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ที ่FPCAMT2564-005      

                   วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง รายงานสรุปประเด็นส าคญัจากการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัรายงาน

ผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 
ประจ าปี 2563 สิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แทนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตามที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  (“บริษัทฯ”) 
(เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“กองทรัสต์ GVREIT”) ได้มีการแจ้งข่าวสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2564 เร่ือง “แจ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ สร. 27/2563 เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัการ
จัดประชุมสามัญประจ าปีที่จัดขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 โดยอนโุลม 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้น าส่งรายละเอียดของรายงานผลการด าเนินงานและข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกับระเบียบวาระซึง่
ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 และเอกสารแนบที่เก่ียวข้อง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของกองทรัสต์ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 และได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายที่มีรายชื่อ ณ วนั 4 ธันวาคม 2563 
(Record Date) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษัทฯ จึงขอสรุปผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ GVREIT ประจ าปี 2563 สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ตามระเบียบวาระเพื่อรับทราบ ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนั
องัคารที่ 21 มกราคม 2563 และได้มีการจัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นว่ารายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามรายงาน
ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 
ในรูปแบบ QR-CODE ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

• กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ที่บางส่วนในอาคารส านักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ พร้อมทัง้ส่วนควบของอาคาร และงานระบบ เว้นแต่พืน้ท่ีในส่วนท่ีประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอ
กุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริเวณชัน้ 23 ถึง ชัน้ 34 บางส่วนบริเวณชัน้ 1 ถึง ชัน้ 8 (ยกเว้นชัน้ 5) 
บางส่วนบริเวณชัน้ดาดฟ้า และบางส่วนบริเวณชัน้ใต้ดิน รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ 
และอปุกรณ์ 

• ระยะเวลาลงทนุคงเหลือประมาณ 21 ปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2584 
• มลูค่ายตุิธรรมตามราคาประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 3,310 ล้านบาท  
• ในตลอดรอบปีบญัชีที่ผ่านมา มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียประมาณร้อยละ 99 
• อตัราค่าเช่าเฉล่ียเท่ากบั 1,093 บาท/ตารางเมตร/เดือน  
• พืน้ท่ีรวมประมาณ 53,304 ตารางเมตร ซึง่ไม่รวมพืน้ท่ีโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 
• พืน้ท่ีใช้สอยสทุธิประมาณ 27,478 ตารางเมตร โดยพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีเช่าส านกังาน 

คิดเป็นร้อยละ 93 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ พืน้ท่ีเช่าพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 4 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ 
พืน้ที่เช่าห้องประชมุ คิดเป็นร้อยละ 2 ของพืน้ที่ใช้สอยสทุธิ และพืน้ที่เช่าที่เหลือเป็นพืน้ที่เช่าเก็บของ
และพืน้ท่ีเช่าตู้  ATM 

โครงการสาทร สแควร์ 

• กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อาคารส านกังาน ส่ิงปลกูสร้างและงานระบบของอาคาร
ส านกังานโครงการสาทร สแควร์ รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

• ระยะเวลาลงทนุคงเหลือประมาณ 20 ปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2583 
• มลูค่ายตุิธรรมตามราคาประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 6,907 ล้านบาท  
• ในตลอดรอบปีบญัชีที่ผ่านมา มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียประมาณร้อยละ 98 
• อตัราค่าเช่าเฉล่ียเท่ากบั 867 บาท/ตารางเมตร/เดือน  
• พืน้ท่ีรวมประมาณ 114,567 ตารางเมตร  
• พืน้ท่ีใช้สอยสทุธิประมาณ 73,034 ตารางเมตร โดยพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีเช่าส านกังาน 

คิดเป็นร้อยละ 96 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ พืน้ท่ีเช่าพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 3 ของพืน้ท่ีใช้สอยสทุธิ 
และพืน้ท่ีเช่าที่เหลือเป็นพืน้ท่ีเช่าเก็บของ 
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ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เปรียบเทียบกบั
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 –  
30 กนัยายน 2562 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

รายได้จากการลงทนุรวม 1,183.30 1,212.75 (2.43) 

• รายได้คา่เชา่และบริการ  1,178.78 1,208.15 (2.43) 

• รายได้ดอกเบีย้  0.33 1.19 (72.09) 

• รายได้อื่น  4.20 3.42 22.84 

รวมค่าใช้จ่าย  461.94 454.74 1.58 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ  721.37 758.01 (4.83) 

