หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
กองทรัสต์ไม่กำหนดอำยุ และไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ระดมทุนโดยกำร 1) เสนอขำยหน่วยทรัสต์ มูลค่ำรวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน 8,148,000,000 บำท
2) กูย้ มื เงินสำหรับเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก มูลค่ำทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000,000,000 บำท
3) รับโอนเงินประกันกำรเช่ำในทรัพย์สนิ มูลค่ำทัง้ สิน้ ไม่เกิน 160,000,000 บำท
โดยกองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่ำทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,000,000,000 บำท
โดยหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขำยจำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 814,800,000 หน่วย
รำคำเสนอขำย 10 บำทต่อหน่วย และมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหน่วยทรัสต์เท่ำกับ 10 บำท
กำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยในครัง้ นี้เป็ นกำรจัดจำหน่ำยแบบ Best Effort
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้มไิ ด้เป็ นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่
ส่วนของนักลงทุนรำยย่อย เสนอขำยให้เฉพำะลูกค้ำหรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
โดยมีวตั ถุประสงค์ของกำรระดมเงินในครัง้ นี้ของกองทรัสต์
เพื่อนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุนดังกล่ำวไปลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ ประกอบไปด้วย
สิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
และ สิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์
ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์ (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์) : บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี : บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิ น : บริษทั เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ : ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน : 23 ธันวำคม พ.ศ. 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ : 8 มีนำคม พ.ศ. 2559
ช่วงเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
สำหรับบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) และกลุม่ บุคคลเดียวกัน : 21มีนำคม 2559 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 22 มีนำคม 2559
สำหรับนักลงทุนอื่น : 14 -17 มีนำคม 2559 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่
ได้ซื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตาม
มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ
หนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการกา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-15.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th
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คำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่วนที่
คาจากัดความ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)

1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
1. ปจั จัยควำมเสีย่ ง
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2. ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
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3. ข้อพิพำทหรือข้อจำกัดในกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์
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4. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
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5. รำยกำรระหว่ำงกัน
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6. ภำพรวมของภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ทล่ี งทุน
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7. โครงสร้ำงและกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
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8. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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9. ทรัสตี
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10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
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11. นโยบายการกูย้ มื เงินในอนาคตและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
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12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจากัด
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13. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
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14. นโยบำยกำรลงทุนในอนำคต
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15. ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

3

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย

ส่วนที่ 3 หน้า 1

2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 3 หน้า 2

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายในครัง้ นี้

ส่วนที่ 3 หน้า 34
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ส่วนที่
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

4

รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 ร่ำงสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
เอกสารแนบ 2 สรุปรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 3 รำยงำนและข้อ มูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์ สมมติสำหรับ งวด 12 เดือ น ช่ว งเวลำประมำณกำร
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
เอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองจำกทรัสตี
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลตาแหน่งกรรมการทีด่ ารงอยูใ่ นวันทีย่ ่นื แบบแสดงรายการข้อมูลในบริษทั อื่นๆ ของกรรมการบริหาร
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

1-ข

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
คาจากัดความ
กฎหมำยหลักทรัพย์

หมำยถึง

กองทรัสต์

หมำยถึง

กองทุนรวมฯ

หมำยถึง

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมำยถึง

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกำศ คณะกรรมกำร ก.ล.ต . ประกำศ ส ำ นั ก งำ น
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
รวมถึงหนัง สือ เวีย น หนังสือ ผ่ อนผัน หนัง สือซัก ซ้อมควำม
เข้ำ ใจ หนั ง สือ อนุ ญ ำต กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และ/หรือ
เอกสำรอื่นใดที่มีผ ลใช้บ ัง คับ ตำมกฎหมำยที่อ อกโดยอำศัย
อำนำจตำมพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์
พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมำยอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ที่มอี ยู่ใน
ปจั จุบนั (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
บรรดำทรัพ ย์ สิน ของทรัส ต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ในสิท ธิก ำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ทีก่ ำหนดตำมสัญญำก่อตัง้
ทรัสต์และให้หมำยควำมรวมถึงบรรดำทรัพย์สนิ ดอกผลหนี้สนิ
และควำมรับ ผิด ที่เ กิด ขึ้น จำกกำรจัด กำรตำมสัญ ญำก่ อ ตัง้
ทรัส ต์ ห รื อ ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระรำชบัญ ญั ติ ท รัส ต์ เ พื่ อ
ธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำไทยโฮเทลอินเวส
เม้นต์
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลำย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคล
นัน้ ซึ่งถือหุ้นหรือเป็ นหุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่ำวไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจำนวน
หุ้น ที่จ ำหน่ ำ ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดหรือ ควำมเป็ น หุ้น ส่ ว น
ทัง้ หมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำม (1) หรือ (2) แต่ทงั ้ นี้ มิ
ให้ ร ว ม ถึ ง กอง ทุ น ส ำ รอง เลี้ ย งชี พ ต ำ มป ระ กำ ศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.49/2555 เรื่องกำร
ออกและเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555
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หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

กำรเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่
(General Mandate)

หมำยถึง

โครงกำรสำทร สแควร์
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ค่ำเช่ำ

หมำยถึง

งำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์

หมำยถึง

งำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

หมำยถึง

(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่ี
ให้อำนำจผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์กำหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค์
กำรออกและจัด สรรหน่ ว ยเพิ่ ม ทุ น แต่ ล ะครำวตำมควำม
เหมำะสม เช่น กำรกำหนดรำคำ วันและเวลำที่จะเสนอขำย
หรือเงื่อนไขในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
โครงกำรอำคำรสำนักงำนสำทร สแควร์
โครงกำรอำคำรสำนักงำนปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ต ำม
กฎหมำยว่ำด้ว ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ค่ ำ ตอบแทนที่ไ ด้ จ ำกกำรให้ เ ช่ ำ กำรให้ ใ ช้พ้ืน ที่ หรือ กำร
ให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่ องกับ กำรให้เ ช่ำ หรือให้ใ ช้พ้ืนที่ แล้ว แต่
กรณี
งำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ได้แก่
งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและกำรจัดแสงสว่ำง
ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำนระบำยอำกำศ
ภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสีย ระบบกำร
เตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสำร ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัด กำรจรำจร ระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบ
ลิฟ ท์โ ดยสำรรวมถึง ระบบบัน ไดเลื่อ น ระบบเครื่อ งกลหรือ
ระบบอื่นๆ ที่จำเป็ นต่อกำรป้องกันภยันตรำยต่ำงๆ ทีม่ ผี ลต่อ
สุขภำพ ชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้อำคำร โดยทัง้ นี้
ให้สอดคล้องตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ได้กำหนดไว้เกีย่ วกับระบบขัน้ พืน้ ฐำน
งำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและ
กำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำน
ระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย ระบบกำรเตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสำร
ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร
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ตลำดหลักทรัพย์
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

หมำยถึง
หมำยถึง

ทรัพย์สนิ หลัก

หมำยถึง

ทรัสต์
ทรัสตี
ทีซซี ี ลักซ์ชรู โี ฮเทลส์
ทุนชำระแล้ว

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ระบบควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และ
ระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกล
หรือระบบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรป้องกันภยันตรำยต่ำงๆ ทีม่ ผี ล
ต่อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของผู้ใช้อำคำร โดย
งำนระบบดังกล่ำวสอดคล้องกับระบบขัน้ พืน้ ฐำนตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 แต่ ทงั ้ นี้ไม่
รวมถึงงำนระบบในพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบกิจกำรโรงแรม ดิ โอกุระ
เพรสทีจ กรุงเทพฯ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินที่
อยู่ในบัญชีรำยชื่อทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำร
ออกและเสนอขำยหน่ ว ยทรัส ต์ข องทรัสต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์
นิตสิ มั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษทั ทีซซี ี ลักซ์ชรู โี ฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ทช่ี ำระเต็มจำนวนแล้ว

นอร์ท สำธร เรียลตี้

หมำยถึง

บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด

นอร์ท สำธร โฮเต็ล

หมำยถึง

บริษทั นอร์ท สำธร โฮเต็ล จำกัด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

หมำยถึง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ของ
กองทรัสต์
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

หมำยถึง

บริษทั ฯ หรือผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
ประกำศ ทจ. 49/2555

หมำยถึง
หมำยถึง

พ.ร.บ.ทรัสต์

หมำยถึง

พ.ร.บ.หลักทรัพย์

หมำยถึง

แบบแสดงรำยกำรข้อ มูลกำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ป ระเภท
หน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT) ฉบับนี้
แบบแสดงรำยกำรข้อมูล ประจำปี ของกองทรัสต์ (แบบ 56REIT)
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง
กำรออกและเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
พระรำชบัญ ญัติท รัสต์ เ พื่อ ธุ ร กรรมในตลำดทุ น พ.ศ. 2550
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมำยถึง
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ผูจ้ ดั กำร

หมำยถึง

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

หมำยถึง

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่

หมำยถึง
หมำยถึง

ผูบ้ ริหำร

หมำยถึง

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

หมำยถึง

ผูร้ บั ประโยชน์

หมำยถึง

ผูส้ อบบัญชี

หมำยถึง

ผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์
รำยงำนกำรประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์

หมำยถึง
หมำยถึง

โรงแรมดับเบิล้ ยู
โรงแรมโอกุระ
เลิศรัฐกำร
วันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบสูงสุดในกำรบริหำรงำนของบริษัท ทัง้ นี้ ไม่ว่ำจะ
เรียกชื่อใดก็ตำม
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐำนะบุคคลทีท่ ำ
หน้ำทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บุคคลทีถ่ ือหุน้ ของนิตบิ ุคคลใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
เกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของนิตบิ ุคคลนัน้
ผู้บ ริห ำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ว่ ำ ด้ ว ยกำรก ำหนดบทนิ ย ำมในประกำศ
เกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด ในฐำนะผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
จำกผู้จดั กำรกองทรัสต์ให้ทำหน้ ำที่ในกำรบริหำรหรือจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในฐำนะผู้รบั ประโยชน์ ภำยใต้สญ
ั ญำก่อตัง้
ทรัสต์
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของกองทรัสต์ โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในบัญชีรำยชื่อทีไ่ ด้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนักงำน
ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญ ชี (รวมทัง้ ที่มี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม) และต้องมิใช่กรรมกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำง
ของทรัสตี
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน
ซึ่งจัดทำขึ้นตำมหลักเกณฑ์ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุ น ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อ ง กำรออกและเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริม ทรัพย์ ลง
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
โรงแรม ดับเบิล้ ยู กรุงเทพ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
บริษทั เลิศรัฐกำร จำกัด
23 ธันวำคม พ.ศ. 2558
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วันทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูลมีผลใช้
บังคับ
สัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของ
กองทรัสต์

