เอกสารแนบ 1

ที่ FPCAMT2564-005
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

รายงานสรุปประเด็นสาคัญจากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับรายงาน
ผลการด าเนิ น งานของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ กลเด้ น เวนเจอร์ (GVREIT)
ประจาปี 2563 สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทฯ”)
(เดิมชื่อบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (“กองทรั สต์ GVREIT”) ได้ มีการแจ้ งข่าวสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่ อง “แจ้ งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรั สโคโรนา (COVID-19) โดยการจัด ส่ ง รายงานข้ อ มูลให้ ผ้ ูถือ หน่ ว ยทรั สต์ รั บ ทราบแทนการจัด ประชุม สามัญ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2564” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ สร. 27/2563 เรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัด ประชุมสามัญ ประจาปี ที่ จัดขึ น้ ในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถื อ หน่ วยทรั สต์เพื่ อ การลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ เนื่ องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติ ดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยอนุโลม
ในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ นาส่งรายละเอียดของรายงานผลการดาเนินงานและข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบวาระซึง่
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายที่มีรายชื่อ ณ วัน 4 ธันวาคม 2563
(Record Date) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ บริษัทฯ จึงขอสรุปผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ GVREIT ประจาปี 2563 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามระเบียบวาระเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บทราบรายงานการประชุ ม สามั ญผู้ ถือหน่ วยทรั สต์ ป ระจาปี 2563

บริษัทฯ เสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวัน
อังคารที่ 21 มกราคม 2563 และได้ มีการจัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดพร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ เห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
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วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563

บริ ษัทฯ เสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามรายงาน
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ในรูปแบบ QR-CODE ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
•

•
•
•
•
•
•

กองทรั สต์เข้ าลงทุนในสิทธิ การเช่าพืน้ ที่บางส่วนในอาคารสานักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ พร้ อมทังส่
้ วนควบของอาคาร และงานระบบ เว้ นแต่พื ้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอ
กุร ะ เพรสที จ กรุ ง เทพฯ บริ เ วณชัน้ 23 ถึ ง ชัน้ 34 บางส่ ว นบริ เ วณชัน้ 1 ถึ ง ชัน้ 8 (ยกเว้ น ชัน้ 5)
บางส่วนบริ เวณชันดาดฟ้
้
า และบางส่วนบริ เวณชันใต้
้ ดิน รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์
ระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 21 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 5 กันยายน 2584
มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 3,310 ล้ านบาท
ในตลอดรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 99
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,093 บาท/ตารางเมตร/เดือน
พื ้นที่รวมประมาณ 53,304 ตารางเมตร ซึง่ ไม่รวมพื ้นที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
พื ้นที่ใช้ สอยสุทธิประมาณ 27,478 ตารางเมตร โดยพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็ นพื ้นที่เช่าสานักงาน
คิดเป็ นร้ อยละ 93 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ พื ้นที่เช่าพาณิชยกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ
พื ้นที่เช่าห้ องประชุม คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ และพื ้นที่เช่าที่เหลือเป็ นพื ้นที่ เช่าเก็บของ
และพื ้นที่เช่าตู้ ATM

โครงการสาทร สแควร์
•

•
•
•
•
•
•

กองทรัสต์เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ างและงานระบบของอาคาร
สานักงานโครงการสาทร สแควร์ รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์
ระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 20 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2583
มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,907 ล้ านบาท
ในตลอดรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 98
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 867 บาท/ตารางเมตร/เดือน
พื ้นที่รวมประมาณ 114,567 ตารางเมตร
พื ้นที่ใช้ สอยสุทธิประมาณ 73,034 ตารางเมตร โดยพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็ นพื ้นที่เช่าสานักงาน
คิดเป็ นร้ อยละ 96 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ พื ้นที่เช่าพาณิชยกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของพื ้นที่ใช้ สอยสุทธิ
และพื ้นที่เช่าที่เหลือเป็ นพื ้นที่เช่าเก็บของ
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ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เปรี ยบเทียบกับ
รอบระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

