของ
กองทรัสต์ของบริษัทฯเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์สัญญา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์และกฎหมายรวมถึงกฎและ/หรือ
• ดูแลการใช้ประโยชน์ การรักษาความสะอาดและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ ความปลอดภัย จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
ขอบเขตของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
• การควบคุมดูแลทรัพย์สิน
สามารถสรุปได้ดังนี้
• ดูแลผู้เช่าและผู้ใช้บริการ
1.1 ฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสีย่ ง
• ดูแลการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ให้มี
• ก� า กั บ ดู แ ลบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งที่ ความครบถ้วนและถูกต้อง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ แ ละการลงทุ น
• ดูแลการจัดการค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ให้มี
ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และหลักเกณฑ์
ประสิทธิภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
• ดู แ ลและป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
• ด� า เนิ น งานตามแผนงานเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
• จัดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการด�าเนินการ นโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์รวมถึงการดูแล
เพือ่ รักษาประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ บริหารกองทรัสต์
• วางแผนคัดเลือกและพิจารณาวางแผนการลงทุน
โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
• ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน อื่น
• จัดให้มีการด�าเนินการตรวจสอบหรือสอบทาน
ที่ปฏิบัติและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน
• จัดท�าประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ
• ตรวจสอบการด�าเนินงานของกองทรัสต์ว่าเป็น
ไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กองทรัสต์
• ดู แ ลเกี่ ย วกั บ นโยบายและการกู ้ ยื ม เงิ น ของ
และเพื่อท�าให้มั่นใจว่ากองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
กองทรัสต์ (ถ้ามี)
ถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
• จัดการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
• ด�าเนินการสรุปและน�าเสนอเพื่อพิจารณาและ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการส� า หรั บ กรณี ร ายจ่ า ยพิ เ ศษหรื อ ของกองทรัสต์
รายจ่ายนอกงบประมาณ
1.4 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
1.2 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
• จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
ั ญา ตาม
• ด�าเนินการคัดเลือกผูป้ ระเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และคูส่ ญ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ที่ก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง
หรือสัญญาต่างๆ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจัด
ท�ารายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
ของกองทรัสต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์และ
กองทรัสต์
• ติดต่อและดูแลผู้ถือหน่วยทรัสต์
• ดูแลจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม
• จัดอบรมและพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากรเพือ่
การบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ควบคุม ติดตาม ประสานงานและดูแลงานทีไ่ ด้มี
การมอบหมายให้จดั ท�าและด�าเนินการโดยผูใ้ ห้บริการภายนอก
(งานที่มีการ Outsource)
• การรับข้อร้องเรียนและการด�าเนินการกับข้อพิพาท
• การจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
กองทรัสต์
• งานสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน เช่น การบริหารงาน
บุคคล การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การบริหารงานทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จ�าแนกตามระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯสามารถปฏิ บั ติ ง านในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บริษัทฯ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน
ก.ล.ต. บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบงานตามข้ อ ก� า หนดที่
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย

2.1 ระบบการก�าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์
2.2 ระบบการบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
2.3 ระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ระบบการคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และผู ้ รั บ มอบหมายในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� า เนิ น งาน
ของกองทรัสต์ (ถ้ามี)
2.5 ระบบการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ และบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์
2.6 ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
2.7 ระบบการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back
Office)
2.8 ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
2.9 ระบบการติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการ
กับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน
2.10 ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
2.11 ระบบการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยในแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อยมีรายละเอียด
ตามตาราง ดังต่อไปนี้
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ระบบงานหลัก
1. ระบบการก�าหนด
นโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์

ระบบงานย่อย
• ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบและขั้นตอนการสอบทานรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
(Appraisal Report)
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน / ฝ่ายการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจ และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินหลัก
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)
• การให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)

2. ระบบการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
จัดการกองทรัสต์

• ระบบการติดตาม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สิน
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)

3. ระบบการจัดการ
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

• การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• การท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• การท�าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• การติดตามประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
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ระบบงานหลัก

ระบบงานย่อย
• การติดตามประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• การเปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลที่เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

4. ระบบการคัดเลือก
บุคลากรของผู้จัดการ
กองทรัสต์และ
ผู้รับมอบหมายในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานของ
กองทรัสต์ (ถ้ามี)

• ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบและขั้นตอนการพิจารณา คัดเลือกผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบและขั้นตอนการพิจารณา คัดเลือกและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบและขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

5. ระบบการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์และบุคลากรของ
ผู้จัดการกองทรัสต์

• ระบบและขั้นตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบและขั้นตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของบริษัทฯ (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์)
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบและขั้นตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ตามฝ่ายงานของผู้จัดการกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ระบบงานหลัก

ระบบงานย่อย
• ระบบและขั้นตอนการติดตามควบคุม ประเมินผล และก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก�าหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)

6. ระบบรองรับการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์

• ระบบการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์
ตามสัญญาต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

7. ระบบการปฏิบัติการ
ด้านงานสนับสนุน
(Back Office)

• ระบบการควบคุมและดูแลงานที่ได้มีการมอบหมายให้ด�าเนินการโดยผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsourcing)
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

8. ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน

• ระบบควบคุมภายในและการด�าเนินงานประกอบด้วยระบบงานย่อย ดังนี้
- ระบบการจัดท�างบประมาณรายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)
- ระบบการพิจารณาและอนุมัติรายจ่ายพิเศษหรือรายจ่ายนอกงบประมาณ
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
- ระบบการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
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ระบบงานหลัก

ระบบงานย่อย
- ระบบการควบคุมการปฏิบัติการเงินสด
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
- ระบบการติดตามการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)
- ระบบการติดตามและประเมินค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)
• ระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก�าหนดในสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และก�ากับดูแล
การด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร และจัดการความเสี่ยง)

9. ระบบการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนและการจัดการ
กับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน

• ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

10. ระบบการจัดการกับ
ข้อพิพาททางกฎหมาย

• ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

11. ระบบการจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

• ระบบการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(อยู่ภายใต้การรับผิดชอบการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่ายก�ากับ ตรวจสอบบริหาร
และจัดการความเสี่ยง)

1.6 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่
ในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (base fee) ในอัตราไม่เกิน 0.3% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยมีการก�าหนดอัตราขัน้ ต�า่ ที่ 12 ล้านบาทต่อปี (อาจมีการปรับขึน้ อัตราขัน้ ต�า่ ในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ ทุน อันส่งผลให้มกี ารเพิม่ งาน
หรือหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์) และค่าธรรมเนียมผันแปร (variable fee) ในอัตราไม่เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ
หลังปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

2. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
13 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน
638,600,000 บาท
ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาคารเชิงพาณิชย์
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (99.99%)
คณะกรรมการบริษัท
1. นายธนพล ศิริธนชัย
2. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
3. นายก�าพล ปุญโสณี
4. นายวิทวัส คุตตะเทพ
5. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน
กรรมการกลุ่ม ก. (นายธนพล ศิริธนชัย นายก�าพล ปุญโสณี
และนายวิทวัส คุตตะเทพ) หนึ่งท่านลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข.
(นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล และนายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ) หนึ่งท่าน
รวมเป็นสองท่านและประทับตราส�าคัญของบริษัท
วัตถุประสงค์
การบริการเพื่อการบริหารส�านักงานแบบเบ็ดเสร็จ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

2.2 วัตถุประสงค์การแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงแต่งตั้ง บริษัท นอร์ท สาธร
เรียลตี้ จ�ากัด ให้ทา� หน้าทีใ่ นการบริหารและจัดหาผลประโยชน์
ในโครงการของกองทรั ส ต์ เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์
โดยมีสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหา
ริมทรัพย์
1. หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่หลัก ดังนี้
1.1 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์
เข้าลงทุนตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
1.2 บ�ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
เข้าลงทุน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 การจัดท�าบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ
และการตรวจสอบภายใน
1.4 พั ฒ นาและจั ด ให้ มี แ ผนการโฆษณาแผน
การส่งเสริมการขายส�าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2. หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
เปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและ
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และของผู้มีอ�านาจควบคุม
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทฯ และทรัสตีก�าหนดให้แก่บริษัทฯ และทรัสตีทราบ
3. หน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต์
ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ ใ นเรื่ อ งการท� า
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยค�านึงถึงผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ
ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
4. หน้าทีใ่ นการให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ และทรัสตี
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รบั ทราบและตกลงว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในการก�ากับดูแลของบริษัทฯ
และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มหี น้าทีใ่ นการให้ความร่วมมือกับ
บริษัทฯ และทรัสตีในการปฏิบัติตามระบบก�ากับดูแลส�าหรับ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือทรัสตีกา� หนด
อย่างเคร่งครัด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

5. หน้าทีใ่ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการจัดให้มี
การปฏิบัติตาม และปรับปรุงมาตรการในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมทั้งเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริงให้แก่
บริษทั ฯ และทรัสตีทราบ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
ไม่ดา� เนินการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ตามรายละเอี ย ดที่ ก� า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์
6. การมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่และการ
ก�ากับดูแล (Outsourcing)
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ า งๆ ของผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หา
ริ ม ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญานี้ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ห น้ า ที่
ด�าเนินการด้วยตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้บริหารอสังหา
ริมทรัพย์อาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ างส่วนของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือประกาศใดๆ ที่ใช้บังคับแก่กองทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Outsourcing) ซึ่งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้มกี ารเปิดเผยต่อบริษทั ฯ แล้ว โดยผูบ้ ริหาร

3. ทรัสตี

อสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์
ทราบถึงการมอบหมายดังกล่าวทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องควบคุมดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ และเพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ต่างๆ แห่งสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
7. ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงที่ จ ะจั ด ให้ มี
การปฏิบตั ติ าม ปรับปรุง และเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับระบบงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัส ต์แ ละผู ้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
2.4 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมส�าหรับ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น
ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (base fee) ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปี
ส�าหรับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และไม่เกิน 60
ล้านบาทต่อปีสา� หรับโครงการสาทร สแควร์ และค่าธรรมเนียม
ผันแปร (variable fee) ในอัตราไม่เกิน 8% ของรายได้จากการ
ให้เช่าพืน้ ทีท่ งั้ หมดของแต่ละโครงการ ตามทีก่ า� หนดในสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

3.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด
ที่อยู่
: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
ประเภทธุรกิจ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
โทรศัพท์
: 0 2673 3999
โทรสาร
: 0 2673 7809
Homepage : www.kasikornasset.com
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ทรัสตีได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากส�านักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
3.2 โครงสร้างการถือหุ้น
ร้อยละของจ�านวนหุ้น
ล�าดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
27,154,272
99.99
2
นายประทาน อัจฉราวรรณ
1
0.00
3
นางสาวศรัญญา ศิริวันสาณฑ์
1
0.00
รวม
27,154,274
100
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3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี
ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด การกองทรั ส ต์ ด ้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพรวมทั้งด้วย
ความช�านาญโดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ความเป็นอิสระและเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดจน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผลู้ งทุน
(ถ้ามี) หน้าที่ที่ส�าคัญของทรัสตีตามที่ได้ก�าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ได้แก่
1. ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์
บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวม
ตลอดจนด�าเนินการแก้ไขยับยั้งหรือเยียวยาความเสียหาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ก องทรั ส ต์ ต ามที่ เ ห็ น สมควรกรณี ที่ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุก
ครั้งโดยหากต้องมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทรัสตี
จะต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกีย่ วกับการด�าเนินการ
ว่า เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่รวมทั้งทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่า

การด�าเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระท�าได้หากไม่เป็นไป
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดการกองทรัสต์ตามความจ�าเป็นเพือ่ ป้องกันยับยัง้
หรือจ�ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมกรณีที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รวมทั้งมีอ�านาจในการ
จัดให้มีผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
5. จัดท�ารายงานเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกับ
รายงานประจ�าปีของกองทรัสต์โดยระบุว่าทรัสตีมีความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหาร
จั ด การกองทรั ส ต์ ว ่ า เป็ น อย่ า งไรสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� า หนด
แห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์รวมทัง้ กฎหมายประกาศและข้อก�าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทรัสตีในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
3.4 ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท�าหน้าที่เป็นทรัสตี
ตลอดระยะเวลาแห่ ง สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ทรั ส ตี
จะได้รบั ค่าธรรมเนียมส�าหรับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นทรัสตี
และผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ โดยได้รบั ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน
0.3% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีการก�าหนดอัตราขั้นต�่าที่
8 ล้านบาทต่อปี (อาจมีการปรับขึ้นอัตราขั้นต�่าในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุน อันส่งผลให้มีการเพิ่มงานหรือหน้าที่ของทรัสตี)

4. ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
4.1 ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
ที่อยู่
: ชัน้ 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: 0 2677 2000
4.2 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ชื่อ
: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่อยู่
: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0 2009 9000
4.3 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อ
: บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ากัด
ที่อยู่
: เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 17 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
: 0 2656 7000
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากสัญญา

2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์
1.1 ความเสี่ ย งจากการที่ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น หลั ก จะ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ถูกยกเลิก ซึ่งท�าให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารหรือสัญญาเช่าช่วง การด�าเนินการของกองทรัสต์
2.10 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมโดย ณ สิ้นปี
อาจถูกยกเลิกไปด้วย
บัญชี 2561 กองทรัสต์มกี ารเสนอขายหุน้ กู้ เพือ่ ช�าระคืนหนีเ้ ดิม
1.2 ความเสีย่ งจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ท่ีกองทรัสต์ได้เสนอขายนั้น เป็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน การบริหาร หรือการจัดหาผลประโยชน์
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด�าเนิน
ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
งานของกองทรัสต์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ หากอัตราดอกเบี้ยตลาด
2. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการด�าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงจากอัตราดอกเบี้ยตลาด
2.1 ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ณ วั น ที่ ก องทรั ส ต์ เ สนอขายหุ ้ น กู ้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่
และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถด�าเนินงาน กองทรัสต์ไม่สามารถช�าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นตามเงื่อนไข
ตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบความส�าเร็จได้ ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลส�าหรับการเสนอขายหุ้นกู้
ของกองทรัสต์ อาจส่งผลให้กองทรัสต์ถูกผู้ซื้อหุ้นกู้ด�าเนินการ
2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีที่กองทรัสต์ต้องพึ่งพา
ทางกฎหมายกับกองทรัสต์ หรือใช้สิทธิเรียกร้องอื่นใดตาม
ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้บริหาร
เงื่อนไขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
ระดับสูงและบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหาร
2.11 ความเสี่ยงจากการใช้เงินประกันการเช่าในการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามช� า นาญในการด� า เนิ น งานจั ด หา
ผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
2.3 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2.4 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนมีความเสี่ยง
จากการที่ผู้เช่าพื้นที่อาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของที่จอดรถ
เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านของผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารของทรั พ ย์ สิ น ที่
2.5 ความเสีย่ งจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ลงทุน
ในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระส� า คั ญ และมี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด หา
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางเชื่อม
ผลประโยชน์
ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS
2.6 ความเสี่ยงจากการช�าระค่าเช่าพื้นที่ของผู้เช่า
3.3 ความเสี่ยงจากกรณีถูกเวนคืนที่ดินที่กองทรัสต์
ช่วงพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ลงทุน ซึง่ ท�าให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
2.7 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการทีต่ อ้ งเสียผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายทีม่ ี เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจต่อไปได้
ความส�าคัญอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงิน
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
และผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์
จะลงทุนอยูภ่ ายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่ วกับ
2.8 ความเสีย่ งเกีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้าในการด�าเนิน สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจ
ธุรกิจของกองทรัสต์
ส่งผลให้กองทรัสต์มคี ่าใช้จา่ ยและภาระความรับผิดหลายด้าน

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

3.5 ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ภั ย ธรรมชาติ อุ ท กภั ย และ
5.4 กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การก่อวินาศภัย
ซึง่ มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่
3.6 ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ อั ต ราเงิ น ชดเชยจากการ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วน
ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ไปด้วย

เกิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
5.5 ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี
ที่กองทรัสต์อาจสูญเสีย
ในประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อาจรับรองได้
3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�าคัญ
ถือครองนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของกองทรัสต์
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่างๆ เพิ่มขึ้น
5.6 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
5.7 ความเสี่ ย งทางการเมื อ งเนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่ ส งบหรื อ ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งเกิ ด ขึ้ น อาจ
โดยกองทรัสต์

ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึ ง
4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
จากปั จ จั ย ต่ า งๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบทางลบให้ มู ล ค่ า
รุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
5.8 ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขาย
4.2 ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ก� า ไรขั้ น ต้ น ที่ ไ ด้ จ าก
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
อาจได้รับผลกระทบทางลบจากหลายปัจจัย
4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ตามการประเมิ น ค่ า โดยบริ ษั ท ประเมิ น
ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เครื่ อ งแสดงมู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
อสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบัน
หรือในอนาคต

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน
5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาของหน่วยทรัสต์ที่อาจ
ลดลงจากราคาที่ผันผวนตามสภาวะตลาดที่ผันผวน
5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากหน่วยทรัสต์ที่น้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับ
จากการด�าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
5.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานจริงอาจมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากประมาณการก�าไรไม่ว่า
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
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การก�ากับดูแลกองทรัสต์
1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกองทรัสต์

คณะกรรมการจะชี้ ข าดตามเสี ย งข้ า งมาก โดยจะมี ก าร
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและให้ข้อมูลให้
กองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กรรมการพิจารณาอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม โดยทั่วไป
มีการจัดให้มีคู่มือระบบการท�างานและระบบควบคุมภายใน จะมีวาระที่ส�าคัญในการประชุมดังนี้
เพื่อก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และแนวทางในการด�าเนิน
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะ
งานของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร กรรมการครั้งที่ผ่านมา
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจการตามหลักการก�ากับ
ของกองทรัสต์
ดูแลที่ดี รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
ของส�านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
นอกจากนี้ ฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการ
ความเสี่ยงจะท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์และ
การลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังท�าหน้าที่ตรวจสอบการ
ด�าเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามระบบงานที่ปรากฏ
อยู่ในคู่มือระบบการท�างานและระบบควบคุมภายใน และ
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ท�าให้มั่นใจว่ากองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตีทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบทีม่ กี าร
แก้ไขเปลีย่ นแปลง และปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้ความรูค้ วามสามารถ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
-ไม่มี-

3. การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ได้มีการจัดท�าทุกไตรมาส โดยก�าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และมติทั้งปวงของ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรัสต์
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกันของ
กองทรัสต์
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3.1 ข้อก�าหนดในการประชุม กระบวนการประชุม
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ ก� า หนดให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจการทั่วไปของบริษัทฯ และ
กองทรัสต์เป็นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีกระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ระเบี ย บ
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหา
จ�าเป็นเพียงพอส�าหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่าน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
2. ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะจัดให้มีวาระ
การประชุมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
รับทราบ หรืออนุมัติด�าเนินการในการด�าเนินงานต่างๆ ได้แก่
ผลประกอบการของบริษทั ฯ และกองทรัสต์ งบประมาณประจ�าปี
ของกองทรัสต์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์การเข้าท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
แผนธุรกิจตลอดจนความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผน
ธุรกิจ เป็นต้น

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

จ. จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบการ
3. ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมี ก รรมการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการท�าหน้าที่ในฐานะ ผู้จัดการกอง
มติทั้งปวงของคณะกรรมการจะชี้ขาดตามเสียงข้างมากของ ทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนนั้น
2. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. ก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจระยะ
4. ในการประชุมประธานกรรมการจะท�าหน้าที่ดูแล ยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และก�ากับดูแล
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและ นโยบายในการด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การอภิ ป รายปั ญ หาส� า คั ญ และเพี ย งพอส� า หรั บ การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
คณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญโดยกรรมการ
ข. ร่างงบประมาณประจ�าปีของกองทรัสต์ แผน
ทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการ
ธุรกิจประจ�าปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของกองทรัสต์ประจ�า
ประชุม
ปีที่ได้จัดท�าขึ้นโดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
5. จัดท�าบันทึกรายงานการประชุมและเก็บเอกสาร ความสนับสนุนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจ
ค. แนวทางในการด� า เนิ น การรั บ ข้ อ พิ พ าทและ
สอบได้และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่
ข้อร้องเรียนที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
3.2 ธุรกรรมที่ส�าคัญของกองทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุม
ง. รายการระหว่ า งกั น และรายการใดๆ ที่ อ าจ
คณะกรรมการบริษัท
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการด�าเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ของกองทรัสต์
บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
จ. เรื่องอื่นใดที่ต้องมีการพิจารณาและอนุมัติโดยที่
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ และอนุมัติการ ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ด�าเนินการที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องดัง
ฉ. เรื่องอื่นใดที่ส�าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการ
ต่อไปนี้
ด�าเนินงานของบริษัทฯ เองและกองทรัสต์
1. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ
ก. ผลประกอบการของบริษทั ฯ และของกองทรัสต์

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข. ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนธุรกิจ
และแผนการตลาดที่ก�าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมถึงแนวทางในการด�าเนินการแก้ไข ด้วยความสนับสนุนจาก
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายใน โดยได้ก�าหนดนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล /
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างชัดเจนไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าว
ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบ
ค. แนวทางในการบรรเทาความเสี่ยง หรือเหตุอื่น อย่างทั่วถึง ซึ่งนโยบายมีข้อก�าหนด ดังนี้
ใดที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้อง
ง. ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ
อั น ได้ แ ก่ ฝ่ า ยก� า กั บ ตรวจสอบ บริ ห ารและจั ด การความ
เสี่ ย ง ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
ในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไข

เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย
เฉพาะข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลทีม่ ี
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ หรือราคาหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ฯ
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1. จะต้ อ งลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาส
หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ ซึง่ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็นการได้มา
บริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และมิให้ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เพื่อประโยชน์ของตนหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อ
ก. อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก.
ประโยชน์ในการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ
ข. สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการออก
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตราสารแสดงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.
เช่น แผนงาน เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนที่
2. อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่
ตัวเลข หรือสูตร ซึง่ ถือเป็นสิทธิของบริษทั ฯ โดยผูท้ ลี่ ว่ งรูข้ อ้ มูล
อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพย์สทิ ธิหรือมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การ
จะต้องไม่นา� ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกแม้พน้ สภาพการเป็น
กองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม
อักษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับแห่งทรัพย์สิทธิหรือการมีข้อ
โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ลงนามรับทราบและ
พิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั
ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณนี้ มีหน้าทีต่ อ้ งยอมรับพันธะผูกพัน
กล่าวอย่างมีนยั ส�าคัญ และเงือ่ นไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
ทีจ่ ะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารทีเ่ ป็นความลับ หรือความลับ
นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ทางการค้า ที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก เป็นเวลา
3. การท�าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ต้อง
สองปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ในบริษัทฯ ไปแล้ว
ไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่
4. เพื่อป้องกันมิให้มีการน�าข้อมูลภายในมาแสวงหา
สามารถจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในกรณีมี
ประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
การจ�าหน่าย)
บริษัทฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ ได้ก�าหนดชั้นความลับ
4. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องพร้อมน�าไปจัดหาผล
ของข้อมูล โดยข้อมูลที่ส�าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ผ ลกระทบต่ อ การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ ราคาของ ประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
หน่วยทรัสต์ จะจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหาร (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั้ง
จ�านวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ทั้งนี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการ
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะท�าให้
ได้มาและใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพือ่ น�าไปจัดหา
5. การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ตอ้ งไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
กองทรัสต์
ของกองทรัสต์ และยังแสดงไว้วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
5.1 นโยบายการลงทุ น และประเภททรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่ เพื่อการพัฒนาดังกล่าวโดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของ
กองทรัสต์ด้วย
กองทรัสต์จะลงทุน
5. อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการ
กองทรั ส ต์ มี น โยบายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก
ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ของ
ก. เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี าร
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ประเภทและชนิดของทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ที่กองทรัสต์มีแผนจะลงทุนนั้น จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สิน ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นเวลาไม่เกินหก
ที่ เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทอาคารส� า นั ก งาน รวมถึ ง เดือน ก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้
อสังหาริมทรัพย์อนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุน หรือส่งเสริม ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย และ
ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงานดังกล่าวด้วย โดยมี
ข. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
หลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
ความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

6. อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้มาต้องมีมูลค่ารวม
กันไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่จ�านวนเงินที่จะ
ได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อยกว่า
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุน บริษัทฯ ต้องแสดง
ได้มแี หล่งเงินทุนอืน่ เพียงพอทีจ่ ะท�าให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว

ในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์
โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. กองทรั ส ต์ ต ้ อ งถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจ�านวนหุน้ ทีจ่ า� หน่ายได้
แล้วทัง้ หมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจ�านวน
7. ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
ครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร
ข. แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท�า
หรือ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของ ให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือ บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญานี้ และ
รั บ รองการท� า ประโยชน์ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ้ อ งจั ด ให้ หลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่
มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหาย เกีย่ วข้อง ในท�านองเดียวกับกรณีทกี่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทรัสต์อันเนื่องมาจากการลงทุนเพื่อ หลักนั้นโดยตรง
ให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
5.2 การจัดหาผลประโยชน์ นโยบาย และกระบวนการ
หรือเช่าอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือ ในการจัดหาผู้เช่า
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
รับรองการท�าประโยชน์ เช่น จัดให้มบี ริษทั ประกันภัยเป็นผูร้ บั
ประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการบอกเลิกสัญญาของ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครองดังกล่าว จัดให้
1. กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ใช้พื้นที่
มีการจ�านองเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จัดให้มี และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
ข้อตกลงกระท�าการจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับรองการปฏิบตั ิ กับการให้ใช้พื้นที่และการให้เช่าเท่านั้น ห้ามมิให้กองทรัสต์
ตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ จัดให้มี ด�าเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็นการใช้กองทรัสต์เข้าด�าเนินธุรกิจ
การรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยการวางหลักทรัพย์ หรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
เพื่อเป็นหลักประกัน จัดให้มีข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้สิทธิ หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น
กองทรัสต์สามารถเข้าไปแก้ไขการผิดสัญญาโดยตรงกับเจ้าของ
2. ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่
กรรมสิทธิ์ได้ เป็นต้น และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการ
บุคคลทีจ่ ะน�าอสังหาริมทรัพย์นนั้ ไปประกอบธุรกิจทีก่ องทรัสต์
เปิดเผยความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้
ไม่สามารถด�าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
ในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ
โรงพยาบาล เป็นต้นนั้น จะต้องมีข้อตกลงที่ก�าหนดค่าเช่า
ผลประกอบการของกองทรั ส ต์ ห ากเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์
ส่วนใหญ่เป็นจ�านวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วน
ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
ที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จ�านวนเงินค่าเช่าสูงสุด
การท�าประโยชน์บอกเลิกสัญญา
ที่อ้างอิงกับผลประกอบการนั้นจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ น จ�านวนเงินค่าเช่าที่ก�าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า
อสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา
3. ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ ใ ช้ พื้ น ที่ ห รื อ ให้
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่
เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะน�า
เจ้าของเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บ
อสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือ
จากเจ้าของเดิมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั้ง กองทรัสต์
เสมือนเป็นการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก
ต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่า
นอกจากนี้ กองทรั ส ต์ ยั ง อาจท� า การลงทุ น ใน ได้หากปรากฏว่าผูเ้ ช่าน�าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยเป็นการลงทุน ธุรกิจดังกล่าว
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

4. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น หลั ก 6. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
6.1 ระบบและขัน้ ตอนการพิจารณาและคัดเลือกผูบ้ ริหาร
มีหน้าที่จัดให้มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอ
และเหมาะสมทีท่ า� ให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คนื กลับสภาพเดิม อสังหาริมทรัพย์
การบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ที่ ก อง
เพือ่ ให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม และ
ได้รบั ผลตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าเดิมตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์ ทรัสต์ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนแล้วนั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่ง
ตั้ ง และมอบหมายให้ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ค วาม
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
5. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ที่
เพื่อด�าเนินการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ครอบคลุมถึงวินาศภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ในวงเงิน
(เช่น ดูแลด้านการตลาดและการจัดหาผู้เช่า ดูแลและซ่อม
ประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจ�านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุน
บ�ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ จัดท�าบัญชีรายรับและรายจ่าย
เปลีย่ นแทนเต็มจ�านวน (Full Replacement Cost) ประกันภัย
จากการให้เช่า เป็นต้น) ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทฯ
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และการประกันภัย
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก
โดยมีขอบเขตการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
อสังหาริมทรัพย์หรือจากการด�าเนินการในอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้บริหาร
ในวงเงินเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ด�าเนินการให้ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้
1. มีทนุ จดทะเบียนซึง่ ช�าระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 50 (ห้าสิบ)
ในกรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เป็นผู้รับผลประโยชน์
และผู ้ เ อาประกั น ภั ย ร่ ว มในการประกั น ดั ง กล่ า ว (เว้ น แต่ ล้านบาท
ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก) หรื อ ในกรณี ที่
2. มี ร ะบบงานหรื อ บุ ค ลากรที่ มี ค วามพร้ อ มในการ
กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยเช่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความรู้และ
ช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่อาคาร หรือโรงเรือน หรือ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจ ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า อาคารส� า นั ก งานหรื อ ธุ ร กิ จ ประเภทใกล้ เ คี ย ง
ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนมีการประกันภัยในวงเงินที่ รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี
เหมาะสม และหากทรัสตีในนามของกองทรัสต์ มิได้เป็นผู้รับ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ)
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด) กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ
เนื่องจากเหตุใดๆ เช่น การเข้าเป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าที่
ประกันภัยดังกล่าวขัดกับข้อก�าหนดในสัญญาเช่าหลัก ผูจ้ ดั การ เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรับผิดชอบ
กองทรัสต์จะด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการหรือกลไก ในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ของบริษัทฯ
ที่เหมาะสมเพียงพอในการน�าเงินค่าสินไหมทดแทนมาสร้าง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพือ่ ให้หาประโยชน์ได้ตอ่ ไป ตลาดทุนเรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรัสต์ส�าหรับการขาดประโยชน์
4. ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ น เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า
ในการครอบครองทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
บริษทั มีฐานะทางการเงินทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
6. ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ น ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา
นอกจากนี้ ในการพิ จ ารณาต่ อ สั ญ ญากั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่
เจ้าของเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายเดิ ม หรื อ ท� า สั ญ ญากั บ ผู ้ บ ริ ห าร
จากเจ้าของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือน อสังหาริมทรัพย์รายใหม่นั้น บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
และทรัสตีจะพิจารณาและด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
เป็นการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

6. บริ ษั ท ฯ โดยฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และทรั ส ตี
บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาและคัดเลือกผู้บริหาร
จะเข้าเจรจาและท�าสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
1. บริ ษั ท ฯ โดยฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น จะพิ จ ารณา ต่อไปภายหลังได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีแล้ว
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ในกรณีพิจารณาต่อสัญญากับ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายเดิม) หรือประเมินและวิเคราะห์
ประสบการณ์ ชื่ อ เสี ย ง และผลงานในอดี ต ของผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์แต่ละราย (ในกรณีพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์รายใหม่) โดยในการพิจารณานั้น บริษัทฯ
โดยฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น จะพิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ส� า คั ญ เช่ น
ความสามารถในการจัดหาผูเ้ ช่า การติดตามหนี้ การบ�ารุงรักษา
ทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่า
การดูแลให้บริการแก่ผเู้ ช่า ระบบการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกัน
การรั่ ว ไหลของรายได้ แ ละควบคุ ม การเบิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยให้
รัดกุม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ จ ะสามารถบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้อย่างดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์

7. การติดตามการดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
7.1 การด�าเนินการและการติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1. ระบบการติดตามการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่า
บริการโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งด�าเนินการตรวจ
สอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดเก็บรายได้คา่ เช่าและค่า
บริการของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1.1 ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ
รายได้ของกองทรัสต์ประเภทรายได้คา่ เช่าและ
ค่าบริการพืน้ ที่ บริษทั ฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ จะด�าเนินการ
2. พิ จ ารณาความเหมาะสมของอั ต ราค่ า ตอบแทน ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ออกใบแจ้งหนี้ทุกเดือน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยอาจจะก�าหนดตามระดับ
1.2 การติดตามการช�าระเงิน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร
ผู ้ บ ริ ห ารฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั การว่าจ้าง ให้พยายามเพิม่ รายได้ให้แก่
มีหน้าที่สอบทานการท�างานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ว่า
กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทนของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ขนึ้ อยู่
ได้ดา� เนินการติดตามการรับช�าระเงินของรายได้ประเภทต่างๆ
กับรายได้คา่ เช่าและค่าบริการทีเ่ รียกเก็บได้จริง หรือก�าไรสุทธิ
ที่กองทรัสต์ควรจะได้รับไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
จากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
โดยจะจั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ตามโดยให้ ฝ ่ า ยการเงิ น ของ
3. ฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะน�าเสนอรายชื่อผู้บริหาร ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ติดตามการช�าระเงินโดยเทียบ
อสังหาริมทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและคัด กับรายละเอียดของสัญญาที่ท�ากับลูกค้าที่จัดท�าโดยฝ่ายขาย
เลือกให้มาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยใน ซึ่งมีการระบุงวดช�าระอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินของ
การออกเสียงในเรือ่ งนี้ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออก ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะท�าการประชุมร่วมกับฝ่ายขาย
เสียง
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามยอดค้างช�าระ นอกจากนี้
4. ฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะน�ารายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ฝ่ายบัญชีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องติดตาม
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อีกครั้งหนึ่งส�าหรับยอดที่ยังไม่ได้รับช�าระตามที่ก�าหนดใน
แจ้งให้ทรัสตีทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันท�าการ หลังจากได้รับ สัญญาเช่าและสัญญาบริการ จากนั้น ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะตรวจสอบความ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ครบถ้วนของเงินที่ได้รับช�าระมา โดยเทียบกับรายละเอียด
5. ทรัสตีจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้
ของสัญญาที่ท�ากับลูกค้าที่จัดท�าโดยฝ่ายขาย ซึ่งมีการระบุ
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอมาเป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใน
งวดช�าระอย่างชัดเจน
7 (เจ็ด) วันท�าการ นับจากได้รบั การแจ้งจากบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ทรัสตี
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะตรวจสอบ
จะพิจารณาโดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและความ
ความครบถ้วนของเงินทีไ่ ด้รบั ช�าระมา โดยเทียบกับรายละเอียด
เหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเป็นหลัก
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