หมำยถึง

8 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยถึง

สัญญำดังต่อไปนี้
(1) สัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำร
อำคำรสำนักงำนสำทร สแควร์
(2) สัญญำเช่ำพืน้ ที่ และงำนระบบสำนักงำนโครงกำรอำคำร
สำนักงำนปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(3) สัญ ญำซื้ อ ขำยเฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
โครงกำรอำคำรสำนักงำนปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(4) สัญ ญำซื้ อ ขำยเฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
โครงกำรอำคำรสำนักงำนสำทร สแควร์
(5) สัญญำตกลงกระทำกำร (Sponsor Undertaking)
(6) สัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ (Trust Deed)

หมำยถึง

สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

หมำยถึง

สำนักงำน ก.ล.ต.หรือ สำนักงำน

หมำยถึง

สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ ระหว่ำง ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และทรัสตี เพื่อโอน
หรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สนิ จำกผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
ให้แก่ทรัสตี ด้วยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจดั กำรทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์
สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ระหว่ำง ทรัสตี และ ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

สำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ

หมำยถึง

สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์

หนังสือรับรองจำกทรัสตี

หมำยถึง

หน่วยทรัสต์

หมำยถึง

หนังสือรับรองจำกทรัสตีหรือผูท้ จ่ี ะเข้ำเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
ว่ำ จะยอมรับ ที่จ ะเข้ำ ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่เ ป็ น ทรัสตีข องกองทรัสต์
ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุ น ที่ ทจ.49/2555 เรื่ อ งกำรออกและเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริม ทรัพย์ ลง
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
และประกำศอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ อกตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไข
เพิม่ เติม)
ใบทรัส ต์ ท่ี แ สดงสิท ธิ ข องผู้ ถื อ ในฐำนะผู้ ร ั บ ประโยชน์ ใ น
-จ-
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NAV

หมำยถึง

กองทรัสต์
Net Asset Value หรือ มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์

-ฉ-
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้อมูลสาคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษา
ข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนั งสื อชี้ ชวนที่ บริ ษัทยื่นต่ อสานั กงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของ
สานักงาน ก.ล.ต.
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด (ทรัสตี)
1.

สาระสาคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ทรัสตี
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวม
พืน้ ทีใ่ นส่วนทีป่ ระกอบ
กิจกำรโรงแรม ดิ โอ
กุระ)
โครงกำรสำทร สแควร์

ลักษณะการลงทุน
ในที่ดินและอาคาร
สิทธิกำรเช่ำอำคำร

สิทธิกำรเช่ำช่วง
อำคำรและทีด่ นิ

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้น
เวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment
Trust
GVREIT
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษทั เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด
อัตราการเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ม.ค.- ก.ย.
2558)
ร้อยละ 99
(ณ วันที่ 30 ก.ย.
2558 อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 99)

ตาแหน่ งที่ ตงั ้

ชนิ ดสิ นทรัพย์

หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ
เชือ่ มต่อโดยตรงจำก
รถไฟฟ้ำ (BTS) สถำนี
เพลินจิต

อำคำรสำนักงำนเกรด
เอ ย่ำนศูนย์กลำง
ธุรกิจ

ร้อยละ 90
(ณ วันที่ 30 ก.ย.
2558 อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 96)

หัวมุมถนนนรำธิวำสรำช
นครินทร์-สำทร เชือ่ มต่อ
โดยตรงจำกรถไฟฟ้ำ
(BTS) สถำนีชอ่ งนนทรี

อำคำรสำนักงำนเกรด
เอ ย่ำนศูนย์กลำง
ธุรกิจ
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1.1

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครังนี
้ ้
ช่วงเวลำกำรเสนอขำยและวันทีป่ ิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

จำนวนหน่วยทีเ่ สนอขำย
มูลค่ำเสนอขำยรวมทัง้ สิน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหน่วย
ประเภทหน่วยทรัสต์

คุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์

รำคำเสนอขำย
ลักษณะกำรเสนอขำย

สัดส่วนกำรเสนอขำย
 บริษั ท แผ่ น ดิน ทอง พร็อ พเพอร์ต้ี ดีเ วลลอปเม้ น ท์
จ ำกัด (มหำชน) ("แผ่ น ดิ น ทอง") และกลุ่ ม บุ ค คล
เดียวกัน





ผู้ มี อุ ป ก ำ ร คุ ณ ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ท อ ง แ ล ะ บ ริ ษั ท
ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ("ยูนิเวนเจอร์")
นักลงทุนสถำบัน
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผูเ้ สนอขำย
หน่วยทรัสต์
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สำหรับแผ่นดินทองและกลุ่มบุคคลเดียวกัน: 21 มีนำคม
2559 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 22 มีนำคม 2559
สำหรับนักลงทุนอื่น: 14 -17 มีนำคม 2559 และก่อนเวลำ
12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559
814,800,000 (แปดร้อยสิบสีล่ ำ้ นแปดแสน) หน่วย
ไม่เกิน 8,148,000,000บำท
10 (สิบ) บำท
ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะยื่นขอ
จดทะเบีย นหน่ ว ยทรัส ต์ เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ น หน่ ว ยทรัส ต์ ป ระเภทระบุ ช่ือ และช ำระเต็ ม มู ล ค่ ำ
ทัง้ หมด และไม่มขี อ้ จำกัดกำรโอน เว้นแต่ขอ้ จำกัดกำรโอน
ทีเ่ ป็ นไปตำมกฎหมำยซึง่ ได้ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
10 (สิบ) บำท ต่อหน่วย
กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้มไิ ด้เป็ นกำรเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำร
ทัวไป
่
ส่วนของนักลงทุนรำยย่อย เสนอขำยให้เฉพำะลูกค้ำหรือผู้
ที่ค ำดว่ ำ จะเป็ น ลูก ค้ำ ของผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ประมำณ 204,500,000 หน่ วย โดยจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
จะจัดสรรให้แก่แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะคิด
เป็ น สัด ส่ว นไม่น้ อยกว่ ำร้อยละ 15 แต่ ไ ม่เ กิน ร้อ ยละ 30
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยจริงได้ทงั ้ หมด
และเมื่อรวมส่วนของกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยจริงได้ทงั ้ หมด
หลังจำกปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
ประมำณ 30,000,000 – 60,000,000 หน่วย
ประมำณ 300,000,000 – 500,000,000 หน่ วย
ประมำณ 3,000,000 – 10,000,000 หน่วย
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นักลงทุ น รำยย่อ ย ซึ่ง เป็ นผู้มีอุ ปกำรคุณของผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์

เงื่อนไขกำรปิ ดกำรเสนอขำย

ประมำณ 100,000,000 - 300,000,000 หน่ วย
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้
หน่ ว ยทรัส ต์ ก่ อ นครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ ที่
กำหนดได้ ในกรณีทม่ี ยี อดกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เท่ำกับ
หรือมำกกว่ำจำนวนเงินทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน

1.2
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครังนี
้ ้
เพื่อระดมทุนจำกนักลงทุนทัง้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล ซึ่งกองทรัสต์จะนำเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนดังกล่ำว
จำนวนไม่เกิน 8,148 ล้ำนบำท เงินจำกกำรกูย้ มื เงินระยะยำว จำนวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท (ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำก ส่วนที่ 2-2 ข้อ 2.6.1) และเงินประกันกำรเช่ำ จำนวน 160 ล้ำนบำท (คิดเป็ นประมำณร้อยละ 68
ของเงินประกันกำรเช่ำทัง้ หมด) ไปลงทุนในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพืน้ ทีใ่ นส่วนทีป่ ระกอบกิจกำร
โรงแรม ดิ โอกุระ) และโครงกำรสำทร สแควร์มลู ค่ำทรัพย์สนิ รวมไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท
1.3

รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรก
้

1.3.1

โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
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รายละเอียด
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ที่ตงั ้
หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจำกรถไฟฟ้ำ (BTS) สถำนีเพลินจิต
ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของหม่
อมหลวง สุธำดำ เกษมสันต์ มีเนื้อทีร่ วม 5 ไร่ 36.2
์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
ตำรำงวำ (กองทรัสต์มไิ ด้เข้ำลงทุนในทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของโครงกำร)
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ อาคาร
อำคำรเป็ นกรรมสิทธิของเลิ
ศรัฐกำร
์
พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area)
53,304 ตำรำงเมตร (ไม่รวมพืน้ ทีโ่ รงแรมโอกุระ)
พืน้ ที่ใช้สอยสุทธิ (Net Leasable
ประมำณ 26,313 ตำรำงเมตร (พืน้ ทีใ่ นส่วนพืน้ ทีเ่ ช่ำสำนักงำน พืน้ ทีพ่ ำณิชยกรรม
และพืน้ ทีเ่ ช่ำเก็บของ)
Area)
ปี ที่สร้างเสร็จ
2554
รายละเอียดการลงทุน
1. สิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้อม
ลักษณะการลงทุน
ทัง้ ส่วนควบของอำคำร และงำนระบบเว้นแต่พน้ื ทีใ่ นส่วนทีป่ ระกอบกิจกำรโรงแรม
ดิ โอกุระ บริเวณชัน้ 23 – 34 บำงส่วนบริเวณชัน้ 1 – 8 (ยกเว้นชัน้ 5) บำงส่วน
บริเวณชัน้ ดำดฟ้ำ และบำงส่วนบริเวณชัน้ ใต้ดนิ
2. กรรมสิทธิเฟอร์
์ นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ระยะเวลาลงทุน
ประมำณ 26 ปี (สิน้ สุดวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2584)
มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
ไม่เกิน 3,053 ล้ำนบำท
1.3.2

โครงกำรสำทร สแควร์

รายละเอียด
โครงการสาทร สแควร์
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
หัวมุมถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์-สำทร เชื่อมต่อโดยตรงจำกรถไฟฟ้ำ (BTS)
ที่ตงั ้
สถำนีช่องนนทรี
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เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและอาคาร
พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area)
พืน้ ที่ใช้สอยสุทธิ (Net Leasable
Area)
ปี ที่สร้างเสร็จ
รายละเอียดการลงทุน
ลักษณะการลงทุน

ระยะเวลาลงทุน
มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

ทีด่ นิ และอำคำรเป็ นกรรมสิทธิของส
์ ำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์ โดย
ทีด่ นิ มีเนื้อทีร่ วม 5 ไร่ 60.32 ตร.ว.
114,567 ตำรำงเมตร
73,181 ตำรำงเมตร
2554
1. สิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ
2. สิทธิกำรเช่ำช่วงพร้อมทัง้ ส่วนควบและงำนระบบอำคำรสำนักงำนสำทร สแควร์
3. กรรมสิทธิเฟอร์
์ นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ประมำณ 25 ปี (สิน้ สุดวันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2583)
ไม่เกิน 6,947 ล้ำนบำท

สรุปรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน
ทรัพย์สิน

มูลค่าที่
กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน
(ล้านบาท)

สิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วน ไม่เกิน 3,053
ในอำคำรและงำนระบบของ
อำคำรสำนักงำนโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์
สิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ
ไม่เกิน 6,947
อำคำรและงำนระบบของ
อำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์
รวม
ไม่เกิน 10,000

ราคาประเมิ น ราคาประเมิ น
ตามโครงสร้าง
ตามวิ ธีคิด
กองทรัสต์ด้วย ต้นทุนทดแทน
วิ ธีรายได้
ใหม่*
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,876
1,720
2,857

1,592

6,502

4,473

6,551

3,769

ผูป้ ระเมิ นราคา

วันที่ออก
รายงานการ
ประเมิ น

บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จำกัด

17 ธ.ค. 58

บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จำกัด

17 ธ.ค. 58

18 ธ.ค. 58

18 ธ.ค. 58

รำคำประเมินรวม
(รำคำต่ำของแต่
ละผูป้ ระเมิน)
9,359

ทีม่ า : บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั แกรนด์ แอดเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ประเมิน ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ: *ราคาประเมินตามวิธตี น้ ทุนทดแทนใหม่ หมายถึง มูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างตามสภาพปจั จุบนั (ไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) ก่อนหักค่าเสือ่ มราคา
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ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินร่วมกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐำนหลักของผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่ำสมมติฐำนหลักทีใ่ ช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรในปจั จุบนั และผลประกอบกำรเฉลี่ยในอดีตของทรัพย์สนิ ตลอดจน
แนวโน้มของตลำดอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย รวมถึงทำเลที่ตงั ้ และศักยภำพของทรัพย์สนิ อย่ำงไรก็ตำม ผล
ประกอบกำรทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงจำกสมมติฐำนดังกล่ำวได้ หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อำจจะไม่เป็ นไปตำมทีค่ ำดกำรณ์
ไว้
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
สำหรับรำคำทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีร่ ำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นรำคำทีส่ งู
กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ำสุดทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระ 9,359 ล้ำนบำท (ประมำณร้อยละ 6.85)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำทีเ่ หมำะสมและสำมำรถยอมรับได้เนื่องจำก
หำกพิจำรณำอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ (กรณีท่ไี ม่มีเงินกู้ยืม และ
กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกทีร่ ำคำสูงสุด 10,000 ล้ำนบำท) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.68 – ร้อยละ 7.05 ซึง่ เมื่อเทียบ
กับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่มี ีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน ซึง่ มีอตั รำกำรจ่ำยเงินปนั ผล (Dividend Yield) เฉลีย่ 1 ปี ยอ้ นหลัง (1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน
2558) ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ในสำนักงำนให้เช่ำจำนวน 2 กอง คือกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ซี.พี.
ทำวเวอร์ โกรท และกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้ำส์ ซึง่ เป็ นกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทไ่ี ม่มกี ำร
กูย้ มื เงิน และจดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยำยน 2558 และมี
กำรจ่ำยเงินปนั ผลอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ มีอตั รำเงินปนั ผลอยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 7.42 โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลทีจ่ ดั ทำและเปิ ดเผย
โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th)
ทัง้ นี้ แม้อตั รำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกจะต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลจำกกำรลงทุนในกองทุน
รวมอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน แต่ทงั ้ สองโครงกำรเป็ นอำคำรสำนักงำน
เกรดเอ มีทำเลทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่ใจกลำงของกรุงเทพมหำนคร ตัวอำคำรเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสำธำรณะรถไฟฟ้ำบีทเี อส
โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 มีอตั รำกำรเช่ำสูงถึงร้อยละ 96 – ร้อยละ 99 ซึง่ ถือเป็ นโครงกำรทีม่ ศี กั ยภำพสูง มีแต้มต่อ
ทีด่ เี มื่อเทียบกับอำคำรสำนักงำนอื่นในกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนัน้ ยังเป็ นโครงกำรทีม่ คี ่แู ข่งในทำเลเดียวกันในปจั จุบนั
ค่อนข้ำ งน้ อยและมีโอกำสน้ อ ยที่จะมีคู่แข่ง รำยใหม่ๆ ในทำเลเดียวกัน กับโครงกำรทัง้ สองแห่ง ทัง้ นี้ สรุ ปรำยละเอีย ด
เปรียบเทียบอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกของกองทรัสต์ในกรณีต่ำงๆ ซึง่ คำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำ
ร้อยละ 95 – ร้อยละ 100 ของเงินสดสุทธิทส่ี ำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ดังนี้
กรณี การเข้าลงทุน ประมาณการราคา การกู้ยืมเงิ นของ
ซื้อทรัพย์สินหลัก
กองทรัสต์
ที่ลงทุนครัง้ แรก
(ล้านบาท)
กรณีทก่ี องทรัสต์จะ
10,000
มีกำรกูย้ มื เงิน
ซื้อทรัพย์สนิ หลักใน
รำคำสูงสุด

อัตราประโยชน์
ตอบแทนของ
กองทรัสต์
(1)
7.60% - 8.03%
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ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

-

เงิ นลดทุน

อัตราเงิ นจ่าย
ของกองทรัสต์

(2)
0.49%

(1)+(2)
8.09% - 8.52%
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กรณี การเข้าลงทุน ประมาณการราคา การกู้ยืมเงิ นของ
ซื้อทรัพย์สินหลัก
กองทรัสต์
ที่ลงทุนครัง้ แรก
(ล้านบาท)
กรณีทก่ี องทรัสต์จะ
10,000
ไม่มกี ำรกูย้ มื เงิน
ซื้อทรัพย์สนิ หลักใน
รำคำสูงสุด
กรณีทก่ี องทรัสต์จะ
9,359
มีกำรกูย้ มื เงิน
ซื้อทรัพย์สนิ หลักใน
รำคำประเมินต่ำสุด
กรณีทก่ี องทรัสต์จะ
9,359
ไม่มกี ำรกูย้ มื เงิน
ซื้อทรัพย์สนิ หลักใน
รำคำประเมินต่ำสุด

อัตราประโยชน์
ตอบแทนของ
กองทรัสต์
(1)
6.68% - 7.05%

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

เงิ นลดทุน

อัตราเงิ นจ่าย
ของกองทรัสต์

7.42%

(2)
0.44%

(1)+(2)
7.12% - 7.49%

8.32% - 8.78%

-

0.51%

8.83% - 9.29%

7.17% - 7.57%

7.42%

0.46%

7.63% - 8.03%

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนในขณะทีท่ าการเสนอขายหน่ วย ทรัสต์โดยผ่านการสารวจ
ความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) ทัง้ นี้อปุ สงค์และอุปทานในตลาดในขณะนัน้ จะขึ้นอยู่กบั ภาวะตลาดการเงิน ตลอดจนผลตอบแทน
ของกองทรัสต์อนื ่ ๆ ทีเ่ สนอขาย ณ เวลานัน้ ด้วย

ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำกส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4.3 เรื่องควำมเห็นของทีป่ รึกษำทำงกำรเงินและผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์เกีย่ วกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำทีเ่ ข้ำทำรำยกำร
ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์
กองทรัสต์มนี โยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก โดยนำพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำรำยย่อย โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็ นผู้จดั หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ผ่ำนกำรกำหนดนโยบำยและกำรวำงกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์และจะมอบหมำยหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้ในฐำนะผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ซึง่ หน้ำทีด่ งั กล่ำว ได้แก่ กำรนำทรัพย์สนิ ไปจัดหำผลประโยชน์ในรูปของกำรให้เช่ำ
พืน้ ทีต่ ำมนโยบำยในกำรจัดหำผลประโยชน์ทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผูก้ ำหนดไว้ตดิ ต่อประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวก
ให้แ ก่ ผู้เ ช่ ำ พื้น ที่ และจัด เก็บ รำยได้ค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ ตอบแทนเพื่อ น ำส่ง กองทรัส ต์ ตลอดจนบ ำรุ ง รัก ษำและซ่ อ มแซม
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภำพที่ดแี ละพร้อมจัดหำผลประโยชน์ โดยผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะเป็ น
ผูด้ ำเนินกำรจัดหำผูส้ นใจทีจ่ ะเช่ำพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก และเพิม่ อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีด่ ้วยกำร
โฆษณำผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรให้เข้ำชมสถำนทีแ่ ละกำรเจรจำกับผู้ทส่ี นใจโดยตรงโดยเอกสำรโฆษณำ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนจะมีกำรปรับปรุงให้ทนั สมัยและมีกำรเผยแพร่ทำงสือ่ ต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำก ส่วนที่ 2-4 ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
1.4

ข้อมูลทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของธุรกิ จ อัตราการใช้บริ การพื้นที่ ของแต่ละอาคารในช่วง 4 ปี
ที่ผา่ นมา

1.4.1

โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
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ปี พ.ศ.
2554*
2555
2556
2557
ม.ค. - ก.ย. 2558

อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ย
(ร้อยละ)
12
43
86
99
99
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 99)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
710
799
827
846
888
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำค่ำเช่ำ
เฉลีย่ อยู่ท่ี 907 บำท ต่อ ตร.ม. ต่อ
เดือน)

ทีม่ า: เลิศรัฐการ
*หมายเหตุ: โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สร้างเสร็จและเปิ ดดาเนินการเมือ่ เดือนกันยายน 2554

1.4.2

โครงกำรสำทร สแควร์
ปี พ.ศ.
2554*
2555
2556
2557
ม.ค. - ก.ย. 2558

อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ย
(ร้อยละ)
24
45
65
82
90
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 96)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
398
630
651
685
730
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำค่ำเช่ำ
เฉลีย่ อยู่ท่ี 745 บำท ต่อตร.ม. ต่อเดือน)

ทีม่ า: นอร์ท สาธร เรียลตี้
*หมายเหตุ: โครงการสาทร สแควร์ สร้างเสร็จและเปิ ดดาเนินการเมือ่ เดือนตุลาคม 2554

ทัง้ นี้ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ และโครงกำรสำทร สแควร์ ได้ในส่วนที่ 2
1.5

งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้อ มู ลที่ร ะบุ ใ นหัว ข้อ นี้ ท่ีไ ม่ ใ ช่ ข้อ เท็จ จริง ในอดีต แต่ เ ป็ น ข้อ มู ลในลัก ษณะที่เ ป็ น กำรคำดกำรณ์ เ หตุ ก ำรณ์ ใ นอนำคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่ำวอยู่บนข้อสมมติฐำนหลำยประกำรที่ระบุอยู่ในเอกสำรแนบ 3 และอยู่
ภำยใต้ควำมเสีย่ งและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร ซึง่ อำจทำให้ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกทีป่ ระมำณกำร
ไว้ ทัง้ นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำเป็ นคำรับรอง คำรับประกัน หรือกำรคำดกำรณ์ภำยใต้สมมติฐำนทีถ่ ูกต้องของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ที่ ปรึกษำทำงกำรเงิน และไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะ
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บรรลุผลหรือน่ ำจะบรรลุผล เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวจัดทำบนสมมติฐำนในช่วงเวลำทีจ่ ดั ทำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติเท่ำนัน้
รำยได้และเงินจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทแ่ี ท้จริงอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้และเงินจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตำมทีป่ รำกฎ
ในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนี้ประมำณกำรกำไรและเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่ วยของกองทรัสต์จะไม่ได้รบั กำร
ปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใดๆทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังวันทีข่ องเอกสำรฉบับนี้
ข้อมูลในส่วนนี้อยู่บนสมมติฐำนหลำยประกำร โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต ประกอบกับข้อมูลจำกผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ
ซึ่งแม้จ ะมีกำรระบุตัวเลข ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสัง หำริมทรัพ ย์ และที่ปรึก ษำทำงกำรเงิน พิจ ำรณำเห็นว่ ำ
สมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติ แต่สมมติฐำนและกำรประมำณกำรอยู่ภำยใต้
ควำมไม่แน่ นอนและควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเมือง และกำรแข่งขันทีส่ ำคัญจำนวนมำก ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐำนเกีย่ วกับกำรตัดสิน ใจ
ทำงธุรกิจในอนำคตทีอ่ ำจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินจึงไม่
สำมำรถรับรองได้ว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะเกิดขึน้ จริง ข้อมูลทำงกำรเงินทีค่ ำดกำรณ์ในเอกสำรฉบับนี้อำจมีควำมแตกต่ำง
จำกผลทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ ผูล้ งทุนควรระมัดระวังในกำรใช้ขอ้ มูลประมำณกำรในส่วนนี้
ตารางงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน่ วย: ล้านบาท)
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
947.23
รำยได้อ่นื
136.77
รายได้ขนั ้ ต้น
1,083.99
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์
(228.07)
รายได้สุทธิ ของอสังหาริมทรัพย์
855.92
ดอกเบีย้ รับ
1.12
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ฯ
ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
(56.84)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทรัสต์
(18.25)
ค่ำธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สนิ
(8.68)
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
(3.16)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรบริหำรกองทรัสต์
(5.93)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย
(39.61)
ต้นทุนกำรเงิน
(84.94)
รวมค่าใช้จ่าย
(217.41)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
639.63
บวกกลับ ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรทีม่ ไิ ด้จ่ำยเป็ นเงินสด*
5.98
สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรกู*้ *
9.59
หักออก รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรทีม่ ไิ ด้รบั ชำระเป็ นเงินสดจริง***
(1.08)
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กาไรสุทธิ ที่อ้างอิ งสถานะเงิ นสด
บวกกลับ สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์****
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุน
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลด
ทุนต่อหน่ วย (บาท)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)
-ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
-เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)

654.11
39.61
693.72

100
0.8028

95
0.7602

0.0486
0.8514

0.0486
0.8088

*
ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซง่ึ จะรับรูค้ ่ำเช่ำพื้นทีอ่ ำคำรเป็ นค่ำเช่ำเฉลี่ยตลอดสัญญำตำมวิธเี ส้นตรง ดังนัน้ จึงมีควำมแตกต่ำงจำกค่ำเช่ำที่
ต้องจ่ำยจริงในแต่ละช่วงเวลำ
** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซ่งึ จะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ำยด้วยวิธกี ำรอัตรำดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงซึ่งคิดคำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยตลอดสัญญ ำเงินกู้
ดังนัน้ จึงมีควำมแตกต่ำงจำกดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งจ่ำยจริงในแต่ล ะช่วงเวลำ
*** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซ่งึ จะรับรูร้ ำยได้เป็ นค่ำเฉลี่ยของรำคำค่ำเช่ำตลอดสัญญำ ดังนัน้ สัญญำเช่ำที่มกี ำรกำหนดกำรปรับรำค ำเช่ำ
ในช่วงอำยุสญ
ั ญำเช่ำนัน้ จะทำให้เงินสดทีไ่ ด้รบั จำกค่ำเช่ำกับรำยได้ทบ่ี นั ทึกบัญชีแตกต่ำงกัน
**** ภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ กองทรัสต์ฯจะจ่ำยคืนสภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จำ่ ยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์โดยทำ
กำรลดเงินทุน

อัตรำเงินจ่ำยจำกตำรำงข้ำงต้นคำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำร้อยละ 95 -100 ของเงินสดสุทธิทส่ี ำมำรถนำมำ
จ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน รำคำทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนที่ 10,000 ล้ำนบำท และรำคำหน่ วยทรัสต์ท่ี 10 บำทต่อหน่ วย
ซึง่ เป็ นเพียงกำรแสดงประมำณกำรงบกำไรขำดทุนสำหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 - 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 และไม่อำจรับรองผลได้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในเอกสำรแนบ 3
กำรประมำณกำรเงินสดสุทธิท่สี ำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่ วย ด้วยวิธกี ำรแบบเส้นตรงมี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ให้ผู้ลงทุ น ทัว่ ไป สำมำรถทำควำมเข้ำ ใจเกี่ยวกับ วิธีก ำรแสดงผลกำรดำเนิน งำนเป็ น กำรทั ว่ ไปของ
กองทรัสต์ ซึง่ จะเน้นลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ได้อย่ำงชัดเจน และเข้ำใจง่ำยขึน้ โดยแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุน
(เงินต้น) ทีถ่ ูกทยอยคืนในแต่ละปี ในกรณีทก่ี องทรัสต์มี unrealized loss จำกกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรเช่ำแบบเส้นตรงตำม
อำยุกำรเช่ำทีค่ งเหลือ
ตารางประมาณการอัตราเงิ นจ่ายที่จะจ่ายได้ในปี แรก
ในกรณี ที่มีผลขาดทุนจากการประเมิ นค่าสิ ทธิ การเช่าที่ตดั จาหน่ ายแบบเส้นตรง
(หน่วย: ล้ำนบำท)
กาไรสุทธิ ก่อนบันทึกขาดทุนจากการประเมิ นค่าทรัพย์สิน
639.63
หักออก ขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
(315.67)
กาไรสุทธิ ก่อนปรับปรุง
323.96
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บวกกลับ ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรทีม่ ไิ ด้จ่ำยเป็ นเงินสด
สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรให้เงินกู้
หักออก รำยได้จำกค่ำเช่ำทีม่ ไิ ด้จ่ำยชำระเป็ นเงินสดจริง
กาไรสุทธิ ที่อ้างอิ งสถานะเงิ นสด
บวกกลับ สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ขำดทุนจำกกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลด
ทุนต่อหน่ วย (บาท)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ (บาท)

5.98
9.59
(1.08)
338.44
39.61
315.67
693.72

100
0.4154

95
0.3728

0.0486
0.3874
0.8514

0.0486
0.3874
0.8088

อย่ำงไรก็ตำม กำรประยุกต์ใช้วธิ ลี ดทุนแบบเส้นตรงอำจมีควำมแตกต่ำงจำก มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ ณ วันสิน้ รอบบัญชีจะขึน้ อยู่
กับรำคำประเมินที่จดั ทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ อิสระซึ่งกำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำจะมีปจั จัยที่เกีย่ วข้องหลำย
ประกำร เช่น อัตรำกำรเช่ำ อัตรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ เป็ นต้น ซึง่ อำจส่งผลให้มลู ค่ำสิทธิกำรเช่ำทีค่ ำนวณได้เพิม่ สูงขึน้ เท่ำ
เดิม หรือลดลง ดังนัน้ กำรคำนวณประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนข้ำงต้นจึงเป็ นเพียงกำรแสดงตัวอย่ำงที่
อำจเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี ลู ค่ำสิทธิกำรเช่ำในอนำคตลดลงในอัตรำทีเ่ ท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำเท่ำนัน้
ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 ได้ถู ก จัด เตรีย มขึ้น โดยอ้ำ งอิง สมมติฐำนที่สำคัญ ตำมเอกสำรแนบ 3 ที่ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ ผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมมติฐำนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ณ วันทีไ่ ด้
จัดทำรำยงำนตำมสถำนกำรณ์สมมติ โดยข้อสมมติฐำนสำคัญสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
(ก)

รายได้ขนั ้ ต้น
1) รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
กำรคำนวณรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำหรับช่วงเวลำประมำณ อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีต่ ำมสัญญำเช่ำและบริกำรทีม่ ี
อยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 และสมมติฐำนแผนกำรปล่อยเช่ำพื้นที่ตำมประมำณกำรของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
อสังหาริมทรัพย์
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(ร้อยละ)
โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ – อำคำรสำนักงำน
98
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โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ – พืน้ ทีร่ ำ้ นค้ำ
โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ – พืน้ ทีเ่ ก็บของ
โครงกำรสำทร สแควร์ – อำคำรสำนักงำน

100
98
97

โครงกำรสำทร สแควร์ – พืน้ ทีร่ ำ้ นค้ำ

100

โครงกำรสำทร สแควร์ – พืน้ ทีเ่ ก็บของ

100

อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใหม่ทจ่ี ะเรียกเก็บสำหรับสัญญำเช่ำและบริกำรรำยใหม่และ/หรือสัญญำเช่ำและบริกำรทีม่ กี ำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำจะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ อำทิเช่น อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำเดิม ข้อกำหนดอัตรำกำรปรับค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรในกรณีทม่ี กี ำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำและบริกำร (ถ้ำมี) โดยเทียบเคียงได้กบั รำคำตลำด เนื่องจำกเป็ นข้อมูลที่
อ้ำงอิงจำกรำคำทีบ่ ริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ใน
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมลักษณะทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ณ ปี ท่ี 1
2) รำยได้อ่นื
อ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต รำยละเอียดดังตำรำง
ประเภทของรายได้
สมมติ ฐาน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
ค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ ดั วำงตูก้ ดเงินสด
อัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี
ไม่มกี ำรประมำณกำรรำยได้
อัตโนมัติ
ค่ำทีจ่ อดรถ
ร้อยละ 4.65
ร้อยละ 3.00
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ค่ำวิคเตอร์คลับ
ร้อยละ 2.70
ร้อยละ 1.40
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค
ร้อยละ 8.20
ร้อยละ 6.00
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
รำยได้อ่นื
ร้อยละ 1.60
ร้อยละ 2.00
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ค่ำบริกำรอื่น
ตำมอัตรำทีม่ กี ำรตกลงร่วมกัน
(ข)
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
อ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต รำยละเอียดดังตำรำง
ประเภทของค่าใช้จา่ ย
สมมติ ฐาน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
ค่ ำ รัก ษำควำมปลอดภั ย และค่ ำ ท ำ อัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี
อัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี
ควำมสะอำด
ค่ำสำธำรณูปโภค
ร้อยละ 9.20 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ร้อยละ 11.70 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร / ค่ำเช่ำช่วงทีด่ นิ
ตำมทีร่ ะบุในสัญญำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร
ตำมทีร่ ะบุในสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ร้อยละ 1.30 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ร้อยละ 1.35 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
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ค่ำบริกำรระบบจอดรถ (parking
ร้อยละ 1.00 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
system)
อย่ำงไรก็ตำม ผูล้ งทุนควรพิจำรณำสมมติฐำน รวมทัง้ ประมำณกำรกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติทแ่ี สดงไว้ในเอกสำร
แนบ 3 และพิจำรณำข้อสมมติฐำนดังกล่ำวตลอดจนข้อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติ โดยใช้วจิ ำรณญำณของตนเอง
อย่ำงถีถ่ ว้ นเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของกองทรัสต์
1.6