รายได้ จากการลงทุนรวม

1,183.30

1,212.75

(2.43)

• รายได้ คา่ เช่าและบริการ

1,178.78

1,208.15

(2.43)

• รายได้ ดอกเบี ้ย

0.33

1.19

(72.09)

• รายได้ อื่น

4.20

3.42

22.84

รวมค่ าใช้ จ่าย

461.94

454.74

1.58

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

721.37

758.01

(4.83)

25.81

130.29

(80.19)

747.18

888.30

(15.89)

รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มี
รายได้ จากการลงทุนรวมเท่ากับจานวน 1,183.30 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช่าและบริการคิดเป็ นร้ อยละ 99.62
ของรายได้ จากการลงทุนรวม และมีรายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่นคิดเป็ น ร้ อยละ 0.38 ของรายได้ จากการลงทุนรวม โดย
รายได้ จากการลงทุนรวมลดลงจานวน 29.45 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานในปี ก่อน
เนื่องจากที่กองทรัสต์พิจารณามาตรการช่วยเหลือแก่ผ้ เู ช่าของกองทรัสต์ในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19
กองทรัสต์มีค่าใช้ จ่ายรวมเท่ากับ 461.94 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทรัสต์ มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 721.37
ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 60.96 ของรายได้ จากการลงทุนรวม และลดลงจากผลการดาเนินงานในปี ก่อนจานวน 36.64
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.83
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน 25.81 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากรายการกาไรสุทธิที่
ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ที่เกิดขึน้ จากการประเมินมูลค่าทรั พย์ สินและบันทึกมูลค่ า
ยุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีประจาปี 2563
รายการข้ างต้ นทาให้ กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานจานวน 747.18 ล้ านบาท ลดลง
จากผลการดาเนินงานในปี ก่อนจานวน 141.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.89 เนื่องจากมูลค่าของรายการกาไรสุทธิที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมลู ค่าที่เพิ่มขึ ้นในอัตราที่
ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการประเมินมูลค่าในปี ก่อนหน้ า
นอกจากนี ใ้ นรอบปี ที่ ผ่านมากองทรั สต์ได้ รั บ คัดเลื อกให้ เป็ น 1 ในบริ ษั ท กลุ่มหลัก ทรั พ ย์ ESG 100 ที่ มี ก าร
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ดาเนินงานโดดเด่นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรั พย์ จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2563
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน จากจานวนทังสิ
้ ้น 803 บริษัทจดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒน์
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทฯ รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลา ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรั สต์ได้ ตรวจสอบและรั บรองแล้ ว โดยมีรายละเอียดรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ รวมถึงงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 หน้ าที่ 92 ถึงหน้ าที่ 142 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
โดยสรุปงบแสดงฐานะการเงินสาหรับรอบระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เปรี ยบเทียบ
กับรอบระยะเวลา ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์รวม

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

11,348.11

11,259.26

0.79

หุ้นกู้

1,997.84

1,997.55

0.01

หนี ้สินรวม

2,418.58

2,410.40

0.34

สินทรัพย์ สุทธิ

8,929.53

8,848.86

0.91

สินทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วยทรัสต์ (บาท)

10.9591

10.8601

กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้นจานวน 11,348.11 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.79 เมื่อเทียบกับสิ ้นรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทัง้ นี ้ กองทรั สต์มีสินทรั พย์ สุทธิ จานวน 8,929.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.69 ของ
สินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีภาระหนี ้สินจากการเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา โดย ณ สิ ้นปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมลู ค่าหุ้นกู้ตามบัญชีจานวน 1,997.84 ล้ านบาท โดยสรุปแล้ ว
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 10.9591 บาทต่อหน่วย
บริ ษัทฯ เสนองบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลา ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลา ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี ้
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

1 ตุลาคม 2562 – 1 ตุลาคม 2561 – เปลี่ยนแปลง
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 (ร้ อยละ)