2.3 ในกรณีค่าใช้จ่ายที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ของสัญญาที่ท�ากับลูกค้าที่จัดท�าโดยฝ่ายขาย ซึ่งมีการระบุ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
งวดช�าระอย่างชัดเจน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นผู้ด�าเนินการอนุมัติรายการ
1.3 การฝากเงินที่ได้ท�าการช�าระแล้ว
เมือ่ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รบั การช�าระเงิน ที่จัดเตรียมโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อท�าการช�าระเงิน
ค่าเช่าหรือค่าบริการแล้ว (ทั้งรูปแบบเช็คธนาคารและเงินสด) ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (หรือเป็นการช�าระโดยตรง
จะถู ก น� า ไปฝากในบั ญ ชี ข องกองทรั ส ต์ ภ ายในวั น เดี ย วกั น ให้แก่ผู้ให้บริการ)
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
หรืออย่างช้าที่สุดในวันท�าการถัดไป
บริษัทฯ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
2. ระบบการติดตามและประเมินค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ การปฏิ บั ติ ง านจะจั ด ให้ มี และจะก� า หนดให้ ผู ้ บ ริ ห าร
จากกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์มรี ะบบควบคุมการจัดซือ้ จัดจ้างขัน้ ต�า่ ส�าหรับ
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ ผู้ที่มีหน้า การบริหารจัดการกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้
ที่หลักในการเรียกเก็บ คือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส่วน
3.1 มี ก ารพิ จ ารณาผู ้ เ สนอราคาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ผู้จัดการกองทรัสต์โดยผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ ครบถ้วนอย่างน้อย 2 - 3 (สองถึงสาม) ราย (ยกเว้นการจัดซื้อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน จะท� า หน้ า ที่ ส อบทานค่ า ใช้ จ ่ า ย ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษและมี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู ้ ข ายสิ น ค้ า ในตลาด
ที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เรียกเก็บจากกองทรัสต์ทุกครั้งว่า น้อยกว่า 3 (สาม) ราย หรือมีมูลค่าการสั่งซื้อต่อครั้งไม่เกิน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บนัน้ เป็นไปตามรายการค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถ 20,000 (สองหมื่น) บาท) โดยท�าใบขออนุมัติซื้อ (Purchase
Requisition) พร้อมกับเอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย เพื่อน�าเสนอผู้มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ
3.2 การจัดซือ้ จัดจ้างทุกประเภทต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากกองทรัสต์ได้ตอ่ เมือ่ เป็นไปตามทีร่ ะบุในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวน โดยค่าใช้จ่าย จากผู ้ มี อ� า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละมี ก ารลงนามอนุ มั ติ
ที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ ในเอกสารตามอ�านาจที่ก�าหนด โดยในกรณีที่มีการขออนุมัติ
ได้ นั้ น จะต้ อ งเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของ สั่งซื้อสินค้ามูลค่าไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท/ชิ้น หรือมูลค่า
กองทรั ส ต์ แ ละการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารทรั พ ย์ สิ น การสั่งซื้อต่อครั้งไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท ผู้มีอ�านาจ
ของกองทรั ส ต์ เ ท่ า นั้ น โดยในสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร อนุ มั ติ คื อ หั ว หน้ า ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ แ ละสนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั งิ าน ส�าหรับกรณีทมี่ กี ารขออนุมตั สิ งั่ ซือ้ สินค้ามูลค่าเกิน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะระบุ ป ระเภทของค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ส ามารถ
5,000 (ห้าพัน) บาท/ชิ้น หรือมูลค่าการสั่งซื้อต่อครั้งเกินกว่า
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่
20,000 (สองหมืน่ ) บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 (หนึง่ ล้าน) บาท
ซ�้าซ้อนกับค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
ผูม้ อี า� นาจอนุมตั คิ อื กรรมการผูจ้ ดั การ และหากมูลค่าการสัง่ ซือ้
ได้ด�าเนินการช�าระให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้
ต่อครั้งเกินกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ผู้มีอ�านาจอนุมัติ
ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน คือคณะกรรมการบริษัทฯ
จะด�าเนินการสอบทานค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์
3.3 มี ก ารจั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ระบบการจั ด ซื้ อ
ทุกครั้ง โดยจะด�าเนินการดังต่อไปนี้
จัดจ้างทั้งหมด โดยก�าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานและ
2.1 เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ ไม่ให้บุคคลเดียวท�าการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ
กั บประเภทของค่ า ใช้ จ ่ ายที่ สามารถเรี ย กเก็ บได้ ที่ ก� า หนด บุคคลที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่
ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ในการตรวจรับสินค้าหรือบริการ เพือ่ ตรวจสอบความครบถ้วน
2.2 หากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในสัญญา สมบูรณ์และป้องกันการทุจริต เช่น การควบคุมด้วยหมายเลข
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ ใบสัง่ ซือ้ (Purchase Order) ทีเ่ รียงล�าดับหมายเลขไว้ลว่ งหน้า
รับอนุมัติจากทรัสตี แต่บริษัทฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว การก�าหนดให้มใี บตรวจรับของพร้อมทัง้ ลายเซ็นของผูต้ รวจรับ
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ และการจัดส่งใบตรวจรับของและใบแจ้งหนี้ให้กับหน่วยงาน
บัญชีเพื่อท�าการช�าระเงิน เป็นต้น
น�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากทรัสตีเพื่อช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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4. ระบบควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห าร อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก� า หนดในสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก� า หนดในสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร อสังหาริมทรัพย์ ข้อก�าหนดตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
อสังหาริมทรัพย์
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพือ่ ใช้ในฝ่ายก�ากับตรวจสอบ
4.1 บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะจัดให้มี บริหารและจัดการความเสี่ยง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เพื่อ
ระบบในการติดตามควบคุม รวมทั้งมีการสุ่มตรวจสอบเพื่อให้ พิจารณาว่าการด�าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็น อสังหาริมทรัพย์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ (KPI) ที่ก�าหนดหรือไม่
ไปตามหลักการดังต่อไปนี้
4.4 บริ ษั ท ฯ โดยฝ่ า ยก� า กั บ ตรวจสอบ บริ ห าร
- มีการจัดเก็บรายได้และน�าส่งให้กองทรัสต์
และจัดการความเสี่ยง และฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะก�าหนด
โดยครบถ้วนถูกต้อง
- ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยจากกองทรัสต์มาก และด�าเนินการตามแผนการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เกินความจ�าเป็นและต้องอยู่ภายในกรอบที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager Compliance
แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนก�าหนดให้เรียก Audit Work Plan) ซึ่งแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะมีการ
เก็บได้ รวมถึงอยู่ภายใต้งบประมาณค่าใข้จ่ายของกองทรัสต์ ระบุรายการตามรายการตรวจสอบ (Checklist) รวมถึงมีการ
ระบุว่าหน้าที่ประเภทใดมีหลักเกณฑ์และรอบระยะเวลาการ
ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปี
- มี ก ารดู แ ลและซ่ อ มบ� า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ตรวจสอบเป็นอย่างไร
ของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้
นอกจากนี้ บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
จัดหา
จะก�าหนดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการดังต่อไปนี้
- ผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว (ก) ต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ต ่ อ บริ ษั ท ฯ
เช่น อุปกรณ์ส�าคัญภายในอาคาร ได้รับการตรวจเช็คโดยช่าง อย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อ 1 (หนึ่ง) ครั้ง (ข) ชี้แจงกรณีมี
ข้อสงสัย หรือเห็นว่าการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ มีขอ้ บกพร่อง
ผู้มีความช�านาญตามรอบบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ
- มี ก ารพิ จ ารณาผลการด� า เนิ น งานของ หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเสี่ ย งที่ ร ะบบงานของผู ้ บ ริ ห าร
ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นทุ ก ระยะเวลารอบ 3 (สาม) อสังหาริมทรัพย์อาจล้มเหลว หรือไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ปีบัญชีของกองทรัสต์ตลอดอายุของสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร มีประสิทธิภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดแห่งสัญญาแต่งตัง้
อสังหาริมทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาผลการ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
ด�าเนินงานที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ (ค) ตรวจรับรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
4.2 บริษทั ฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ จะก�าหนดให้
4.5 บริษัทฯ โดยฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหารและ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จัดท�าแผนการท�างานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Work Plan for Property Manager) จัดการความเสี่ยง และฝ่ายบริหารทรัพย์สินอาจจะด�าเนินการ
โดยฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง และ สุ่มตรวจระบบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของ
ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น จะร่ ว มกั น เป็ น ผู ้ ต รวจสอบแผนงาน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Surprise Check) อย่างน้อยปีละ
ดังกล่าวของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์วา่ ครอบคลุมหน้าทีต่ า่ งๆ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
ตามทีก่ า� หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ
4.6 ในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
เป็นไปตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญา อสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายก�ากับตรวจสอบ บริหารและจัดการ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือไม่ ตลอดจนก�าหนดดัชนีชวี้ ดั ผล ความเสี่ยง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จะร่วมกันพิจารณาและ
การปฏิบัติงานที่ส�าคัญ (KPI) ส�าหรับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวบรวมข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ที่

4.3 บริษัท ฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สินจะจัดท�า ผ่านมา และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ
รายการตรวจสอบ (Checklist) หน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห าร ประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ทั้ ง นี้ ในการพิ จ ารณาประเมิ น ผลงานของ ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ เป้าหมายหรือที่คาดการณ์ไว้
ออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
2. บริ ษั ท ฯ และผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ่ ว มกั น
4.7 บริษทั ฯ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ อาจจะด�าเนิน สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี
การจัดให้มีเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กับลูกค้ารายต่างๆ พร้อมทั้งบริหารจัดการให้อัตราการเช่า
ซึ่ ง ก� า หนดว่ า หากผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ พ บว่ า ผู ้ บ ริ ห าร และอัตราค่าเช่าและ/หรือค่าบริการพื้นที่อยู่ในระดับที่ก่อให้
อสังหาริมทรัพย์ มีการกระท�าการหรือละเว้นการกระท�าการ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ และ
อันเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุน
สัญญาว่าจ้าง ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถด�าเนินการให้มีการ ด้ า นการตลาดและความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
บอกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนั้น เพื่อที่ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผู้จัดการกองทรัสต์จะสามารถเข้าไปด�าเนินงานแทน หรือ
3. บริ ษั ท ฯ ร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
คัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เพือ่ ทดแทนรายเดิม ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่
7.2 ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในการปฏิบัติงาน กองทรัสต์เข้าลงทุนพร้อมทัง้ มีการควบคุมและบริหารค่าใช้จา่ ย
ในการด�าเนินงานโดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของการให้บริการ
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ค วามเห็ น ว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
4. บริษัทฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท�างานกัน
อสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั งิ านเป็นไปตามแผนงบประมาณประจ�าปี
ที่ตั้งไว้ ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 อย่างใกล้ชดิ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์
เข้าลงทุนซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะรวมถึง
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
• การก� า หนดกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของอสั ง หา
ริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
8. การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์หลัก ทางการตลาดระดั บ การให้ บ ริ ก ารและมี ก ารก� า หนดราคา
ที่จะท�าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการ
อย่างสม�า่ เสมอและต่อเนือ่ งในระยะยาวโดยค�านึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนด

• การดู แ ลและบ� า รุ ง รั ก ษาพื้ น ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น ที่
ที่ได้รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยบริษัทฯ มีแนวทางและระบบในการ กองทรัสต์เข้าลงทุนเช่น การปรับปรุงพืน้ ทีส่ าธารณะและพืน้ ที่
ติดตามและดูแลผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ ส่วนกลางและการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพาะส่วนให้มคี วามเหมาะสม
กับการใช้งาน
เข้าลงทุน ดังต่อไปนี้
• การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
1. บริ ษั ท ฯ และทรั ส ตี ติ ด ตามผลการด� า เนิ น งาน
ของกองทรัสต์ในแต่ละปีโดยมีการเปรียบเทียบกับงบประมาณ เข้าลงทุนการบ�ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ให้ได้มาตรฐาน
ประจ�าปีรวมถึงเปรียบเทียบกับผลประกอบการของกองทรัสต์ และการซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนให้มีความ
ในปีที่ผ่านมาเพื่อให้การประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่ เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
กองทรัสต์เข้าลงทุนได้รับผลก�าไรและในกรณีที่ผลประกอบ
5. กองทรัสต์และบริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินการจัดหา
การของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุ น ไม่ เ ป็ น ไป ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยการน�า
ตามเป้ า หมายที่ ค าดไว้ บ ริ ษั ท ฯ และทรั ส ตี จ ะด� า เนิ น การ พื้ น ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วออกให้ เ ช่ า แก่ ผู ้ เ ช่ า รวมถึ ง ให้
วิเคราะห์อย่างละเอียดเพือ่ หาสาเหตุและจะด�าเนินการร่วมกับ บริการต่างๆ ที่จ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเช่าโดยผู้บริหาร
ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ในการพั ฒ นา อสังหาริมทรัพย์และบริษัทฯ จะเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาผู้สนใจ
แผนงานในการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินงาน ที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทรัส ต์เข้าลงทุนเพื่อ เพิ่ ม

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

อัตราการเช่าพื้นที่โดยการโฆษณาผ่านสื่อ Internet และช่อง เข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต้องใช้ราคาและอัตรา
ทางการจัดจ�าหน่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้เข้าชมสถานที่ ที่เป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
ของโครงการและการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพื้นที่โดยตรง
โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจะมีการ 9. ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต์
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอและมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
ตามความเหมาะสม
ผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมส�าหรับการปฏิบัติ
6. บริษัทฯ จัดให้มีการประกันภัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ หน้าที่ในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ดังนี้
• การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
1. ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base Fee) ในอัตราไม่เกิน
ส่วนได้เสียของกองทรัสต์ที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
ร้ อ ยละ 0.3 (ศู น ย์ จุ ด สาม) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อคุ้มครองความเสียหาย
กองทรัสต์ (NAV) ซึ่งจะมีการช�าระเป็นรายเดือน โดยมีการ
ที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์อันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัย
ก�าหนดอัตราขัน้ ต�า่ ที่ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ต่อปี
ต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยก�าหนดให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ
2. ค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ในอัตรา
ผลประโยชน์ร่วมในกรณีกองทรัสต์กู้ยืมเงินหรือระบุให้ทรัสตี
ในนามของกองทรัสต์เป็นผูร้ บั ประโยชน์สา� หรับกรณีทกี่ องทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 2 (สอง) ของรายได้จากการลงทุนสุทธิหลัง
ไม่ได้กู้ยืมเงิน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบ ปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะมีการช�าระเป็นรายไตรมาส
จากทรัสตี
3. ค่ า ธรรมเนี ย มในการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ กองทรัสต์ (Acquisition Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง)
อาจได้รับความเสียหายจากความช�ารุดบกพร่องของอาคาร ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ม าของกองทรั ส ต์ โดยไม่ ร วมถึ ง
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิ ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้มา
ในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์หรือผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์จาก จากบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด หรือ บริษัท เลิศรัฐการ
กองทรัสต์ได้ท�าประกันภัยนั้นไว้แล้วให้กองทรัสต์โดยทรัสตี จ�ากัด หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้
ท�าประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีทกี่ องทรัสต์อาจถูกไล่เบีย้ จ�ากัด หรือ บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด โดยทรัสตีซึ่งกระท�า
ในนามกองทรัสต์จะน�าค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระตามข้อนี้
ให้ต้องรับผิด
• การท�าประกันภัยประเภทต่างๆ ของกองทรัสต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปหักกลบลบหนี้อื่นใดไม่ได้ ทั้งนี้
ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์โดยทรัสตี จะช�าระให้เมื่อปรากฏว่ากองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินแล้ว
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

7. การท� า ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น มี ก าร
ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษั ท ฯ จะด� า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกองทรัสต์
• ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต้องเป็นธุรกรรม
ที่ใช้ราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
• บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ การท� า ธุ ร กรรมไม่ ว ่ า
ทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
และตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

4. ค่าธรรมเนียมในการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Disposal Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง)
ของมูลค่าทีต่ า�่ กว่าระหว่างทรัพย์สนิ ทีจ่ า� หน่ายไปของกองทรัสต์
และราคาประเมินที่จัดท�าโดยผู้ประเมินราคาที่มีอยู่ในบัญชี
รายชือ่ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่รวมถึง
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้มา
จากบริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด และ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้
จ�ากัด หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ บริษทั เลิศรัฐการ จ�ากัด และ
บริ ษั ท นอร์ ท สาธร เรี ย ลตี้ จ� า กั ด โดยทรั ส ตี ซึ่ ง กระท� า
ในนามกองทรัสต์จะน�าค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระตามข้อนี้
ไม่ ว ่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นไปหั ก กลบลบหนี้ อื่ น ใดไม่ ไ ด้
ทั้งนี้ จะช�าระให้เมื่อได้รับช�าระค่าตอบแทนการจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์แล้ว

83

84

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

10. การเปิดเผยข้อมูล / สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เปิดเผยทันที

•
•
•
•

ข้อมูลที่กระทบต่อราคา การตัดสินใจลงทุน สิทธิประโยชน์ผู้ถือหน่วย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน เช่น การจ่ายเงินปันผล
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้ต้องเลิกกองทรัสต์
รายงานเมือ่ เกิดเหตุการณ์ทสี่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์กา� หนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์
หรือเหตุการณ์อื่นที่ท�าให้ทราบก�าหนดการเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้า
• รายงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
หรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเกินสัดส่วนที่ก�าหนด