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ
วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลัก

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่ กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม
(ถ้ามี)
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีจ่ ่ำย

15%

เป็นรำยปี ซึง่ ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีจ่ ่ำยรำยครัง้ (เมือ่ มีกำร
เพิม่ ทุนหรือได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ )
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดทีจ่ ่ำย
รำยครัง้ (เมือ่ มีกำรเพิม่ ทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สนิ )
 ค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

12%

อัตราพืน้ ฐาน : 0.5% ต่อปี

ค่าธรรมเนี ยมผันแปร (Variable) : 0.5% ต่อปี

ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Acquisition fee) : ตำมทีจ่ ่ำยจริง

อัตราพืน้ ฐาน : ประมำณ 0.3% ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำ
อัตรำขันต
้ ่ำที่ 12 ล้ำนบำทต่อปี (ใน
กรณีทม่ี กี ำรเพิม่ ทุน และมีหน้ำที่
เพิม่ เติม อำจมีกำรปรับอัตรำขันต
้ ่ำ)
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร (Variable) : ไม่
เกิน 2% ของรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
หลังปรับปรุงแล้ว1
ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Acquisition
fee)

ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่
ได้มำของกองทรัสต์ โดยไม่รวมถึง
1

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว หมำยถึง รำยได้สุทธิของอสังหำริมทรัพย์บวกดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำรและหักค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์แต่ไม่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมผันแปรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย และปรับปรุงด้วยรำยกำรทีม่ ไิ ด้จ่ำยเป็ นเงินสดจำกค่ำเช่ำพื้นที่อำคำร
และรำยกำรทีม่ ไิ ด้รบั เป็ นเงินสดจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ
วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลัก
ส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่ กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม
(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Disposal Fee) :
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษำ

1.0% ต่อปี

ทรัพย์สนิ

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์

3.0%
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อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกและ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ได้มำจำกเลิศรัฐ
กำร นอร์ท สำธร เรียลตี้ หรือบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของเลิศรัฐกำร หรือนอร์ท
สำธร เรียลตี้
ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Disposal
Fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทีต่ ่ำกว่ำ
ระหว่ำงทรัพย์สนิ ทีจ่ ำหน่ำยไปของ
กองทรัสต์ และรำคำประเมินทีจ่ ดั ทำ
โดยผูป้ ระเมินรำคำทีม่ อี ยู่ในบัญชี
รำยชือ่ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยไม่
รวมถึงกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ ให้แก่เลิศ
รัฐกำร นอร์ท สำธร เรียลตี้ หรือบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของเลิศรัฐกำร หรือนอร์ท
สำธร เรียลตี้
ประมำณ 0.3% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำอัตรำขัน้ ต่ำที่ 8 ล้ำน
บำทต่อปี (ในกรณีทม่ี กี ำรเพิม่ ทุนและมี
หน้ำทีเ่ พิม่ เติม อำจมีกำรปรับอัตรำขัน้
ต่ำ)
ไม่เกิน 0.05% ต่อปีของเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทรัสต์
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ท่ี
เสนอขำย

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

 ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ
วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลัก
ส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่ กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม
(ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

อัตราพืน้ ฐาน: 2.0% ต่อปี

อัตราพืน้ ฐาน:
ตำมทีก่ ำหนดในร่ำงสัญญำแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ แต่ทงั ้ นี้
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีมลู ค่ำไม่เกิน
100 ล้ำนบำทต่อปี

ค่าธรรมเนี ยมผันแปร (Variable): 3.0% ต่อปี

ค่าธรรมเนี ยมผันแปร (Variable):
ไม่เกิน 8% ต่อปีของรำยได้จำกกำรให้
เช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ หมด

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

อสังหำริมทรัพย์
 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 7.0% ต่อปีของรำยได้รวมของ
กองทรัสต์
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำเบีย้ ประกันภัย

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ภำษีทเ่ี กีย่ วข้อง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์

2.0%

(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมตำมที่
เปิดเผยในส่วนที่ 2 หัวข้อ 10 ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์)

กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีม่ มี ลู ค่ำมำกกว่ำ 0.01%
ของ NAV
- ค่ำธรรมเนียมผูแ้ ทนหรือตัวแทน
(Agent or Property Broker) (ถ้ำมี)
ในกำรซื้อ จัดหำ จำหน่ำย หรือโอน
สิทธิ
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ เป็นไปตำมที่
ปรำกฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 10 ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์)

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรำยได้รวมของ
กองทรัสต์
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

3.0%

ไม่เกิน 1.0% ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิ
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คดิ เป็ นอัตราร้อยละของ NAV ดังนัน้ เพดานค่าใช้จ่ายนี้จงึ เป็ นเพียงประมาณการ
เพื่อคานวณเป็ นอัตราร้อยละของ NAV เท่านัน้ ทัง้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมของค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทรัสต์ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
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1.7

เงื่อนไขในการยกเลิ กการจัดตัง้ กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์น้ี จัดตัง้ ขึ้นโดยมีเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้
กองทรัสต์ ดังนี้
1. มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ สองร้อยห้ำสิบรำย หรือมีกำรกระจำยกำรถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. มูลค่ำหน่ วยทรัสต์ท่จี องซื้อเมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ และ/หรือสถำบันกำรเงิน และ/หรือ
บริษัท ประกัน ชีวิต และ/หรื อ บริษัท ประกัน วิน ำศภัย และ/หรือ นิ ติบุ ค คลประเภทอื่น ที่ส ำมำรถให้สิน เชื่อ แก่
กองทรัสต์ได้ (ถ้ำมี) มีมูลค่ำไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จำนวนตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลซึง่ เท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกหักออกด้วยเงินประกันกำรเช่ำในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำว จำนวนไม่เกิน 160 ล้ำนบำท
3. มีกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรือผู้
ลงทุนต่ำงด้ำว ไม่เป็ นไปตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด และไม่สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ไม่สำมำรถโอนเงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวัน
ทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
2.
ความเสี่ยงสาคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
กำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มคี วำมเสีย่ ง ผู้ ลงทุนควรพิจำรณำปจั จัยควำมเสีย่ งดังต่อไปนี้อย่ำงรอบคอบก่อนที่
จะตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงควำมเสีย่ งสำคัญของกำรลงทุน ในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยสรุปเท่ำนัน้
เนื้อหำในรำยละเอียดของปจั จัยควำมเสีย่ งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของเอกสำรฉบับนี้
2.1
(1)
(2)
2.2
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

ความเสี่ยงจากสัญญา
ควำมเสีย่ งจำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำ ทีด่ นิ หลักจะถูกยกเลิก ซึง่ ทำให้สญ
ั ญำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรหรือสัญญำเช่ำช่วงอำจถูก
ยกเลิกไปด้วย
ควำมเสีย่ งจำกกำรทีค่ ่สู ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุน กำรบริหำร หรือกำรจัดหำผลประโยชน์
ในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรที่ผู้จดั กำรกองทรัสต์และ/หรือผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์อำจไม่สำมำรถดำเนินงำนตำม
กลยุทธ์กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบควำมสำเร็จได้
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีท่กี องทรัสต์ต้องพึ่งพำผู้จดั กำรกองทรั สต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงผู้บริหำร
ระดับสูงและบุคลำกรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทม่ี คี วำมชำนำญในกำรดำเนินงำนจัดหำ
ผลประโยชน์และบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์อสังหำริมทรัพย์
ควำมเสีย่ งของผลประกอบกำรของกองทรัสต์ขน้ึ อยู่กบั ควำมสำมำรถของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีผ่ เู้ ช่ำพืน้ ทีอ่ ำจไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่
ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุงซ่อ มแซมอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญและมีผลกระทบต่ อกำรจัดหำ
ผลประโยชน์
ควำมเสีย่ งจำกกำรชำระค่ำเช่ำพืน้ ทีข่ องผูเ้ ช่ำช่วงพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
2.3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
2.4
(1)
(2)
(3)

ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรทีต่ อ้ งเสียผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยทีม่ คี วำมสำคัญอำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อสถำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรทีผ่ ู้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ควำมยินยอมในกำรเปลี่ยนตัวผูใ้ ห้เช่ำ
พืน้ ทีจ่ ำกผูใ้ ห้เช่ำเดิมเป็ นกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับคู่แข่งทำงกำรค้ำในกำรดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่ อกำร
ดำเนินกำรของกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรกูย้ มื
ควำมเสีย่ งจำกกำรใช้เงินประกันกำรเช่ำในกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับควำมเพียงพอของทีจ่ อดรถเพื่อรองรับกำรใช้งำนของผูม้ ำใช้บริกำรของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ลงทุน
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรใช้ประโยชน์บนพืน้ ทีบ่ ำงส่วนในโครงกำรสำทร สแควร์ ระหว่ำง นอร์ท สำธร เรียลตี้ และ
นอร์ท สำธร โฮเต็ล
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรใช้ประโยชน์ทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสิทธิของกองทรัสต์ในกำรใช้เครื่องหมำยทำงกำรค้ำคำว่ำ "SATHORN SQUARE" เพื่อกำร
ประกอบกิจกำรโครงกำรสำทร สแควร์
ควำมเสีย่ งจำกกรณีถูกเวนคืนทีด่ นิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน ซึง่ ทำให้กองทรัสต์ไม่อำจใช้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุนอยู่ภำยใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม กำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยดังกล่ำวอำจส่งผลให้กองทรัสต์มคี ่ำใช้จ่ำยและภำระควำมรับ
ผิดหลำยด้ำน
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชำติอุทกภัยและกำรก่อวินำศภัย
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับอัตรำเงินชดเชยจำกกำรประกันภัยทรัพย์สนิ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
เกิดควำมเสียหำยอำจไม่คมุ้ กับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อำจสูญเสีย
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ถอื ครองนัน้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับอสังหำริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ รวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิม่ ขึน้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์
ควำมเสี่ย งเกี่ ย วกับ กำรลงทุ น ในอสัง หำริม ทรัพ ย์ จ ำกป จั จัย ต่ ำ งๆ ซึ่ง อำจส่ ง ผลกระทบทำงลบให้ มู ล ค่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรของกองทรัสต์เพื่อให้ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำไรขัน้ ต้นทีไ่ ด้จำกอสังหำริมทรัพย์ หรือมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์อำจได้รบั
ผลกระทบทำงลบจำกหลำยปจั จัย
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(4)

ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนตำมกำรประเมินค่ำโดยบริษทั ประเมินค่ำทรัพย์สนิ
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เครื่อ งแสดงมู ล ค่ ำ ที่แ ท้จ ริง ของอสัง หำริม ทรัพ ย์ และไม่ ส ำมำรถรับ ประกัน ได้ว่ ำ รำคำขำยของ
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ จะเป็ นไปตำมทีป่ ระเมิน ไม่ว่ำในปจั จุบนั หรือในอนำคต

2.5
(1)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผูล้ งทุน
ควำมเสีย่ งอันเกิดจำกกำรทีต่ ลำดด้ำนกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็ นตลำดค่อนข้ำงใหม่
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับรำคำของหน่วยทรัสต์อำจลดลงหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จำกหน่ วยทรัสต์ทน่ี ้อยกว่ำผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั จำกกำร
ดำเนินกำรของอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกประมำณกำรกำไรไม่ว่ำโดยชัด
แจ้งหรือโดยปริยำย
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ มูลค่ำของสิทธิกำรเช่ำอำจลดลงตำมระยะเวลำเช่ำทีเ่ หลืออยู่
และจะมีผลให้มลู ค่ำหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตำมส่วนไปด้วย
ควำมเสี่ย งเกี่ย วกับ มำตรฐำนกำรบัญ ชีใ นประเทศไทยอำจมีก ำรเปลี่ย นแปลง ซึ่ง ไม่ อ ำจรับ รองได้ว่ ำ กำร
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะไม่สง่ ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่องบกำรเงินของกองทรัสต์ หรือต่อฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ควำมเสีย่ งอันอำจเกิดจำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงั ้ จำนวน
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกำรซือ้ ขำยหน่ วยทรัสต์ในตลำด
หลักทรัพย์
ควำมเสีย่ งทำงกำรเมืองเนื่องจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบหรือควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองเกิดขึน้ อำจส่งผลกระทบต่อ
สภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลำดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่ อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อ
สถำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดหลักทรัพย์

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงำนใหญ่อยู่ทเ่ี ลขที่ 57 อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10330 เลขทะเบียนบริษทั 0105558004214 โทรศัพท์ 02643-7620 โทรสำร 02-643-7625 ประสงค์จะเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ช่อื ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์ และ/หรือสถำบัน
กำรเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือบริษทั ประกันวินำศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่นทีส่ ำมำรถให้สนิ เชื่อแก่
กองทรัสต์ได้ และเงินประกันกำรเช่ำไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยกำรเข้ำทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์กบั คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้อง (รำยละเอียดเป็ นไปตำมหัวข้อ 2.3) โดย
กองทรัสต์จะเช่ำและ/หรือเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ และจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ ดงั กล่ำวโดยกำรให้เช่ำช่วง
พืน้ ทีท่ จ่ี ะได้รบั ค่ำเช่ำ หรือค่ำตอบแทนตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนทีม่ อี ำนำจหน้ำทีป่ ระกำศกำหนด และ/
หรือให้บริกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้ลงทุนไว้รวมทัง้ ดำเนินกำรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องและจำเป็ น
เพื่อประโยชน์ของอสังหำริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรำยได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมถึง
กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่น และ/หรือกำรจัดหำผลประโยชน์ ด้วยวิธีอ่นื ที่เป็ นไปตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรระดมทุน เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรกูย้ มื และเงินประกันกำร
เช่ำในครัง้ นี้ เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกีย่ วกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ แล้ว จะเหลือเงินทีจ่ ะ
นำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้เป็ นจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท
1.

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ มีควำมเสีย่ ง ผู้ลงทุน
ควรพิจำรณำข้อมูลทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในเอกสำรฉบับนี้ รวมทัง้ ปจั จัยควำมเสีย่ งดังต่อไปนี้อย่ำงรอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน
นอกจำกนี้ ยังมีควำมเสีย่ งอื่น ๆ ที่ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ควำมเสีย่ งที่ในปจั จุบนั บริษัทฯ เชื่อว่ำไม่เป็ น
สำระสำคัญ ซึง่ อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนและโอกำสของกองทรัสต์
อนึ่ง ข้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statement) ทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับนี้ เช่น กำรใช้
ถ้อยคำว่ำ "เชื่อว่ำ" "คำดหมำยว่ำ" "มีแผนจะ" "ตัง้ ใจ" "ประมำณ" เป็ นต้น หรือกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำรใน
อนำคต กำรคำดกำรณ์เกีย่ วกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อ งในกำร
ประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบำยของรัฐและอื่น ๆ ซึง่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคต อันเป็ นควำมเห็นของ
บริษัทฯ ในปจั จุบนั นัน้ มิได้เป็ นกำรรับรองผลประกอบกำร หรือเหตุ กำรณ์ ในอนำคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอำจมีควำม
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แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรัฐบำลหรือเศรษฐกิจในภำพรวมของ
ประเทศ ได้มำจำกข้อมูลทีม่ กี ำรเปิ ดเผยหรือคัดย่อจำกแหล่งข้อมูลของหน่ วยงำนภำครัฐและบุคคลภำยนอก โดยทีบ่ ริษทั ฯ
มิได้ทำกำรตรวจสอบ หรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวแต่ประกำรใด
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีกำรตรวจสอบและสอบทำน (Due Diligence) อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรกโดย
ตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษทั ฯ ได้ศกึ ษำรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้
แรกอย่ำงละเอียดเพื่อให้ทรำบถึงสถำนะทีแ่ ท้จริงของอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
นอกจำกนี้ รำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกอำจมีขอ้ บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกที่ตรวจสอบได้ยำก
หรือไม่สำมำรถตรวจสอบได้ และทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกอำจมีลกั ษณะหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นกำรขัดหรือแย้งกับกฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำรตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่
สำมำรถครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อำจส่งผลให้กองทรัสต์มคี ่ำใช้จ่ำยหรือควำมรับผิดอันเนื่องมำจำกเหตุก ำรณ์ดงั กล่ำว
เนื่องจำกผลตอบแทนในกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นผลตอบแทนในระยะยำว ผูล้ งทุนจึงไม่ควรคำดหวังทีจ่ ะ
ได้รบั ผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจำกนี้ รำคำเสนอขำยของหน่ วยทรัสต์กบั มูลค่ำของหน่ วยทรัสต์ในอนำคตอำจลดต่ ำลง
หรือสูงขึน้ ผูล้ งทุนอำจไม่ได้รบั คืนต้นทุ นในกำรลงทุน ดังนัน้ ผูป้ ระสงค์จะซือ้ หน่ วยทรัสต์จงึ ควรปรึกษำผูป้ ระกอบวิชำชีพ
และขอคำปรึกษำเกีย่ วกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
1.1

ความเสี่ยงจากสัญญา

(1)