รวมรายได้

1,183.30
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1,212.75

(2.43)

งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

1 ตุลาคม 2562 – 1 ตุลาคม 2561 – เปลี่ยนแปลง
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 (ร้ อยละ)

รวมค่าใช้ จา่ ย

461.94

454.74

1.58

721.37

758.01

(4.83)

25.81

130.29

(80.19)

การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

747.18

888.30

(15.89)

กาไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)

0.9170

1.0902

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

ตามที่ได้ ชีแ้ จงข้ อมูลผลการดาเนินงานในวาระที่ 2 บริ ษัทฯ ขอสรุ ปว่า กองทรั สต์มีกาไรสุท ธิ เท่ากับจ านวน
ประมาณ 747.18 ล้ านบาท และมีกาไรต่อหน่วยทรัสต์เท่ากับ 0.9170 บาทต่อหน่วย
บริษัทฯ สรุปงบกระแสเงินสด สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้
งบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

30 กันยายน 2563
723.59
(739.30)
(15.72)
52.88
37.16

กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 723.59 ล้ านบาท ซึ่งมีการเพิ่มขึน้ ใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 739.30 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ในจานวน 666.50 ล้ านบาท ดังนัน้ กองทรั สต์มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จานวน 37.16 ล้ านบาท
วาระที่ 4

พิจารณารั บทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุด วันที่
30 กันยายน 2563

กองทรัสต์ได้ พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ จากผลประกอบการสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 4 ครัง้ ในปี 2563 โดยมีอตั ราประโยชน์ตอบแทนรวมหน่วยละ 0.7987 บาท คิดเป็ นสัดส่วน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 90.42 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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วันที่กรรมการมีมติ
14 กุมภาพันธ์ 2563
8 พฤษภาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
20 พฤศจิกายน 2563
รวมทัง้ สิน้

วันจ่ ายเงินประโยชน์
ตอบแทน
13 มีนาคม 2563
5 มิถนุ ายน 2563
8 กันยายน 2563
18 ธันวาคม 2563

เงินประโยชน์ จานวนประโยชน์
ตอบแทน
ตอบแทน
(บาทต่ อหน่ วย)
(ล้ านบาท)
0.2165
176.40
0.2057
167.60
0.1765
143.81
0.2000
162.96
0.7987
650.78

รอบผลประกอบการ
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2563
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

โดยเปรี ยบเทียบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
2563 กับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ ดงั ตารางข้ างต้ นนี ้
รายการ
(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)

ณ 30 กันยายน 2563 ณ 30 กันยายน 2562
0.7987
0.8568

(2) การแบ่งปั นส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนต่ อหน่ วย (1) + (2) (บาท)
อัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนครัง้ แรก (10.00 บาทต่อหน่วย) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (ร้ อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาพาร์
(9.875 บาทต่ อ หน่ ว ย ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 และ 30 กัน ยายน
2562 (ร้ อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด
(12.00 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 16.80 บาทต่อ
หน่วยวันที่ 30 กันยายน 2562) (ร้ อยละ)

0.7987

0.8568

7.99

8.57

8.09

8.68

6.66

5.10

ดังนัน้ กองทรัสต์มีอตั ราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมหน่วย
ละ 0.7987 บาท และสามารถทาอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 8.09 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ ที่ราคา 9.875
บาทต่อหน่วย และเท่ากับร้ อยละ 6.66 เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ราคา 12.00 บาทต่อหน่วย
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เนื่องด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563-2564 ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตั ้งให้ ผ้ สู อบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต์ สาหรับรอบระยะเวลา ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีมติเห็นสมควรเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ โดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตั ้งมีรายชื่อ
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ดังต่อไปนี ้
1) คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรื อ

2) คุณนิตยา เชษฐโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรื อ

3) คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 ซึ่งเป็ นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ใน งบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ ใ นรอบปี บั ญ ชี 2559 2560
2561 2562 และ 2563

ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และอยู่ในสังกัดของบริ ษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป และเป็ นผู้สอบ
บัญชีของกองทรัสต์ตั ้งแต่เริ่ มจัดตั ้งกองทรัสต์ในปี 2559 และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทรัสต์ โดยมีความ
เป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ตามวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทงั ้ นี ้ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติกาหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ตามรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมทัง้ สิ ้นเป็ นเงิน 1,440,000 บาท คงเดิมจากค่าสอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลา วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาข้ อมูลประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3
ราย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
พิจารณารับทราบการบารุ งรักษาสภาพทรัพย์ สินของกองทรัสต์

เพื่อให้ มั่นใจว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ มีการบารุ งรักษาเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิศวกรรม อยู่ในสภาพพร้ อมจัดหาผลประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการใช้ งาน เป็ นที่น่าพึงพอใจของผู้เช่าปั จจุบนั และผู้
เช่ารายใหม่ในอนาคต ดังนันในปี
้
2563 ที่ผ่านมากองทรัสต์จึงได้ มีการพิจารณาจัดจ้ างให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านระบบวิศวกรรม
และโครงสร้ างอาคาร บริ ษัท ไมนฮาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด เข้ าประเมินและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่ง
จากประเมินพบว่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ทงั ้ 2 โครงการมีการบารุงรักษางานระบบต่างๆ ครบถ้ วนเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิศวกรรม ทัง้ นีผ้ ้ ูเชี่ยวชาญได้ มีข้อเสนอแนะให้ ดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ซึ่ง
กองทรั สต์มอบหมายให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ดาเนินการ โดย ณ สิน้ เดือนมกราคม 2564 กองทรั สต์ได้ ดาเนินการ
เพิ่มเติมไปแล้ วมากกว่าร้ อยละ 90 และกาหนดแผนการดาเนินการแล้ วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่มีรายชื่อ ณ วัน Record Date สอบถามข้ อสงสัยต่าง ๆ
ได้ ตามช่ อ งทางที่ กาหนด ตัง้ แต่ วัน ที่ 8 – 26 มกราคม 2564 นัน้ บริ ษั ท ฯ ขอแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบว่ า ขณะนี พ้ ้ น ก าหนด
ระยะเวลาที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้ อ สงสัยที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์และเอกสารข้ อมูลของ
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กองทรั สต์ GVREIT แล้ ว โดยบริ ษัทฯ ได้ รวบรวมรายการคาถามและจัดทาสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและ
คาตอบ (“Q&A”) โดยได้ ส่งสาเนา Q&A ดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทัง้ ได้ เผยแพร่
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 ตั ้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้
คาถาม: กรุณาชี ้แจงสาเหตุสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ดอกเบี ้ย ที่ลดลงกว่าร้ อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
คาตอบ: เนื่องจากกองทรัสต์ดาเนินการบริ หารสภาพคล่องคงเหลือจากการดาเนินงานด้ วยการนาสภาพคล่องคงเหลือไป
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี ้ ซึง่ ให้ อตั ราผลตอบแทนที่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยพิเศษที่กองทรัสต์ได้ รับ ณ ระดับความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ถึงแม้ ตลาดการเงินจะมีความผันผวนในช่วงของการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ก็ตาม แต่ยงั คงสามารถ
สร้ างผลตอบแทนให้ แก่กองทรั สต์สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ พิเศษ อีกทัง้ ความผันผวนดังกล่าวยังส่งผลถึงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้ อนต่ออัตราดอกเบี ้ยพิเศษที่กองทรัสต์ได้ รับจากธนาคารพาณิชย์ ที่ปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ รายได้ ดอกเบี ้ยปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ า