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ  25.81 130.29 (80.19) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 747.18 888.30 (15.89) 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มี
รายได้จากการลงทนุรวมเท่ากบัจ านวน 1,183.30 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการคิดเป็นร้อยละ 99.62 
ของรายได้จากการลงทุนรวม และมีรายได้ดอกเบีย้และรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของรายได้จากการลงทุนรวม โดย
รายได้จากการลงทุนรวมลดลงจ านวน 29.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีก่อน 
เนื่องจากที่กองทรัสต์พิจารณามาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ เช่าของกองทรัสต์ในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากบั 461.94 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์ มีรายได้จากการลงทนุสทุธิเท่ากบั 721.37 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.96 ของรายได้จากการลงทุนรวม และลดลงจากผลการด าเนินงานในปีก่อนจ านวน 36.64 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 

ทัง้นี ้กองทรัสต์มีรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 25.81 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากรายการก าไรสทุธิที่
ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบันทึกมูลค่า
ยตุิธรรมตามมาตรฐานการบญัชีประจ าปี 2563 

รายการข้างต้นท าให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 747.18 ล้านบาท ลดลง
จากผลการด าเนินงานในปีก่อนจ านวน 141.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.89 เนื่องจากมลูค่าของรายการก าไรสทุธิที่ยงั
ไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินมีมลูค่าที่เพิ่มขึน้ในอตัราที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัการประเมินมลูค่าในปีก่อนหน้า 

นอกจากนีใ้นรอบปีที่ผ่านมากองทรัสต์ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการ
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ด าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี พ.ศ.2563 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั จากจ านวนทัง้สิน้ 803 บริษัทจดทะเบียน จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2563 

บริษัทฯ รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดรายงานผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ รวมถึงงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 92 ถึงหน้าที่ 142 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
โดยสรุปงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบ
กบัรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กนัยายน 2562 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์รวม 11,348.11 11,259.26 0.79 

หุ้นกู้ 1,997.84 1,997.55 0.01 

หนีสิ้นรวม 2,418.58 2,410.40 0.34 

สินทรัพย์สุทธ ิ 8,929.53 8,848.86 0.91 

สินทรัพย์สุทธต่ิอหน่วยทรัสต์ (บาท) 10.9591 10.8601  

กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 11,348.11 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.79 เมื่อเทียบกบัสิน้รอบปีบญัชี 
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทัง้นี ้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 8,929.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.69 ของ
สินทรัพย์รวมทัง้สิน้  

ทัง้นี ้กองทรัสต์มีภาระหนีสิ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา โดย ณ สิน้ปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 มีมลูค่าหุ้นกู้ตามบญัชีจ านวน 1,997.84 ล้านบาท โดยสรุปแล้ว 
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิเท่ากบั 10.9591 บาทต่อหน่วย 

 บริษัทฯ เสนองบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 
เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2562 ดงันี ้ 

งบก าไรขาดทนุ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 – 
30 กนัยายน 2562 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

   รวมรายได้  1,183.30 1,212.75 (2.43) 
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งบก าไรขาดทนุ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 – 
30 กนัยายน 2562 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

   รวมค่าใช้จา่ย  461.94 454.74 1.58 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ  721.37 758.01 (4.83) 

   รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ  25.81 130.29 (80.19) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 747.18 888.30 (15.89) 

ก าไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)                  0.9170                 1.0902 
 

ตามที่ได้ชีแ้จงข้อมูลผลการด าเนินงานในวาระที่ 2 บริษัทฯ ขอสรุปว่ากองทรัสต์มีก าไรสุทธิเท่ากับจ านวน
ประมาณ 747.18 ล้านบาท และมีก าไรต่อหน่วยทรัสต์เท่ากบั 0.9170 บาทต่อหน่วย  

บริษัทฯ สรุปงบกระแสเงินสด ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

30 กนัยายน 2563 

   กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 723.59 

   กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (739.30) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (15.72) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 52.88 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 37.16 
 

กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน  723.59 ล้านบาท ซึ่งมีการเพิ่มขึน้ใน
สินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  739.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในจ านวน 666.50 ล้านบาท ดังนัน้ กองทรัสต์มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจ านวน 37.16 ล้านบาท  

วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 
30 กันยายน 2563 

กองทรัสต์ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จากผลประกอบการส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 4 ครัง้ในปี 2563 โดยมีอตัราประโยชน์ตอบแทนรวมหน่วยละ 0.7987 บาท คิดเป็นสดัส่วน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 90.42 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วันที่กรรมการมีมต ิ
วันจ่ายเงนิประโยชน์ 