ความเสีย่ งจากการทีส่ ญ
ั ญาเช่าทีด่ ิ นหลักจะถูกยกเลิ ก ซึง่ ทาให้สญ
ั ญาเช่าพื้นที อ่ าคารหรือสัญญาเช่าช่วง
อาจถูกยกเลิ กไปด้วย
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อเข้ำลงทุนในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำ เช่ำพื้นที่
บำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยไม่ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ กับเลิศรัฐกำร ทัง้ นี้ ตำม
สัญญำเช่ำทีด่ นิ หลักทีจ่ ดั ทำขึน้ ระหว่ำงหม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์ และเลิศรัฐกำรนัน้ มีข้อตกลงเรื่องกำรระงับ
สิน้ ของสัญญำอยู่หลำยเงื่อนไขหรือสำเหตุ โดยเงื่อนไขหรือสำเหตุทจ่ี ะทำให้ผใู้ ห้เช่ำมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญำแก่ผู้
เช่ ำได้ ซึ่งส่ง ผลให้สญ
ั ญำเช่ ำ ที่ดินหลักถู ก ยกเลิก ซึ่ง จะท ำให้สญ
ั ญำเช่ำ เช่ำ พื้น ที่บำงส่ว นในอำคำรโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ระหว่ำงเลิศรัฐกำรกับกองทรัสต์ยกเลิกไปโดยปริยำย โดยสำเหตุของกำรทีจ่ ะทำให้
สัญญำเช่ำทีด่ นิ หลักถูกยกเลิกทีเ่ กีย่ วข้องกับเลิศรัฐกำร มีดงั ต่อไปนี้
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 ผูเ้ ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำรำยปี (Annual Fee) หรือเงินค่ำตอบแทนใดๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ ตำม
จำนวนและภำยในระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ และผูใ้ ห้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิดสัญญำดังกล่ำว
แล้ว ผูเ้ ช่ำยังคงเพิกเฉยหรือมิได้แก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำว ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
 ผูเ้ ช่ำทำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำเช่ำทีด่ นิ หลัก ระหว่ำงหม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์ และเลิศรัฐ
กำรซึง่ เป็ นสำระสำคัญ หรือผิดข้อสัญญำข้อใดข้อหนึ่งซึง่ เป็ นสำระสำคัญของสัญญำเช่ำหลัก เช่น กำรใช้
สถำนที่เ ช่ำ ผิดวัตถุ ประสงค์ กำรไม่ป ฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบัง คับ และ/หรือค ำสังของ
่
หน่วยงำนรัฐหรือเจ้ำหน้ำทีเ่ กีย่ วกับสถำนทีเ่ ช่ำ กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือแก้ไขต่อเติมสถำนทีเ่ ช่ำ หรือ
กำรผิดข้อสัญญำในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำสถำนทีเ่ ช่ำ เป็ นต้น และผูใ้ ห้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึง
กำรผิดสัญญำดังกล่ำวแล้ว ผู้เช่ำยังคงเพิกเฉยหรือมิได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขกำรกระทำที่เป็ นกำรผิด
สัญญำดังกล่ำวภำยใน 60 วันนับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว หรือผูเ้ ช่ำไม่สำมำรถแก้ไขกำร
กระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
โดยที่ลกั ษณะของกำรกระทำที่เป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวสำมำรถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภำยในกำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่ำต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะแก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ำ
 ผูเ้ ช่ำตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือมีกำรชำระบัญชี หรือผูเ้ ช่ำเข้ำทำควำมตกลงหรือ
ประนอมหนี้เจ้ำหนี้ของตนอันส่งผลกระทบกับศักยภำพในกำรชำระค่ำเช่ำหรือกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
โครงกำรสำทร สแควร์
ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อเข้ำลงทุนในโครงกำรสำทร สแควร์ กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรกับ
นอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญำกับสำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ ซึ่งเป็ นเจ้ำของที่ดนิ และอำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลัก ทัง้ นี้ ตำมสัญญำเช่ำหลักทีจ่ ดั ทำขึน้ ระหว่ำงสำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ และนอร์ท
สำธร เรียลตีน้ นั ้ ข้อตกลงเรื่องกำรระงับสิน้ ของสัญญำอยู่หลำยเงื่อนไขหรือสำเหตุ โดยเงื่อนไขหรือสำเหตุทจ่ี ะทำ
ให้ผใู้ ห้เช่ำมีสทิ ธิท่จี ะบอกเลิกสัญญำแก่ผู้เช่ำได้ ซึ่งส่งผลให้สญ
ั ญำเช่ำหลักถูกยกเลิกซึง่ จะทำให้สญ
ั ญำเช่ำช่วง
ระหว่ำงนอร์ท สำธร เรียลตีก้ บั กองทรัสต์ยกเลิกไปโดยปริยำยทีเ่ กีย่ วข้องกับนอร์ท สำธร เรียลตี้ มีดงั ต่อไปนี้
 ผูใ้ ห้เช่ำมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญำแก่ผู้เช่ำได้ หำกผูเ้ ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำ และผูใ้ ห้เช่ำได้ส่งหนังสือ
เรียกให้ชำระค่ำเช่ำภำยใน 90 วันแล้ว แต่ผเู้ ช่ำไม่สำมำรถชำระค่ำเช่ำได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว หรือผู้
เช่ ำ ได้ผิด สัญ ญำข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ซึ่ง เป็ น สำระส ำคัญ ที่ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำฉบับ นี้ และไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขกำรกระทำดังกล่ำวภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
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 ผู้เช่ำทำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำซึ่งเป็ นสำระสำคัญ เช่น กำรดูแลทรัพย์สนิ กำรดำเนินงำน
ก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ กำรใช้สถำนทีเ่ ช่ำผิดวัตถุประสงค์ กำรชำระค่ำ
ภำษีต่ำงๆ หรือกำรให้ควำมร่วมมือกับผูใ้ ห้เช่ำ เป็ นต้น และผูใ้ ห้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวแล้ว ผูเ้ ช่ำไม่ดำเนินกำรแก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
 ผูเ้ ช่ำตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือมีกำรชำระบัญชี หรือถูกฟ้องโดยเจ้ำหนี้เพื่อให้
เป็ นบุคคลล้มละลำย หรือเลิกบริษทั ผูเ้ ช่ำ หรือในกรณีทม่ี กี ำรแต่งตัง้ เจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อดำเนิน
ธุรกิจของผูเ้ ช่ำ
 ในกรณีท่มี คี วำมเสียหำยต่อสถำนที่เช่ำในระหว่ำงระยะเวลำเช่ำ และผูเ้ ช่ำไม่ดำเนินกำรซ่อมแซมหรือ
แก้ไขสถำนทีเ่ ช่ำให้มสี ภำพดังเดิมด้วยค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ ช่ำเอง โดยผู้ให้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิด
สัญญำ และกำหนดระยะเวลำตำมสมควรเพื่อกำรแก้ไขซ่อมแซมนัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หำกสัญญำเช่ำทีด่ นิ หลักของทัง้ สองโครงกำรถูกยกเลิก จะทำให้สญ
ั ญำเช่ำ พืน้ ทีบ่ ำงส่วนในอำคำรโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ระหว่ำงเลิศรัฐกำรกับกองทรัสต์ และสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรระหว่ำงนอร์ท สำธร
เรียลตี้กบั กองทรัสต์ยกเลิกตำมไปด้วย ทำให้กองทรัสต์อำจเสียสิทธิกำรเช่ำและเช่ำช่วงในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ครัง้ แรกและส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์และรำยได้ของกองทรัสต์
ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งทีส่ ญ
ั ญำเช่ำทีด่ นิ หลักของทัง้ สองโครงกำรจะถูกยกเลิก ส่งผลให้สญ
ั ญำเช่ำ
พืน้ ทีบ่ ำงส่วนในอำคำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั เลิศรัฐกำร และสัญญำเช่ำช่วงที่ดนิ และอำคำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั
นอร์ท สำธร เรียลตี้ถูกยกเลิกไปโดยปริยำยนัน้ จึงกำหนดให้มมี ำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ และ
มำตรกำรแก้ไข ดังนี้
 มำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(1)
ภำยใต้ ส ัญ ญำตกลงกระท ำกำรในส่ ว นของโครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ บริษั ท
ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ("ยูนิเวนเจอร์") ตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ น
ในกำรป้องกันและเยียวยำ เพื่อให้เลิศรัฐกำร ในฐำนะผูเ้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักของโครงกำรปำร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำหลักอย่ำงเคร่งครัด และ
จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและเยียวยำ (รวมถึงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินใดๆ เช่น กำรให้กยู้ มื เงิน หรือเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำ) เพื่อ
มิให้เลิศรัฐกำรผิดนัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุ แห่งกำรเลิกสัญญำ หรือ
กระทำผิดข้อสัญญำใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก

ส่วนที่ 2-1 หน้ำ 4 จำก 34

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
(2)

นอกจำกนี้ หำกกองทรัสต์มคี วำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงิน จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำก
กำรผิดสัญญำของเลิศรัฐกำร ยูนิ เวนเจอร์ ในฐำนะผู้ให้ส ัญญำตกลงรับผิดชอบเยียวยำชดใช้
ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์ทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำกกำรผิดสัญญำของของเลิศ
รัฐกำร โดยยูนิเวนเจอร์ ตกลงจะดำเนินกำรเยียวยำชดใช้ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์ดงั กล่ำวภำยใน 60
(หกสิบ) วัน ซึง่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำคงเหลือ ค่ำเสียหำยทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชดเชยให้แก่ผเู้ ช่ำรำย
ย่อย (ถ้ำมี) และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง นับแต่วนั ทีย่ นู ิเวนเจอร์ ได้รบั แจ้งจำกกองทรัสต์ถงึ
กำรผิดสัญญำเช่ำหลักของเลิศรัฐกำร และควำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงินของกองทรัสต์
(3)
เลิศรัฐกำรตกลงจะรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินแก่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อแสดงว่ำเลิศรัฐกำรมีกระแส
เงินสด (ซึง่ เมื่อรวมกับค่ำเช่ำพืน้ ทีร่ ำยปี ทก่ี องทรัสต์จะชำระให้แก่เลิศรัฐกำรแล้ว) ทีเ่ พียงพอเพื่อชำระ
ค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ตำมสัญญำเช่ำหลักในแต่ละปี แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่ชำ้ กว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนวันถึง
กำหนดชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ในแต่ละปี และเลิศรัฐกำรตกลงจะฝำกเงินสดดังกล่ำวและค่ำ
เช่ำพืน้ ทีร่ ำยปี ท่กี องทรัสต์จะชำระให้แก่เลิศรัฐกำรไว้ในบัญชีท่เี ปิ ดไว้เพื่อกำรชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่
เจ้ำของทีด่ นิ โดยมีเงื่อนไขในกำรลงนำมเบิกถอนซึง่ ต้องใช้ลำยมือชื่อจำกบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยเลิศ
รัฐกำรร่วมกับบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เสมอเพื่อเป็ นหลักประกันว่ำเงินดังกล่ำวจะ
ถูกนำไปชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำเช่ำทีด่ นิ หลัก
(4)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้ให้สญ
ั ญำจะรำยงำนอันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้แก่
กองทรัสต์ทุกปี และเมื่อบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ถูกลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้อยลงต่ำกว่ำ BBB บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) จะแจ้งให้ผจู้ ดั กำร
กองทรัสต์ทรำบทันทีพร้อมเสนอมำตรกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขที่ได้รบั กำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ของ บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) แล้วเพื่อให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัส
ตีรบั ทรำบ รวมถึงมีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนถึงผลกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบดังกล่ำวแก่
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีอย่ำงสม่ำเสมอ
 มำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งโครงกำรสำทร สแควร์
(1)
ภำยใต้สญ
ั ญำตกลงกระทำกำรในส่วนของโครงกำรสำทร สแควร์ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ("แผ่นดิ นทอง") ตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ นใน
กำรป้องกันและเยียวยำ เพื่อให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูเ้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักของโครงกำร
สำทร สแควร์ ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำหลักอย่ำงเคร่งครัด และจะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและเยียวยำ (รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ใดๆ เช่น กำรให้กยู้ มื เงิน หรือเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำ) เพื่อมิให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ผดิ
นัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ หรือกระทำผิดข้อสัญญำใดๆ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก
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(2)

นอกจำกนี้ หำกกองทรัสต์มคี วำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงิน จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำก
กำรผิดสัญญำของนอร์ท สำธร เรียลตี้แล้ว แผ่นดินทองในฐำนะผูใ้ ห้สญ
ั ญำตกลงรับผิดชอบเยียวยำ
ชดใช้ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์ทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำกกำรผิดสัญญำของ
ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ โดยแผ่นดินทอง ตกลงจะดำเนินกำรเยียวยำชดใช้ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์
ดังกล่ำวภำยใน 60 (หกสิบ) วัน ซึง่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำคงเหลือ ค่ำเสียหำยทีก่ องทรัสต์ต้อง
ชดเชยให้แก่ผเู้ ช่ำรำยย่อย (ถ้ำมี) และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง นับแต่วนั ทีแ่ ผ่นดินทองได้รบั
แจ้งจำกกองทรัสต์ถึงกำรผิดสัญญำเช่ำหลักของนอร์ท สำธร เรียลตี้ และควำมเสียหำยทำงด้ำน
กำรเงินของกองทรัสต์

(3)

นอร์ท สำธร เรียลตีต้ กลงจะรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินแก่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อแสดงว่ำนอร์ท สำธร
เรี ย ลตี้ มี ก ระแสเงิ น สด (ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ ค่ ำ เช่ ำ ช่ ว งที่ ดิ น ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะช ำระให้ แ ก่ นอร์ ท
สำธร เรียลตีแ้ ล้ว) ทีเ่ พียงพอเพื่อชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ตำมสัญญำเช่ำหลักในแต่ละปี แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่ชำ้ กว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนวันถึงกำหนดชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ในแต่ละปี และนอร์ท
สำธร เรียลตี้ตกลงจะฝำกเงินสดดังกล่ำวและค่ำเช่ำช่วงทีด่ นิ ที่กองทรัสต์จะชำระให้แก่นอร์ท สำธร
เรียลตี้ไว้ในบัญชีทเ่ี ปิ ดไว้เพื่อกำรชำระค่ำเช่ำที่ดนิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ โดยมีเงื่อนไขในกำรลงนำมเบิก
ถอนซึง่ ต้องใช้ลำยมือชื่อจำกบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยนอร์ท สำธร เรียลตี้ ร่วมกับบุคคลซึง่ มอบหมำย
โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์เสมอเพื่อเป็ นหลักประกันว่ำเงินดังกล่ำวจะถูกนำไปชำระค่ำเช่ำที่ดินแก่
เจ้ำของทีด่ นิ ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำเช่ำทีด่ นิ หลัก