ภายใน 3 วันท�าการ

• ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น การแจ้งย้าย
ส�านักงานใหญ่ / การเปลี่ยนแปลงกรรมการ / การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ภายใน 14 วัน

• ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมเป็นหลักฐานอ้างอิง เช่น ส�าเนารายงานการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ / รายงานการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน

ภายใน 15 วัน

• รายงานการลดทุนช�าระแล้วของทรัสต์
• รายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์

ภายใน 30 วัน

• รายงานความคืบหน้าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จ

เปิดเผยตามรอบระยะเวลา

• งบการเงิน
๐ รายไตรมาส 45 วัน หลังสิ้นรอบบัญชี
๐ ประจ�าปี 2 เดือน หลังวันสิ้นรอบบัญชี (ในกรณีไม่ท�างบไตรมาส 4)
• การวิเคราะห์และค�าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ
• แบบส�าเนารายงานข้อมูลประจ�าปี ภายใน 3 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี
• รายงานประจ�าปี พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
• ตัวเลข NAV ภายใน 45 วันหลังสิ้นรอบบัญชี

11. การจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. การประชุมสามัญประจ�าปีซงึ่ ต้องจัดให้มขี นึ้ ภายใน
สี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทรัสต์
2. การประชุมวิสามัญคือการประชุมคราวอืน่ ทีม่ ใิ ช่การ
ประชุมสามัญประจ�าปีซงึ่ จะจัดให้มขี นึ้ เมือ่ มีรายการหรือเหตุที่
ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ก. เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทจี่ า� หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์
หรื อ ทรั ส ตี เ รี ย กประชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยระบุ เ หตุ ผ ล
ในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนั้นทั้งนี้เมื่อมี

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่ได้รบั หนังสือจาก
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือได้รบั แจ้งจากทรัสตี
ข. ในกรณีเรือ่ งใดทีท่ รัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจา� เป็นหรือ
สมควรทีจ่ ะเสนอเรือ่ งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและ
มีมติในเรื่องนั้นให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่ได้รบั หนังสือจากทรัสตี
ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ถึงเหตุจา� เป็นดังกล่าว
ค. ในกรณี เ รื่ อ งใดที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น ว่ า
เป็นกรณีจ�าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรือ่ งนัน้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการ

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

กองทรัสต์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้จัดการกองทรัสต์ในการปรึกษา หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
หารือกับทรัสตีถงึ เหตุจา� เป็นดังกล่าว
ก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
11.1 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ แ ละ
ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�าเป็นหนังสือเชิญประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้ทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่
ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุเรื่อง เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ อย่ า งไรก็ ต าม
ที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าวซึ่ง เรื่องที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสียให้
รวมถึงผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติ ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนั้นและให้ผู้จัดการกอง
ในเรื่องนั้นและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า ทรัสต์น�าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
ในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
หากการประชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นวาระใดมี ก าร
แห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วยสถานทีท่ จี่ ะใช้เป็นทีป่ ระชุมต้องอยูใ่ นท้องที่ พิจารณา เรื่องที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย
อันเป็นที่ตั้งส�านักงานของทรัสตีหรือของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ
หรือจังหวัดใกล้เคียงในกรณีทผี่ จู้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดา� เนินการ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณี
เรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึง่ (1) เดือน ที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และ/หรือทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์) ในกรณีที่ทรัสตีมี
ให้ทรัสตีดา� เนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตั ิ ส่วนได้เสียในวาระใดให้ผู้จัดการกองทรัสต์น�าเสนอรายชื่อ
ตามวิธีการเรียกประชุมที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม บุคคลเพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็น
โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั้นๆ ในกรณี
ส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและจ�าเป็นทีท่ รัสตีตอ้ งใช้เพือ่ เรียกประชุม ที่ทั้งทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใดให้
และด�าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในเจ็ด (7) วัน ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
นับแต่ทไี่ ด้รบั การร้องขอจากทรัสตีเพือ่ ให้ทรัสตีสามารถด�าเนิน ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม อนึ่งประธานในที่ประชุมผู้ถือ
การเรียกประชุมและด�าเนินการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดย หน่วยทรัสต์ให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ไม่ชักช้าและทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
(ก) ควบคุมดูแลการด�าเนินการประชุมโดยทั่วไปให้มี
กองทรัสต์ (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทน ความเรียบร้อย
ผู้จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวได้ตามจริง
(ข) ก�าหนดให้ใช้วธิ กี ารอืน่ ใดในการด�าเนินการประชุม
11.2 องค์ประชุมและประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม จะพิ จ ารณา
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มา เห็นสมควรหรือจ�าเป็นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ
จ�านวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมดและต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวม เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
กันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์
(ค) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราช
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
บัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้องมีความเป็นระเบียบ
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งใด เรียบร้อยประธานอาจยุติการอภิปรายหรือการพิจารณาในที่
เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จ�านวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่องใดๆ ได้
ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ า� หนดเอาไว้
(ง) ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุม
ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์นนั้ ได้เรียกนัด ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป มีเสียงชี้ขาดโดยการใช้อ�านาจในการตัดสินชี้ขาดของประธาน
ถ้าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีคะแนนเสียงในการ
เพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง ลงมติเท่ากันนี้ให้เป็นที่สุด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

11.3 วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจ
มอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งแทนตน
ในการประชุมได้โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็นไปตามแบบที่
ทรัสตีก�าหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธาน
ในทีป่ ระชุมหรือผูท้ ปี่ ระธานในทีป่ ระชุมมอบหมาย ณ ทีป่ ระชุม
ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่งมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์
หรือการจัดการกองทรัสต์มลี กั ษณะทีข่ ดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อื่นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ให้ถือว่า
มตินั้นไม่มีผลบังคับ

11.6 บันทึกการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จั ด ท� า บั น ทึ ก รายงานมติ ข อง
ทีป่ ระชุมและกระบวนการเรียกและด�าเนินการประชุมของการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครั้งโดยให้ประธานในที่ประชุม
ของการประชุมแต่ละครัง้ เป็นผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของ
11.4 วิธีการนับคะแนนเสียง
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มคี ะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึง่ (1) บันทึกนัน้ ทัง้ นีใ้ ห้คา่ ใช้จา่ ยส�าหรับการจัดท�าบันทึกการประชุม
หน่วยทรัสต์ที่ตนถือโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลง เป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
คะแนนต้องไม่เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา
11.5 มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้ น แต่ สั ญ ญานี้ จ ะก� า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น มติ ข อง
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ในกรณีทวั่ ไปให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วย
ทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
(3 ใน 4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การได้ ม าหรื อ จ� า หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่ มี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์
(ข) การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์
ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ค) การเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไปของกองทรัสต์
(ง) การท�าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่
ยีส่ บิ ล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
(จ) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืน
เงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตีหรือผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ทั้งนี้ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ช) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ใ นเรื่ อ งที่
กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ
(ซ) การเลิกกองทรัสต์

12. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน
3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามคู่มือระบบการท�างานและระบบควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งก�าหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท และกรรมการของบริ ษั ท จะต้ อ งเป็ น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด
วิธีการแต่งตั้งกรรมการจะด�าเนินการผ่านที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ จะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยการ
ออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมากโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการประชุม
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทก�าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้ หมด
ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
2. ผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารระดับกรรมการ
ผู้จัดการโดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายก�าหนด

13. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จ� า กั ด เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ส้ิ น สุ ด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจ�านวนรวมทัง้ สิน้ 1,380,000 บาท

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน โดยก�าหนด
ให้มรี ะบบการติดตาม วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนก�าหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ มีการก�าหนดโครงสร้างการจัดการ และการแบ่งแยกหน้าที่ที่ส�าคัญอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดท�าขึ้น
ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม มีระบบติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท�าให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอา� นาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
อย่างเพียงพอแล้ว

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กองทรัสต์มีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้
ล�าดับที่

บุคคล/นิติบุคคล

ความสัมพันธ์

1

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ผู้จัดการกองทรัสต์

2

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด

ทรัสตี

3

กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์

บุคคล / นิติบุคคลที่ท�าธุรกรรมกับกองทรัสต์

4

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• เป็นผู้ถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ร้อยละ 99.99 และ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

• เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ากัด

• เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด

ผู้ให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
• เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
กลุ่มบริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคลที่ท�าธุรกรรมกับกองทรัสต์
• เป็นผู้ถือครองหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์
และเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

87

88

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ล�าดับที่

5

บุคคล/นิติบุคคล

ความสัมพันธ์

บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด
บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ�ากัด

• เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด

ผู้ให้เช่าช่วงในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
• เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

• เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์
รวมถึงการมีกรรมการร่วมกันกับกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์
และกลุ่มบริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้

ธนาคาร กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคลที่ท�าธุรกรรมกับกองทรัสต์
• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี

1. รายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการ อัตราขัน้ ต�า่ แต่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่เกิน 0.3% ต่อปีของมูลค่า
กองทรั ส ต์ แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู ้ จั ด การ ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ โดยมีอัตราขั้นต�่าก�าหนดไว้ที่
12 ล้านบาท
กองทรัสต์
1.1 รายการระหว่างกัน
1. ทรั ส ตี ซึ่ ง กระท� า ในนามของกองทรั ส ต์ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ (REIT Manager)
โดยบริษัทฯ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกองทรัสต์
ตามประกาศ สช. 29/2555 ทั้งนี้รายละเอียดการท�าธุรกรรม
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดังนี้

2. ค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ที่คาดว่า
จะเรียกเก็บไม่เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ แต่ไม่เกิน
0.5% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรกบวกด้วย NAV
ของทรัพย์สนิ หลักส่วนเพิม่ ทุน ณ วันทีก่ องกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่มเติม (ถ้ามี)

• ความสัมพันธ์
• ความเห็นด้านราคา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งถูก
โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์นนั้
ก�าหนดให้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกองทรัสต์ตาม เป็นไปตามปกติของกองทรัสต์ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ สช. 29/2555
โดยค่าธรรมเนียมในส่วนอัตราพื้นฐาน และอัตราผันแปรที่
สะท้อนผลการบริหารจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
• ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ทรัสตีซึ่งกระท�าในนามของกองทรัสต์ได้แต่งตั้ง นัน้ สะท้อนค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทรัสต์ตามปกติทเี่ กิดขึน้
2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้วา่ จ้างบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้
บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์
จ� า กั ด เพื่ อ ท� า หน้ า ที่ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Property
• เงื่อนไขนโยบายราคา
Manager) โดยบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัดเป็นบุคคลทีม่ ี
บริษทั ฯ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ความเกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ เนือ่ งจากบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้
จากกองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
จ�ากัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT
1. ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base Fee) ที่จะเป็นไป Manager) ทัง้ นี้ รายละเอียดการท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
ตามที่สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์โดยจะมีการก�าหนด กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

• ความสัมพันธ์
เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

• ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ทรัสตี ซึ่งกระท�าในนามของกองทรัสต์ได้เข้าท�า
สัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง และสัญญาซือ้ ขายกับบริษทั เลิศรัฐ
• ลักษณะของรายการระหว่างกัน
การ จ�ากัด และบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด เพือ่ ลงทุนใน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์วา่ จ้าง บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก
จ�ากัด เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
• เงื่อนไขนโยบายราคา
• เงื่อนไขนโยบายราคา
ส� า หรั บ ราคาที่ ก องทรั ส ต์ ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัดจะเรียกเก็บ
ลงทุนครัง้ แรกจากบริษทั เลิศรัฐการ จ�ากัด และบริษทั นอร์ท
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ซึ่งจะ
สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ทีเ่ ท่ากับ 9,906 ล้านบาท (รวมค่าใช้จา่ ย
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ อัตราพื้นฐานมีมูลค่าไม่เกิน
ในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าช่วง) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคา
100 ล้านบาท และในส่วนค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable)
ประเมินของทรัพย์สนิ ต�า่ สุดของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีท่ งั้ หมด
ซึง่ จัดท�าโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
• ความเห็นด้านราคา
จากส�านักงาน ก.ล.ต.
โ ค ร ง ส ร ้ า ง ข อ ง ค ่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู ้ บ ริ ห า ร
• ความเห็นด้านราคา
อสังหาริมทรัพย์ นั้นเป็นไปตามปกติวิสัยเทียบเคียงได้กับ
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสม
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นในประเทศ
ผลและไม่ทา� ให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เพราะท�าให้กองทรัสต์
ที่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ประเภทเดี ย วกั น กั บ ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่
สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินในโครงการอาคารส�านักงานที่มี
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก โดยอัตราค่าธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนนัน้
คุณภาพ และตัง้ อยูใ่ นศูนย์กลางธุรกิจ ซึง่ สามารถดึงดูดผูเ้ ช่าได้
จะสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการบริหาร
เป็นอย่างดี โดยทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสร้างมูลค่า
จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เพิม่ ให้แก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เต็มความสามารถ
4. กองทรัสต์ได้ปล่อยเช่าพื้นที่ส�านักงานและ/หรือ
3. ทรั ส ตี ซึ่ ง กระท� า ในนามของกองทรั ส ต์ ไ ด้ เ ข้ า
เข้าท�าธุรกรรมอื่นๆกับนิติบุคคลหลายแห่งที่ถือเป็นบุคคล
ท�าสัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง และสัญญาซื้อขายกับบริษัท
ทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ รายละเอียดการ
เลิศรัฐการ จ�ากัด และบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด เพือ่ ลงทุน
ท�าธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั เลิศรัฐการ
จ�ากัด และบริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด เป็นบุคคลทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ เนื่องจากบริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด และ
บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั
ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์
(REIT Manager) คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายแล้วทัง้ หมดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ รายละเอียด
การท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดังนี้
• ความสัมพันธ์
เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนเิ วนเจอร์ จ�ากัด
(มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุน้ ทีจ่ า� หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท วันแบงค็อก จ�ากัด
กลุ่มบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
(มหาชน)
บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด
บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ�ากัด
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ากัด
บริษัท เอ็น. ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
กลุ่มบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
(มหาชน)
บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ�ากัด