คาถาม: อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ กาไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงอย่างมากในปี ที่ผ่านมา และมีแนวทางแก้ ไขอย่างไร แนวโน้ ม
ในปี 2564 เป็ นอย่างไร
คาตอบ: เนื่องจากกองทรัสต์มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือแก่ผ้ เู ช่าของกองทรัสต์ที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ในปี 2563 ทังนี
้ ้กองทรัสต์ม่งุ เน้ นในการควบคุมต้ นทุนการเช่าและบริการให้ สอดคล้ องกับรายได้ ค่าเช่า
และบริ การของกองทรัสต์เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดในปั จจุบนั และในอนาคต ซึ่งจากผล
ประกอบการปี 2563 สัดส่วนต้ นทุนการเช่าและบริการต่อรายได้ ค่าเช่าและบริการ ลดลงจากปี บญ
ั ชีก่อนหน้ าเล็กน้ อย
สาหรับแนวโน้ มในปี 2564 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากปั จจัย ในหลายๆด้ าน เช่นการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และผลกระทบจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังจากการแพร่ ระบาดของ
โรค COVID-19 เป็ นต้ น ซึ่งกองทรัสต์ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นเป็ นสาคัญ จึงได้ มีการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อ
รองรับกับปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ โดยให้ ความสาคัญในการรักษาอัตราการเช่าในระยะยาว
และการพัฒนาการให้ บริ การรวมถึงการบริ หารอาคารสานักงานให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ บริ การอย่าง
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เช่า การจัดกิจกรรมภายในอาคารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีและสร้ างความ
พึงพอใจต่อผู้เช่าปั จจุบนั อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้เช่าเป้าหมายทังบริ
้ ษัทในประเทศและ
ต่างประเทศ
คาถาม: จากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทให้ พนักงานทางานที่บ้าน (Work from home) จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้ มการ
เช่าสานักงานในอนาคตในระยะยาวหรื อไม่ เพราะหากบริ ษัทสามารถทางานจากทางไกลได้ ต่อเนื่ องไปในอนาคต อาคาร
สานักงานอาจมีความจาเป็ นลดลง ผู้เช่าอาจลดขนาดพื ้นที่เช่าเพื่อลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ประเด็นนี ้ผู้บริ หารมีความเห็น
อย่างไร
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คาตอบ: สาหรับนโยบายของผู้เช่าในการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานที่บ้าน (Work from home) นัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง
ในการติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรนาหรื อ โรค COVID-19 จากการที่ พ นัก งานเดิ น ทางมาท างานที่ อ าคารส านัก งาน โดยเมื่ อ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดเริ่ มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ ้น มีจานวนผู้ติดเชื ้อลดลงอย่างเป็ นลาดับ รวมทังรั
้ ฐบาลเริ่ มมี
มาตรการผ่อนปรนให้ สามารถดาเนินกิจกรรมได้ อย่างปกติแล้ วนัน้ ส่งผลให้ ผ้ เู ช่าส่วนใหญ่ภายในโครงการที่กองทรัสต์เข้ า
ลงทุน ทัง้ 2 โครงการทยอยให้ พ นักงานกลับ เข้ ามาท างานที่ อาคารสานักงานตามปกติ โดยจากสถิ ติ การเข้ าใช้ พืน้ ที่
สานักงานในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ของทัง้ 2 โครงการ มีผ้ ูใช้ งานอาคารลดลงจากช่วงก่อนการแพร่
ระบาด และหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ วนัน้ พบว่า มีจานวนผู้ใช้ งานเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้กองทรัสต์มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ ระบาด ทังทางด้
้
านการคัดกรองบุคคลเข้ า-ออกพื ้นที่สานักงาน การเพิ่มรอบการทาความสะอาดในบริ เวณจุดที่มี
การสัมผัสบ่อย การพ่นฆ่าเชือ้ ในพื ้นที่ส่วนกลางของอาคารเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น ซึ่งสามารถสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ กบั ผู้เช่าภายในอาคารให้ กลับมาใช้ พื ้นที่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด

- ธนะรัชต์ บุญญะโกศล นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล
กรรมการผู้จดั การ
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