ตอบแทน 

เงนิประโยชน์ 
ตอบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 

จ านวนประโยชน์
ตอบแทน  
(ล้านบาท) 

รอบผลประกอบการ 

14 กมุภาพนัธ์ 2563 13 มีนาคม 2563 0.2165 176.40 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2562 

8 พฤษภาคม 2563 5 มิถนุายน 2563 0.2057 167.60 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

10 สิงหาคม 2563 8 กนัยายน 2563 0.1765 143.81 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2563 
20 พฤศจิกายน 2563 18 ธันวาคม 2563 0.2000 162.96 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563 

รวมทัง้สิน้  0.7987 650.78  
 

โดยเปรียบเทียบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 
2563 กบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ได้ดงัตารางข้างต้นนี ้ 

 

รายการ ณ 30 กนัยายน 2563 ณ 30 กนัยายน 2562 

(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหนว่ย (บาท) 0.7987 0.8568 

(2) การแบง่ปันส่วนทนุต่อหน่วย (บาท) - - 

รวมเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท) 0.7987 0.8568 

อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก (10.00 บาทต่อหน่วย) ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 (ร้อยละ) 
7.99 8.57 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาพาร์ 
(9.875 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 30 กันยายน 
2562 (ร้อยละ) 

8.09 8.68 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาตลาด  
(12.00 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 16.80 บาทต่อ
หน่วยวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) (ร้อยละ) 

6.66 5.10 

ดงันัน้ กองทรัสต์มีอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รวมหน่วย
ละ 0.7987 บาท และสามารถท าอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 8.09 เมื่อเทียบกบัราคาพาร์ที่ราคา 9.875 
บาทต่อหน่วย และเท่ากบัร้อยละ 6.66 เมื่อเทียบกบัราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ที่ราคา 12.00 บาทต่อหน่วย  

วาระที่ 5  พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563-2564 ได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ให้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติเห็นสมควรเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้มีรายชื่อ
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ดงัต่อไปนี ้

1) คณุวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ 

2) คณุนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ 

3) คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 ซึ่งเป็นผู้ ลงลายมือ 
ชื่อใน งบการเงินของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี 2559 2560  
2561 2562 และ 2563 

ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
และอยู่ในสงักัดของบริษัทผู้สอบบญัชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ไป และเป็นผู้สอบ
บญัชีของกองทรัสต์ตัง้แต่เร่ิมจดัตัง้กองทรัสต์ในปี 2559 และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ โดยมีความ
เป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ตามวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทัง้นี ้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
ตามรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,440,000 บาท คงเดิมจากค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาข้อมลูประวตัิ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 
ราย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

พิจารณารับทราบการบ ารุงรักษาสภาพทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

เพื่อให้มั่นใจว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้มีการบ ารุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน
วิศวกรรม อยู่ในสภาพพร้อมจดัหาผลประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นท่ีน่าพึงพอใจของผู้ เช่าปัจจบุนั และผู้
เช่ารายใหม่ในอนาคต ดงันัน้ในปี 2563 ที่ผ่านมากองทรัสต์จึงได้มีการพิจารณาจดัจ้างให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบวิศวกรรม
และโครงสร้างอาคาร  บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าประเมินและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินของกองทรัสต์  ซึ่ง
จากประเมินพบว่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ทัง้ 2 โครงการมีการบ ารุงรักษางานระบบต่างๆ ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐาน
วิศวกรรม ทัง้นีผู้้ เชี่ยวชาญได้มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพย์สินของกองทรัสต์  ซึ่ง
กองทรัสต์มอบหมายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการ โดย ณ สิน้เดือนมกราคม 2564 กองทรัสต์ได้ด าเนินการ
เพิ่มเติมไปแล้วมากกว่าร้อยละ 90  และก าหนดแผนการด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่มีรายชื่อ ณ วนั Record Date สอบถามข้อสงสยัต่าง ๆ 
ได้ ตามช่องทางที่ก าหนด ตัง้แต่วันที่ 8 – 26 มกราคม 2564 นัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนีพ้้นก าหนด
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อสงสัยที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์และเอกสารข้อมูลของ
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กองทรัสต์ GVREIT แล้ว โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมรายการค าถามและจัดท าสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและ
ค าตอบ (“Q&A”) โดยได้ส่งส าเนา Q&A ดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ 
Q&A ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  GVREIT โ ด ย ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่  
http://www.gvreit.com/th/home ตัง้แต่วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึง่สามารถสรุปประเด็นส าคญัได้ดงันี ้