2. รายได้อื่นจากการบริการ - โครงการสาทร สแควร์

กลุ่มบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด

1. การให้เช่าพื้นที่และบริการ - โครงการสาทร สแควร์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ก. โครงการสาทร สแควร์

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าบริการ
สถานที่ห้อง Victor Club
ในอัตราราคาและเงื่อนไขการ
ให้บริการเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าบริการ
ในอัตราและเงื่อนไขการให้บริการ
เดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

กองทรัสต์มีรายได้เบ็ตเตล็ด
จากการให้บริการใช้พื้นที่จอดรถ
ภายในโครงการอาคาร

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมกันในอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการเช่าซึ่งใกล้เคียง
กับผู้เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

กองทรัสต์ให้บริการสถานที่
ห้อง Victor Club

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของ
บริษัท

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

การให้บริการเป็นการด�าเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจของกองทรัสต์
โดยมีอัตราราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าปกติที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไป

การให้บริการสถานที่ห้อง Victor
Club เป็นการด�าเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของกองทรัสต์ โดยมีอัตรา
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไป

การให้เช่าพื้นที่ส�านักงานซึ่งมีอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็น
เงื่อนไขปกติทั่วไป

ความเห็นด้านราคา
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

กองทรัสต์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
และของใช้เบ็ดเตล็ด

กองทรัสต์ซื้อสินค้าน�้าดื่ม /
เครื่องดื่ม

กองทรัสต์ซื้อบริการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ชินาทรัพย์ จ�ากัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

3. ค่าใช้จ่าย - โครงการสาทร สแควร์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่เรียกเก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหารและเครื่องดื่ม / น�้าดื่ม
ในราคาตลาด และมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ด ในราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เงื่อนไขนโยบายราคา

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการ
เป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญาได้
ตกลงร่วมกัน

การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม /
น�้าดื่มเป็นรายจ่ายเพื่อด�าเนินงาน
ปกติของกองทรัสต์ และราคา
ซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ดเป็น
รายจ่ายเพื่อด�าเนินงานปกติ
ของกองทรัสต์ และราคาซื้อขาย
เป็นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

ความเห็นด้านราคา
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท วันแบงค็อก จ�ากัด
บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่ห้อง Victor
Club เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการห้องประชุม และกิจการของ
บริษัท

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ของบริษัท

1. การให้เช่าพื้นที่และบริการ - โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ข. โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมกันในอัตราตลาด
โดยเป็นไปตามลักษณะของพืน้ ทีเ่ ช่า
และมีเงื่อนไขการเช่าซึ่งใกล้เคียง
กับผูเ้ ช่ารายอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมกันในอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการเช่าซึ่งใกล้เคียง
กับผูเ้ ช่ารายอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

การเช่าพื้นที่ห้อง Victor Club
ซึง่ มีอตั ราค่าเช่าและเงือ่ นไขการเช่า
เป็นเงื่อนไขปกติตามรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมตาม
ลักษณะของพื้นที่

การให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน
ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข
การเช่าเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป

ความเห็นด้านราคา
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

บริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท เอเชียบุ๊คส จ�ากัด
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

กองทรัสต์มีรายได้เบ็ดเตล็ดจาก
การให้บริการใช้สถานที่ภายใน
พื้นที่ของโครงการอาคาร

กองทรัสต์ให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดวาง
อุปกรณ์ของผู้ให้บริการระบบ
สื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ต
แก่ผู้เช่าในอาคาร

กองทรัสต์ให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง
เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้กบั บริษทั
ในการประกอบกิจการโรงแรม

2. รายได้อื่นจากการบริการ – โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าบริการใช้
สถานที่ ในอัตราราคาและเงื่อนไข
การให้บริการเดียวกันกับลูกค้า
รายอื่น

กองทรัสต์ได้รับส่วนแบ่งจาก
ค่าบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
สื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ต
แก่ผู้เช่าในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

กองทรัสต์เรียกเก็บค่าให้บริการพืน้ ที่
ส่วนกลางในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

การให้บริการใช้สถานที่ เป็นการ
ด�าเนินงานตามปกติธุรกิจของ
กองทรัสต์ โดยมีอัตราราคา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ให้แก่
ลูกค้าทั่วไป

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการ
เป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญา
ได้ตกลงร่วมกัน

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการ
เป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญา
ได้ตกลงร่วมกัน

ความเห็นด้านราคา
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บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ากัด

กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์

3. ค่าใช้จ่าย - โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นิติบุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ที่เป็นการใช้บริการสถานที่
ห้องประชุมเพื่อซ้อมดับเพลิง
ประจ�าปี

กองทรัสต์เช่าพื้นที่จอดรถจ�านวน
164 คัน เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน
ของอาคาร

กองทรัสต์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
และของใช้เบ็ดเตล็ด

กองทรัสต์รับบริการงานระบบ
จอดรถภายในอาคาร

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการสถานที่ห้องประชุม
ในราคาตลาด และมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการเช่า
พื้นที่จอดรถที่เรียกเก็บในอัตราที่
ตกลงร่วมกัน

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ด ในราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายด้านงาน
ระบบจอดรถภายในอาคาร
ในอัตราที่ตกลงร่วมกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

การใช้บริการสถานที่ห้องประชุม
เป็นรายจ่ายเพื่อด�าเนินงานปกติ
ของกองทรัสต์ และราคาค่าบริการ
เป็นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

ราคาและเงื่อนไขที่ให้บริการ
เป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญา
ได้ตกลงร่วมกัน

การซื้อสิ่งของเบ็ดเตล็ดเป็น
รายจ่ายเพื่อด�าเนินงานปกติ
ของกองทรัสต์ และราคาซื้อขาย
เป็นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

ราคาที่ให้บริการเป็นไปตาม
ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป

ความเห็นด้านราคา
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รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

2. นโยบายการท� า รายการระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่จะมีการท�าธุรกรรมประเภทอื่นๆ (นอกเหนือ
จากที่ได้เปิดเผยไว้ข้างต้น) ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์จะมี
การด�าเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี้
2.1 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้
หมายความตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.2 เงื่อนไขและข้อก�าหนดทั่วไปของกองทรัสต์ในการ
เข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เงื่อนไขและข้อก�าหนดทั่วไปของกองทรัสต์ในการ
เข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีดังต่อไปนี้
• ในการท�าธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์นั้น จะมีการด�าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
• ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะท�ากับผู้จัดการกองทรัสต์
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องเป็น
ธุรกรรม ที่ใช้ราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
• บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมไม่ว่าทาง
ตรง หรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
และตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรม
• การคิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด จากการเข้ า ท� า ธุ ร กรรม
ระหว่างกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องใช้ราคาและอัตราทีเ่ ป็นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล

• ในกรณีทเี่ ป็นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาท
ขึ้ น ไป หรื อ เกิ น ร้ อ ยละสามของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของ
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า
สามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรัสต์ท�ากับผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
เป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การค�านวณ
มู ล ค่ า จะค� า นวณตามมู ล ค่ า การได้ ม าหรื อ จ� า หน่ า ยไป
ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ท�าให้โครงการนั้นๆ
พร้อมจะหารายได้ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
นั้นด้วย
2.4 นโยบายการท� า รายการระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ในอนาคต
• การท�าธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสต์
และผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้องกระท�าภายใต้เงื่อนไขที่มีความเป็นธรรมมี
ความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก�าหนดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ประกาศ
ก�าหนดบุคคลที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติมใน
อนาคต การเข้าท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผูจ้ ดั การกอง
ทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ จะถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดตามกฎหมายหลัก
ทรัพย์
• นอกจากนี้ กองทรั ส ต์ จ ะด� า เนิ น การเปิ ด เผย
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท�ากับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัส ต์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ของกองทรั ส ต์ ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
ในรายงานประจ�าปีของกองทรัสต์ด้วย

2.3 การอนุมัติการท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ 3. รายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและ
กองทรัสต์ต้องผ่านการด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี
• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่า เป็นธุรกรรมที่
3.1 รายการระหว่างกัน
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่
• ในกรณีทเี่ ป็นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าหนึง่ ล้านบาท เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
ก. ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้เช่า
แล้วแต่จา� นวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
พื้นที่ในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดยธนาคารกสิกรไทย
(Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์
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จ� า กั ด (มหาชน) เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องทรั ส ตี ทั้ ง นี้
รายละเอียดการท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีสามารถสรุปได้ดังนี้
• ความสัมพันธ์
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ (บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด) โดยถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทรัสตี
• ลักษณะของรายการระหว่างกัน
สั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารระยะเวลา 3 ปี
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

2. ทรั ส ตี แ สดงให้ เ ห็ น ได้ ว ่ า ได้ จั ด การกองทรั ส ต์
ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
ผูร้ บั ประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูร้ บั ประโยชน์
ทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าว มิได้แสดงการคัดค้าน ทัง้ นี้ การเปิดเผย
ข้ อ มู ล และการคั ด ค้ า นดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ก. เป็ น การเปิ ด เผยผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทยตามข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใด
ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าท�าธุรกรรม
ได้อย่างทั่วถึง
ข. มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
พื้นที่ (ตารางเมตร) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
ค. มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลา
โครงการสาทร สแควร์
2
ในการแสดงการคัดค้านที่ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้อง
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
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ไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ สี่ (14) วั น เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี ก ารขอมติ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้าน
• เงื่อนไขนโยบายราคา
อัตราค่าเช่าและค่าบริการคงที่ตามลักษณะ กระท�าในการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น
ง. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้าน
ที่ตั้งของทรัพย์สินตามสัญญาเช่าและบริการ
อย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตาม (ค) ในจ�านวน
• ความเห็นด้านราคา
เกินกว่าหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่าย
การเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตัง้ ตู้ ATM ของธนาคาร ได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระท�าหรือยินยอมให้มกี ารท�าธุรกรรม
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาด ที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของผูเ้ ช่าพืน้ ทีภ่ ายในโครงการ
รายอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
ในส่วนของการเช่าพื้นที่ค้าปลีกโครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อประกอบธุรกิจของธนาคาร
- ไม่มี กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยอัตราค่าเช่าของธนาคารกสิกร
ไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นอัตราตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่าพื้นที่ภายในโครงการรายอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน อนึ่ง ผู้เช่าธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
เป็นผูเ้ ช่ารายแรกๆ ทีเ่ ข้ามาเช่าพืน้ ที่ และมีทา� เลพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ กล้
กองทรัส ต์ไม่มีข้อมูล ส�าคัญอื่นที่มีนัยส�าคัญต่อ การ
ประตูเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นทางเข้าออกหลัก
ของอาคาร
ด�าเนินงานของกองทรัสต์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล
3.2 กระบวนการในการท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ ของกองทรัสต์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
(แบบ 56-REIT1) ที่ แ สดงไว้ ใ น www.sec.or.th หรื อ
กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระท�าการใด ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นของกองทรัสต์ ได้ที่เว็บไซต์ของกองทรัสต์
อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ ที่ www.gvreit.com หรื อ เว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
กระท�านัน้ จะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th
ของผู้อื่น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
1. เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท�าหน้าที่เป็น
ทรัสตี

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลส�าคัญอื่น

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายและการด�าเนินงานของกองทรัสต์ ที่แสดง ทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจ
รายอืน่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้ น เวนเจอร์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม 2559
ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี 6 เดือน ในฐานะ
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ยั ง คงเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทรัสต์
ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และผู ้ เ ช่ า อาคารส� า นั ก งานที่ ก องทรั ส ต์
เข้าลงทุน โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพกว้าง
เพื่อมุ่งเน้นในการเข้าไปดูแล จัดการ ให้ความช่วยเหลือ และ
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ บุ ค คล พนั ก งาน
หน่วยงานทุกภาคส่วนและสังคมโดยรวม อีกทั้งยังได้พิจารณา
ถึงผลกระทบใดๆ ที่อาจมีหรือเกิดขึ้นกับสังคมหรือบุคคล
ทุกกลุ่มในทุกมิติ เพื่อน�ามาปรับกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ให้ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของกองทรั ส ต์ ไ ด้
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายเดียวกันกับ
บริษัทในกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งสรุปเป็น
สาระส�าคัญได้ ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส�าคัญและ
พึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้
บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติกองทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทางการค้ า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม
ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุน

ยังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาว

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ยูนเิ วนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีกระบวนการและก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการ
ใช้ดลุ ยพินจิ ของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควร
ได้ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ก ารสร้ า งระบบตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือต�าแหน่ง
งานทีเ่ อือ้ อ�านวยกับการได้ผลประโยชน์ตอ้ งได้รบั การพิจารณา
คัดเลือกเป็นพิเศษ และได้เน้นย�า้ สร้างจิตส�านึกให้กบั พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่
เข้าใหม่ทกุ คนในเรือ่ ง การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้
ความรูเ้ รือ่ งการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดหาผูร้ บั เหมาทีม่ ศี กั ยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการ
ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงาน
มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรณรงค์
ให้กบั พนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสีย่ งในเรือ่ งนี้
อย่างจริงจัง
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
กองทรัสต์ ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชน
เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุน
และเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่
บนหลั ก ของเสรี ภ าพ เสมอภาค และสั น ติ ภ าพ โดยการ
คัดเลือกพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องไม่จ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนา
และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจน
การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพทางความคิด
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบ
หรือน�าความเสียหายมาสู่องค์กร
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กองทรัสต์ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน
แรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ในการท�างานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ ผูใ้ ช้บริการ ได้ทราบและตระหนักถึงการบริหารจัดการพลังงาน
สุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบ และแรงงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ต้องได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและได้รบั สวัสดิการทีเ่ หมาะสม จัดให้มีการติดตามวิเคราะห์สรุปผลการใช้พลังงานรายเดือน
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะคอยก�ากับ ตรวจสอบ และจะท�าให้ทราบ
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ถึงการใช้พลังงานของกองทรัสต์ ตลอดจนยังได้มีการแนะน�า
เนื่องด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ให้ผู้เช่าพื้นที่ได้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า รวมทั้งมีการรณรงค์
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร การใช้ ท รั พ ยากรน�้ า และพลั ง งานที่ ถู ก ต้ อ งผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ
ส� า นั ก งานให้ เ ช่ า โดยผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ถึงผู้เช่า และผู้ใช้อาคารอยู่เป็นระยะ
นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ในด้ า นนโยบายการปฏิ บั ติ ก ารระบบและ
ซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้ความส�าคัญกับการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผูเ้ ช่า เครือ่ งจักร (operating) และการดูแลอุปกรณ์ ระบบ เครือ่ งจักร
(preventive maintenance) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
โดยค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้เช่า ดังนี้
พลังงานได้ก�าหนดให้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพ
- ด�าเนินการบริหารอาคาร โดยใช้บริษัทที่ได้ เครื่องจักรและระบบเพื่อทราบถึงสมรรถนะการใช้พลังงาน
มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ
ตามรอบมาตรฐานที่ผู้ผลิตก�าหนดไว้ ให้อยู่ในสภาพดี และ
- ส่งมอบงานบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ไม่เป็น พร้อมใช้งาน รวมทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
อันตรายต่อผู้เช่า
และเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการพลังงานหลักของ
- ติดต่อกับผู้เช่าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ อาคารได้อย่างถูกต้อง
เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
ด้านนโยบายและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละอาคารที่เสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
กองทรัสต์ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้าน อนุรกั ษ์พลังงาน ได้เสนอแผน และเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน
สิง่ แวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในองค์กร ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้
และสังคมภายนอก โดยการเลือกใช้วสั ดุทคี่ า� นึงถึงการประหยัด
1.1 โครงการสาทร สแควร์
พลังงาน และง่ายต่อการบ� ารุงรักษาในระยะยาว รวมถึง
นโยบายการบริหารจัดการด้านพลังงานของ
การเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้
อาคารสาทร สแควร์ ซึง่ เป็นอาคารทีไ่ ด้รบั รางวัล Leadership
วัสดุทดแทนเพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้วสั ดุจากธรรมชาติ ซึง่ เป็นการ
in Energy and Environmental Design (LEED) ของสภา
ท� า ลายสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรวม รณรงค์ ก ระบวนการรี ไ ซเคิ ล
อาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (The U.S. Green Building
(Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการ
Council : USGBC) ระดับทองค�า (GOLD) โดยมีนโยบาย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่
ในการบริหารจัดการพลังงาน ดังนี้
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
ก. ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการ
1.2 ภารกิจที่ส�าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
พลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดเป็นนโยบายส่วนหนึง่ ของ
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและพลังงาน
องค์กรธุรกิจ
ในปี 2562 กองทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คง
ข. ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ให้ความส�าคัญกับการอนุรกั ษ์ และการใช้พลังงาน โดยค�านึงถึง พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทรัพยากรอันมีคา่ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ากัด และมีปณิธานในการปฏิบตั ิ องค์กร เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบตั งิ านทีด่ รี วมทัง้ กฎหมาย
ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2535 และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง โดยก�าหนด
ค. ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความ
ให้ทุกหน่วยงานย่อย ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คู่ค้า ผู้เช่า
รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร
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ง. ด�าเนินการตามมาตรการ หรือแนวทางที่
ได้จากระบบบริหารจัดการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนต่อ
การอนุรักษ์พลังงานให้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน
จ. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ และอืน่ ๆ ทีจ่ า� เป็นอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้การ
ด�าเนินงานอนุรักษ์พลังงานบรรลุตามเป้าหมาย
ฉ. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยคณะท�างาน
ด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้า
หมาย และแผนการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี
รวมทั้งจะผลักดันการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
เป็นรูปธรรม ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และ
ร่วมใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะอบรมให้ความรู้ และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส�านึกอย่างสม�่าเสมอ
โดยในปี 2562 กองทรัสต์และผู้จัดการกอง
ทรัสต์ในฐานะผูบ้ ริหาร อาคารสาทร สแควร์ ได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
หรือ MEA Energy Saving Building จากการไฟฟ้านครหลวง
และได้ รั บ รางวั ล ตราสั ญ ลั ก ษณ์ “กฟน. อาคารประหยั ด
พลังงาน” ประจ�าปี 2562 โดยมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในอาคารผ่านเกณฑ์ MEA Index ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้า
ก�าหนด อันเนื่องมาจากการตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้มีนโยบายกระตุ้นให้ผู้ใช้อาคารให้ความ
ส�าคัญในการประหยัดพลังงานร่วมกัน รวมถึงได้มกี ารปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของอาคารให้อยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐานและมีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจาก
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของประเทศ ให้มพี ลังงานใช้ได้อย่างเพียงพอในอนาคต
อีกทางหนึ่ง จึงแสดงให้เห็นว่าอาคารสาทร สแควร์ ยังคงเน้น
การความส�าคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด

1.2 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้ตระหนัก
ถึงสภาวะปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่
มีความส�าคัญ และมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของคน และ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อาคารปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ จึงเล็งเห็นว่าการอนุรกั ษ์พลังงานจึงเป็นสิง่ ทีจ่ า� เป็น
และถือเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีต่ อ้ งร่วมมือกันด�าเนินการจัดการ
พลังงานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไป
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นอาคาร
ที่ได้รับรางวัล Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) ระดับแพลทินัม (PLATINUM) ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (The U.S. Green
Building Council : USGBC) และถือเป็นอาคารเชิงพาณิชย์
อาคารแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้อีกด้วย
ดังนัน้ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ จึงได้
ก�าหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานเพือ่ ใช้เป็นแนวทางด�าเนินงาน
ด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยก�าหนดนโยบายดังนี้
ก. ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการ
พลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็น
ส่วนหนึง่ ของการด�าเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
การด�าเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี

99

100

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ค. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ฉ. ปรับลดปริมาณแรงดันน�้า ชุดฟลัชวาล์ว
อนุรักษ์พลังงาน โดยก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ และก๊อกน�้าอ่างล้างมือ ภายในห้องน�้าพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีแรง
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและ เหมาะสมตามการใช้งานของแต่ละชนิดสุขภัณฑ์
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ช. การเพิ่มอุณหภูมิน�้าเย็นเครื่องท�าน�้าเย็น
ง. ถือว่าการอนุรกั ษ์พลังงาน เป็นหน้าทีค่ วาม ตามฤดูกาล
รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะให้ความ
ซ. ลดเวลาการเดินเครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller)
ร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ า� หนด ติดตามตรวจสอบ โดยหยุดเดินเครื่องก่อนเวลาเดิม 15 นาที (1,000 ตัน)
และรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน
ฌ. หยุดเครื่องก่อนเวลาเดิม 30 นาที ตาม
จ. ให้การสนับสนุนทีจ่ า� เป็น รวมถึงทรัพยากร ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายนอก
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึก
1.2 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อบรม และมีสว่ นร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพือ่ พัฒนาด้าน
ก. การเพิ่มอุณหภูมิน�้าเย็นเครื่องท�าน�้าเย็น
พลังงาน
ตามฤดูกาล
ฉ. ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการ
ข. ลดเวลาการเดินเครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller)
พลังงานจะทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
โดยหยุดเดินเครื่องก่อนเวลาเดิม 45 นาที (350 ตัน) และ
แผนการด�าเนินงานด้านพลังงานทุกปี
30 นาที (700 ตัน)
นโยบายการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของทั้ ง สอง
ค. การลดความเร็วรอบพัดลมระบบระบาย
อาคาร จะเน้นให้ความส�าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม การ
อากาศ โดยการปรับ VSD จาก 45 Hz เหลือ 35 Hz
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ง. การลดการใช้เครื่องปรับอากาศ (FCU)
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส�านึก รวมทั้งมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย ในห้องเครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller Plant) จากทั้งหมด 6 เครื่อง
เหลือ 2-4 เครื่อง ตามปริมาณเครื่องจักรที่เปิด
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ทั้งสองอาคารด�าเนินการมีดังนี้
จ. ปรับลดระยะเวลาฟลัชวาล์วน�้าอัตโนมัติ
1.1 อาคารสาทร สแควร์
ก. ลดปริ ม าณไฟฟ้ า แสงสว่ า งลานจอดรถ ส�าหรับใช้ช�าระโถปัสสาวะ เป็น 8-10 วินาที จากเดิม 18 - 20
วันจันทร์ถึงศุกร์ บริเวณที่มีการใช้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณ วินาที
ที่มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
ข. ลดปริ ม าณไฟฟ้ า แสงสว่ า งลานจอดรถ
ในวันหยุดลง 50% จากการเปิดในวันท�าการ
ค. ตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเครื่องจักรที่อุณหภูมิ 26° C
ง. ตั้ ง ค่ า อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งส่ ง ลมเย็ น ในช่ ว ง
ฤดูหนาว ที่อุณหภูมิ 17° C จากฤดูอื่นที่เปิดอุณหภูมิ 16° C
จ. ลดจ�านวนการเปิดลิฟต์โดยสารในวันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากจ�านวนลิฟต์ทั้งหมด
18 ตัว เหลือ 9 ตัว

ฉ. ปรั บ ก๊ อ กน�้ า อ่ า งล้ า งมื อ บริ เ วณพื้ น ที่
ลานจอดรถ ให้น�้าหยุดไหลภายหลังจากการกดเพื่อใช้งาน
ภายในระยะเวลา 1 - 2 วินาที จากเดิม 8 - 10 วินาที
ช. เปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (split type) ห้องฝ่ายอาคาร ห้องเครื่อง และ
ห้องขยะของอาคาร จ�านวน 5 เครื่อง เป็นระบบอินเวอร์เตอร์
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อมตลอดจนสภาพแวดล้อมของทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ ซึ่งนอกจากจะธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อม
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ในด้านความปลอดภัยของผูเ้ ช่าหรือผูใ้ ช้อาคาร ซึง่
โดยพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจ�าปีตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังได้
จัดให้มกี ารซ้อมแผนฉุกเฉินประจ�าเดือนเพือ่ ความพร้อมในการ
รับเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากเป็นการซักซ้อมแผน
ในด้านการปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาทักษะความสามารถแล้ว ยังถือเป็น
โอกาสในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ทบทวนแผนฉุ ก เฉิ น ต่ า งๆ
• การดูแลและรักษาไว้ ซึ่งคุณภาพอาคารเขียว
อยู่ตลอดเวลาด้วยอีกทางหนึ่ง
ตามมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and
4. ด้านกิจกรรม
Environment Design จาก The U.S. Green Building
Council (USGBC)
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
• การบ�ารุงรักษาระบบและตรวจวิเคราะห์ระบบ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ยังคงมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะด�าเนินกิจกรรมอันมีคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดย
บ�าบัดน�้าเสีย เพื่อตรวจติดตามคุณภาพน�้าเสียประจ�าเดือน
• การเลือกใช้สารเคมีในระบบปรับอากาศที่ไม่ มีกิจกรรมที่ได้ด�าเนินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ท�าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และเลือกใช้สารเคมีส�าหรับ
งานท�าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การดู แ ลระบบเติ ม อากาศในอาคารจอดรถ
ชั้นใต้ดิน เพื่อลดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) และ
คาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ภายในพื้นที่จอดรถ
• การดูแลบ�ารุงรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียว หรือภูมทิ ศั น์ทวั่
ทั้งอาคารโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญจากภายนอก
ที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน ผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร รวมทั้งกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารจัดการอาคารยังมีแผนปฏิบัติ
การดูแลสภาพแวดล้อมและปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมอย่างสม�า่ เสมอ
โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ยังจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญจาก
ภายนอกเป็นผูใ้ ห้บริการ ให้คา� ปรึกษาในการดูแลบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น

3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยถือเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ได้
มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมายที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัดต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554
ซึ่งได้วางมาตรการควบคุม ก�ากับ ดูแล และบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล
อันส�าคัญสูงสุดของหน่วยงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการท�างานสอดคล้องกับสภาวการณ์และสภาพ
แวดล้อมการท�างานปัจจุบันที่มีการน�าเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี มาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการดูแลอาคาร เพื่อคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้เช่าตาม
ข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ได้ลงนามร่วมกัน
ด้วยความรับผิดชอบ
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• กิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ทุกไตรมาส และอาคารสาทร สแควร์ ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ส�าหรับการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่บริษัทผู้เช่าภายใน
อาคารที่ต้องการจัดกิจกรรมดังกล่าว

• งาน Farm to Park เป็นกิจกรรมการออกร้านค้า โดยการน�าสินค้าออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มาจาก
เกษตรกรโดยตรง เช่น ผักสด ผลไม้ เครือ่ งดืม่ ธรรมชาติ สิง่ ทอ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริมให้คนใส่ใจและดูแลสุขภาพ
ที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

• โครงการปันกันวันเด็ก เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ รับบริจาคและแบ่งปันสิง่ ของสภาพดีให้กบั ร้านปันกัน ของมูลนิธยิ วุ พัฒน์
ซึ่งอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ได้จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อน�ามาเปลี่ยนให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ
ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

• งาน Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าเพื่อสังคม ผลิตภัณฑ์จากโครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดอยตุง อภัยภูเบศร Jasberry ชีวาร์ 141
Socialgiver วานีตา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทั้งสองอาคารได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี

• การรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและลดการใช้พลาสติกของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส�านึกการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด
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โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารประหยัด
พลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน LEED ระดับแพลทินัม อีก
ทั้ ง ยั ง เป็ น โครงการอาคารต้ น แบบด้ า นอาคารประหยั ด
พลังงานแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการพั ฒ นาอาคารเขี ย ว หรื อ อาคารประหยั ด พลั ง งาน
จึงได้จัดให้มีโปรแกรม Be Green the Eco Knowledge
Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษา
งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบของอาคารส�านักงานที่
มุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยตลอดปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าศึกษาและเยี่ยมชมอาคาร
อย่างต่อเนื่อง อาทิ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึง
คณะดูงานจากกรมพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่

กับการด�าเนินงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลทีด่ ี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นบทบาทเสริมแต่เป็นหน้าที่หนึ่งที่ส�าคัญ
ดังนั้น ในการด�าเนินธุรกิจของกองทรัสต์เพื่อสร้างความสมดุล
ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน องค์กรต้องสร้างความ
ร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น
ปรับตัว ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ
และศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ของภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
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ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจและการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
1. ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรก พ.ศ. 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ประสบภาวะชะลอตัว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาวะการชะลอ
ของเศรษฐกิจโลก โดยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจทีร่ อ้ ยละ 2.6
ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขยายตัวถึงร้อยละ 4.8 โดย
มีปัจจัยที่ส�าคัญมาจากภาคการส่งออกที่มีการปรับตัวลดลง
รวมถึงผลผลิตในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ การประมงและ
ในสาขาการผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี
ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทยก็ ยั ง มี ป ั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
ขยายตัว จากการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชน
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก รวมถึงการอุปโภคบริโภค
ของภาครัฐที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวในครึ่งปีแรกที่ร้อยละ 2.6
หากพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจในแต่ละส่วน พบว่า (1)
การใช้จ่ายและการบริโภคของภาคเอกชน ยังขยายตัวอยู่ใน
เกณฑ์ที่สูงร้อยละ 4.6 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับ
ต�่า ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญหลายรายการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวกว่า

ร้อยละ 2.2 (2) ในด้านการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6
มี แ รงผลั ก ดั น จากทั้ ง การลงทุ น ในภาครั ฐ และภาคเอกชน
โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.6 และการลงทุนภาค
เอกชนขยายตัวร้อยละ 3.3 (3) ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้ม
หดตัวลง โดยการส่งออกสินค้ามีมูลค่ารวม 120,405 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.1 มีปริมาณการส่งออกลดลง
ร้อยละ 4.4
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการณ์วา่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 จะขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 2.7 - 3.2 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัว
ในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชน (2) แนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้
อย่างช้าๆ ของการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง ตามการปรับตัว
ของภาคการส่งออกและการผลิตต่อมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่คาดว่าจะชัดเจนมากขึ้น (3) การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส�าคัญๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าจะลดลงร้อยละ 1.2 การบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.8 ตามล�าดับ
โดยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.2 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.9 ของ GDP

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)
อัตราการขยายตัว (%)

2561
Q1

Q2

Q3

Q4

2562 (H1)

4.1

5.0

4.7

3.2

3.6

ภาคเกษตร

5.1

6.8

10.5

3.2

ภาคนอกเกษตร

4.0

4.8

4.2

การบริโภคภาคเอกชน

4.6

3.8

การอุปโภคภาครัฐบาล

1.8

การลงทุนรวม

3.8

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2561

2562
Q1

Q2

2.6

2.8

2.3

0.7

0.4

1.7

-1.1

3.1

4.0

2.8

2.9

2.6

4.1

5.2

5.4

4.6

4.9

4.4

1.8

2.3

1.9

1.4

2.2

3.4

1.1

3.3

3.6

3.9

4.2

2.6

3.2

2.0

ด้านการผลิต

ด้านการใช้จ่าย

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. สภาวะตลาดอาคารส�านักงานในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.2 ของอาคารส� า นั ก งานในพื้ น ที่
ภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส�านักงานให้เช่าในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2562 (มกราคม มิถุนายน 2562) ยังมีทิศทางที่เป็นบวก โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่
ส�านักงาน (Rental Rate) ทั้งในพื้นที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
(CBD) และนอกศูนย์กลางพาณิชยกรรม (Non-CBD) มีการ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่อาคาร
ส�านักงานเฉลี่ย (Occupancy Rate) อยู่ในระดับที่สูงเช่นกัน
แสดงให้เห็นถึงสภาวะตลาดอาคารส�านักงานให้เช่าในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่ยังคงมีความแข็งแกร่งจากความต้องการ
พื้นที่ส�านักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2.1 อุปทาน
อุปทานพืน้ ทีอ่ าคารส�านักงานให้เช่าในพืน้ ทีก่ รุงเทพ
มหานคร มีพื้นที่ส�านักงานรวม 8.93 ล้าน ตร.ม. โดยในช่วง
ครึง่ ปีแรก พ.ศ. 2562 มีอปุ ทานอาคารส�านักงานให้เช่าเพิม่ ขึน้
3 โครงการ ได้แก่ True Digital Park, MS Siam Tower
และ Ladprao Hills มีพื้นที่รวม 78,500 ตร.ม.
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่อาคารส�านักงานให้
เช่าในพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางพาณิชยกรรม (CBD) พบว่า มีพนื้ ทีอ่ าคาร
ส�านักงานรวมกว่า 4.43 ล้าน ตร.ม. เป็นพืน้ ทีอ่ าคารส�านักงาน
เกรด A ประมาณ 1.41 ล้าน ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 และ
เป็นพื้นที่อาคารส�านักงานเกรด B ประมาณ 3.02 ล้าน ตร.ม.

ศูนย์กลางพาณิชยกรรม

ฝ่ายวิจัย บริษัท คอลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นรายงานภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพย์ คาดว่า ในช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2562 ถึงปี
พ.ศ. 2565 จะมีอุปทานพื้นที่ส�านักงานให้เช่าเพิ่มขึ้นกว่า
995,000 ตารางเมตร โดยกว่าครึ่งเป็นส�านักงานในพื้นที่
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (CBD) อาทิ โครงการวันแบงค็อก
(One Bangkok), โครงการดุสิตธานี (Dusit Thani), โครงการ
วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (One City Centre) เป็นต้น
2.2 อุปสงค์
ในด้านอุปสงค์ในพืน้ ทีส่ า� นักงานให้เช่าในภาพรวมนัน้
ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 มีการครอบครองพื้นที่
ส�านักงานรวม 8.31 ล้าน ตร.ม. หรือคิดเป็นอัตราการเช่าพื้นที่
(Occupancy Rate) ร้อยละ 93.1 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 92.5
ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะอาคารส�านักงานในพื้นที่
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (CBD) พบว่า มีการครอบครองพื้นที่
ส�านักงานรวม 4.15 ล้าน ตร.ม. จากพื้นที่ส�านักงานรวม
4.43 ล้าน ตร.ม. หรือคิดเป็นอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 93.7
โดยเฉพาะในอาคารส�านักงานเกรด A มีอัตราการเช่าพื้นที่
สูงถึงร้อยละ 96.5

ตารางแสดงพื้นที่ให้เช่าและอัตราพื้นที่ว่างของอาคารส�านักงาน
ไตรมาส 2/2562

ไตรมาส 1/2562

พื้นที่อาคาร อาคารเกรด A พื้นที่อาคาร
ส�านักงานรวม ศูนย์กลางธุรกิจ ส�านักงานรวม

อาคารเกรด A
ศูนย์กลางธุรกิจ

ไตรมาส 2/2561
พื้นที่อาคาร อาคารเกรด A
ส�านักงานรวม ศูนย์กลางธุรกิจ

พื้นที่ปล่อยเช่า
Total Leasable Area
(ล้าน ตร.ม.)

8.93

1.41

8.95

1.41

8.78

1.35

พื้นที่ที่ถูกครอบครอง
Total Take-up
(ล้าน ตร.ม.)

8.31

1.36

8.28

1.34

8.14

1.27

อัตราการเช่าพื้นที่
Occupancy Rate
(ร้อยละ)

93.1%

96.5%

92.5%

95.1%

93.2%

94.3%

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อีประเทศไทย
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2.3 อัตราค่าเช่า
ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อีประเทศไทย ที่ปรึกษา
ด้านอสังหาริมทรัพย์ รายงานว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562
ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�านักงานเกรด A ในพื้นที่ศูนย์กลาง
พาณิชยกรรม (CBD) ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 5.0 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่
1,055 บาท/ตร.ม./เดือน ในขณะที่ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคาร
ส� า นั ก งานเกรด A นอกพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางพาณิ ช ยกรรม
(Non-CBD) มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ 876 บาท/ตร.ม./เดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ฝ่ า ยวิ จั ย บริ ษั ท คอลิ เ ออร์ ส อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
ประเทศไทย รายงานว่า ปัจจุบันอาคารส�านักงานเกรด A
ในพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจ เช่น อาคาร Park Ventures และ อาคาร
Gaysorn Tower สามารถตั้งราคาเสนอเช่า (Asking Rent)
ได้เฉลี่ยสูงถึง 1,500 บาท/ตร.ม./เดือน และ 1,600 บาท/
ตร.ม./เดือน ตามล�าดับ ซึ่งเป็นราคาเสนอเช่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด

THB / sq.m.

ของตลาดอาคารส�านักงานในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
ยังพบว่า อาคารส�านักงานทีเ่ พิง่ เปิดตัวใหม่ เช่น โครงการ One
City Centre โครงการอาคารส�านักงานเกรด A บนถนนสุขมุ วิท
ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
Mitsubishi Estate บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน�าจาก
ญี่ปุ่น มีการตั้งราคาเสนอเช่าประมาณ 1,500 - 1,600 บาท/
ตร.ม./เดือน เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ หากพิจารณาค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�านักงาน
เกรด A และเกรด B ทั้งศูนย์กลางพาณิชยกรรม (CBD) และ
นอกศูนย์กลางพาณิชยกรรม (Non-CBD) พบว่า ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา อัตราค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานมีแนวโน้ม
ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอั ต ราเฉลี่ ย ประมาณร้ อ ยละ
3 - 5 ต่ อ ปี แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางของอั ต ราค่ า เช่ า พื้ น ที่
ส�านักงานที่ยังมีทิศทางเป็นบวก จากอุปทานพื้นที่อาคาร
ส�านักงานในปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

CBD Grade A

NON-CBD Grade A

CBD Grade B

NON-CBD Grade B

1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300

1,055

แผนภูมิแสดงอัตราค่าเช่าแยกตามประเภทอาคารส�านักงานและท�าเลที่ตั้ง
ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อีประเทศไทย

Q2 2019

Q1 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

876
784
716
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อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

155

156

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

รายงานประจ�าปี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

157

158

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

Golden Ventures
Leasehold Real Estate Investment Trust

ผู้จัดการกองทรัสต์

ทรัสตี

ติดต่อ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2643 7625

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 7809

www.gvreit.com
E-mail : ir-uvrm@univentures.co.th