ค าถาม: กรุณาชีแ้จงสาเหตสุ าคญัที่ส่งผลกระทบต่อ รายได้ดอกเบีย้ ที่ลดลงกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ค าตอบ: เนื่องจากกองทรัสต์ด าเนินการบริหารสภาพคล่องคงเหลือจากการด าเนินงานด้วยการน าสภาพคล่องคงเหลือไป
ลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี ้ซึง่ให้อตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้พิเศษที่กองทรัสต์ได้รับ ณ ระดบัความเส่ียง
ที่เหมาะสม ถึงแม้ตลาดการเงินจะมีความผนัผวนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็ตาม แต่ยงัคงสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์สูงกว่าอัตราดอกเบีย้พิเศษ  อีกทัง้ความผันผวนดังกล่าวยังส่งผลถึงอัตราดอกเบีย้
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนต่ออตัราดอกเบีย้พิเศษที่กองทรัสต์ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตวั
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้า 

ค าถาม: อะไรเป็นสาเหตทุี่ท าให้ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร แนวโน้ม
ในปี 2564 เป็นอย่างไร 

ค าตอบ: เนื่องจากกองทรัสต์มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ เช่าของกองทรัสต์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ในปี 2563 ทัง้นีก้องทรัสต์มุ่งเน้นในการควบคมุต้นทนุการเช่าและบริการให้สอดคล้องกับรายได้ค่าเช่า
และบริการของกองทรัสต์เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบนัและในอนาคต ซึ่งจากผล
ประกอบการปี 2563 สดัส่วนต้นทนุการเช่าและบริการต่อรายได้ค่าเช่าและบริการ ลดลงจากปีบญัชีก่อนหน้าเล็กน้อย   

               ส าหรับแนวโน้มในปี 2564 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยงัคงมีความเส่ียงจากปัจจยัในหลายๆด้าน เช่นการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และผลกระทบจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยภายหลงัจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 เป็นต้น ซึ่งกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้เป็นส าคญั จึงได้มีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อ
รองรับกับปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคญัในการรักษาอตัราการเช่าในระยะยาว
และการพฒันาการให้บริการรวมถึงการบริหารอาคารส านกังานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการอย่าง
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่า การจดักิจกรรมภายในอาคารเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและสร้างความ
พึงพอใจต่อผู้ เช่าปัจจุบนั อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ เช่าเป้าหมายทัง้บริษัทในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ค าถาม: จากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทให้พนกังานท างานท่ีบ้าน (Work from home) จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการ
เช่าส านกังานในอนาคตในระยะยาวหรือไม่ เพราะหากบริษัทสามารถท างานจากทางไกลได้ต่อเนื่ องไปในอนาคต อาคาร
ส านกังานอาจมีความจ าเป็นลดลง ผู้ เช่าอาจลดขนาดพืน้ที่เช่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ประเด็นนีผู้้บริหารมีความเห็น
อย่างไร 

http://www.gvreit.com/th/home
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ค าตอบ: ส าหรับนโยบายของผู้ เช่าในการให้พนกังานปฏิบตัิงานท่ีบ้าน (Work from home) นัน้  เพื่อเป็นการลดความเส่ียง
ในการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาหรือโรค COVID-19 จากการที่พนักงานเดินทางมาท างานที่อาคารส านักงาน โดยเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึน้ มีจ านวนผู้ติดเชือ้ลดลงอย่างเป็นล าดบั รวมทัง้รัฐบาลเร่ิมมี
มาตรการผ่อนปรนให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างปกติแล้วนัน้  ส่งผลให้ผู้ เช่าส่วนใหญ่ภายในโครงการที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนทัง้ 2 โครงการทยอยให้พนักงานกลับเข้ามาท างานที่อาคารส านักงานตามปกติ โดยจากสถิติการเข้าใช้พืน้ที่
ส านักงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทัง้ 2 โครงการ มีผู้ ใช้งานอาคารลดลงจากช่วงก่อนการแพร่
ระบาด และหลงัจากสถานการณ์คล่ีคลายแล้วนัน้ พบว่า มีจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้องทรัสต์มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด ทัง้ทางด้านการคดักรองบุคคลเข้า-ออกพืน้ที่ส านกังาน การเพิ่มรอบการท าความสะอาดในบริเวณจดุที่มี
การสมัผสับ่อย การพ่นฆ่าเชือ้ในพืน้ที่ส่วนกลางของอาคารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบัผู้ เช่าภายในอาคารให้กลบัมาใช้พืน้ท่ี   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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นายธนะรัชต์ บญุญะโกศล 
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