(4)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้ให้สญ
ั ญำจะรำยงำน
อันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้แก่กองทรัสต์ทุกปี และเมื่อบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหำชน) ถูกลดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือจำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือด้อยลงต่ ำ
กว่ำ BBB บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) จะแจ้งให้ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ทรำบทันทีพร้อมเสนอมำตรกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขที่ได้รบั กำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) แล้ว
เพื่อให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีรบั ทรำบ รวมถึงมีหน้ำทีต่ ้องรำยงำนถึงผลกำรดำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบดังกล่ำวแก่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีอย่ำงสม่ำเสมอ

(2) ความเสี ย่ งจากการที ค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาที เ่ กี ย่ วข้องกับการลงทุน การบริ หาร หรือการจัดหา
ผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ในกำรลงทุนและบริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำร สำหรับ
โครงกำรสำทร สแควร์ และสัญญำเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวอำคำร สำหรับโครงกำรปำร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมถึง

ส่วนที่ 2-1 หน้ำ 6 จำก 34

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
สัญญำซื้อขำยอุปกรณ์และงำนระบบที่เกี่ยวข้อง และสัญญำตกลงกระทำกำรเพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
รวมถึงทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้ำของหรือผูท้ รงสิทธิตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องของทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และ/
หรือ สัญญำต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรลงทุนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดหำผลประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญำปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดใน
สัญญำ
อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้จะมีขอ้ กำหนดในสัญญำ คู่สญ
ั ญำอำจปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำหรือเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุแห่ง
กำรเลิกหรือผิดสัญญำได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ แม้กองทรัสต์จะมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย ตลอดจน
เรียกค่ำขำดประโยชน์และค่ำเช่ำที่ชำระไปแล้วก็ตำม แต่เหตุ กำรณ์ท่คี ู่สญ
ั ญำผิดสัญญำดังกล่ำว อำจทำให้
กองทรัสต์ไม่ได้รบั ผลประโยชน์จำกกำรกระทำกำร หรืองดเว้นกำรกระทำกำร หรือบังคับกำรให้เป็ นไปตำมสัญ ญำ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ดงั กล่ำวได้ เช่น ไม่สำมำรถบังคับให้เป็ นไปตำมสิทธิของกองทรัสต์ตำมข้อกำหนด หรือ ในกรณีท่ี
คู่สญ
ั ญำปฏิบตั ิผดิ ข้อกำหนดและเงื่อนไขตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องแล้ว คู่สญ
ั ญำอำจไม่ชำระค่ำเสียหำยตำมที่
กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน้ กองทรัสต์จงึ อำจต้องนำเรื่องดังกล่ำวเข้ำสูก่ ระบวนกำรยุตธิ รรมโดยกำรฟ้องร้องต่อศำล
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ถึงระยะเวลำและผลกระทบในกำร
ดำเนินกำร รวมถึงจำนวนเงินทีก่ องทรัสต์จะได้รบั ชดเชย เยียวยำ จำกควำมเสียหำยต่ำง ๆ ดังกล่ำว นอกจำกนี้
ผลแห่งคดีขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของศำลทีเ่ กีย่ วข้องและถึงแม้ศำลจะมีคำพิพำกษำให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อำจ
ไม่สำมำรถบังคับให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำของศำล ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จงึ มีควำมเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ผลตอบแทนตำม
จำนวนหรือภำยในระยะเวลำทีค่ ำดกำรณ์ไว้
1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์

(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์และ/หรือผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจไม่สามารถดาเนิ นงานตามกลยุทธ์การลงทุน
ของกองทรัสต์ให้ประสบความสาเร็จได้
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรตำมธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคุม
กำรดำเนินธุรกิจเพื่อจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน ซึง่ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบริษทั ฯ
จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของทรัสตี ผู้ถือหน่ วยทรัสต์อำจไม่มโี อกำสที่จะประเมินกำรตัดสิน ใจของบริษัทฯ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ท่บี ริษัทฯ นำมำใช้ หรือกำรลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเงื่อนไขในกำรลงทุนดังกล่ำว กำรที่
บริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อ
ธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน รวมทัง้ โอกำสทำงธุรกิจของกองทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมสำมำรถของบริษทั ฯ ในกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบควำมสำเร็จนัน้ ขึน้ อยู่
กับปจั จัยทีไ่ ม่แน่นอนหลำยประกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรหำโอกำสกำรลงทุนทีเ่ หมำะสม และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรลงทุนของกองทรัสต์ รวมทัง้ กำรได้รบั เงื่อนไขทำงกำรเงินทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่สำมำรถรับรอง
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ได้ว่ำกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์กำรลงทุนของบริษทั ฯ ในควำมเป็ นจริงจะเป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้ หรือสำมำรถ
ทำได้ภำยในเวลำและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ หมำะสม
(2)

กองทรัสต์ต้องพึง่ พาผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและบุคลากร
ของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที ม่ ี ค วามช านาญในการด าเนิ นงานจัด หา
ผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์
กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ และผู้บริหำรอสังหำริม ทรัพ ย์ เป็ นส่ว นสำคัญในกำร
ดำเนินงำนจัดหำผลประโยชน์และบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์อสังหำริมทรัพย์ กำรสูญเสียบุคลำกรดังกล่ำวไป
จะเป็ น กำรสูญ เสีย ผู้มีป ระสบกำรณ์ ควำมรู้ สำยสัม พัน ธ์ท ำงธุ ร กิจ และควำมช ำนำญ กำรหำบุ ค ลำกรที่มี
ควำมสำมำรถในระดับเดียวกันมำแทนที่เป็ นเรื่องที่ทำได้ยำก และอำจส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ลดลง ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์สญ
ู เสียบุคลำกรดังกล่ำวไปและไม่สำมำรถชักจูง
จ้ำง และพัฒนำบุคลำกรใหม่ทม่ี คี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ ควำมสำมำรถ ตลอดจนคุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวกับกำรจัดหำ
ผลประโยชน์และบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์อสังหำริมทรัพย์ อำจทำให้กองทรัสต์มคี วำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ลดลง

(3)

ความเสีย่ งของผลประกอบการของกองทรัสต์ข้ นึ อยู่กบั ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์จะแต่งตัง้ ให้นอร์ท สำธร เรียลตีเ้ ป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้
แรก โดยผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะมีหน้ำทีต่ ่ำงๆ เกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน
ครัง้ แรกตำมทีก่ องทรัสต์ จะมอบหมำยให้ รวมถึงกำรร่วมกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์และกำรประกอบ
ธุรกิจของทรัพย์สนิ ดังกล่ำว อำทิเช่น กำรหำผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยใหม่หรือกำรต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีป่ จั จุบนั
กำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยกำรบำรุงรักษำหรือพัฒนำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้
แรกให้อ ยู่ใ นสภำพที่ดีแ ละเหมำะแก่ ก ำรจัด หำผลประโยชน์ โดยกำรบริห ำรดัง กล่ำ วจะส่ง ผลโดยตรงต่ อ ผล
ประกอบกำรของกองทรัสต์
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ บู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ได้ เนื่องจำกเหตุผล
ใดเหตุ ผ ลหนึ่งแม้ว่ำกองทรัสต์ได้กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนผู้บ ริหำรอสังหำริม ทรัพย์ไ ว้เพียงพอและน่ ำสนใจ
กองทรัสต์อำจไม่สำมำรถแต่ งตัง้ บุคคลอื่นเพื่อทำหน้ำที่บริหำรทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกได้ดี
เทียบเท่ำกับกำรบริหำรจัดกำรของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ อำจจะส่งผลกระทบทำงลบอย่ำงมีนั ยสำคัญต่อผล
ประกอบกำร ฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(4)

อสังหาริมทรัพย์ทีก่ องทรัสต์ลงทุนมีความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าพื้นทีอ่ าจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื้นที ่
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน อำจประสบกับเหตุกำรณ์ท่สี ญ
ั ญำเช่ำ พื้นที่จำนวนมำกจะครบกำหนดอำยุใน
ช่วงเวลำเดียวกัน ควำมถี่ของกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื้นทีแ่ ละวิธกี ำรคำนวณค่ำเช่ำพื้นทีท่ ำให้กองทรัสต์มคี วำม
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อ่อนไหวต่อควำมผันผวนของรำคำตลำดของค่ำเช่ำพืน้ ที่ ซึง่ ในช่วงตลำดอำคำรสำนักงำนให้เช่ำมีอุปสงค์กำรเช่ำ
ใช้พน้ื ทีล่ ดลง ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำม อำจนำไปสู่กำรมีพน้ื ทีว่ ่ำงมำกขึน้ และอัตรำค่ำเช่ำทีล่ ดลงจะทำให้รำยได้
จำกค่ำเช่ำลดต่ำลง ซึง่ จะส่งผลให้รำยได้ของกองทรัสต์ลดลง โดยผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ หมดอำจไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ พืน้ ที่
หรืออำจต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ภำยใต้เงื่อนไขที่กองทรัสต์ได้รบั ประโยชน์ ดอ้ ยลงกว่ำทีเ่ คยได้รบั ตำมสัญญำเช่ำ
พืน้ ทีท่ ม่ี อี ยู่ในปจั จุบนั ซึง่ หำกอัตรำค่ำเช่ำพืน้ ทีใ่ หม่เมื่อมีกำรต่ออำยุ หรือเมื่อมีกำรเข้ำทำสัญญำใหม่ต่ ำกว่ำอัตรำ
ที่คำดว่ำ จะได้รบั อย่ำ งมีนัยสำคัญแล้ว จะส่งผลกระทบในทำงลบต่ อผลกำรดำเนิน งำนและฐำนะกำรเงินของ
กองทรัสต์ นอกจำกนี้ หำกมีผเู้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยใดบอกเลิกสัญญำเช่ำพืน้ ที่ หรือไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ บริษทั ฯ ไม่
สำมำรถรับประกันได้ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถนำพืน้ ทีว่ ่ำงออกให้เช่ำใหม่ได้ดว้ ยอัตรำค่ำเช่ำเดิม
(5)

ความเสี ย่ งจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที เ่ ป็ นสาระสาคัญและมี ผลกระทบต่อการ
จัดหาผลประโยชน์
อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จ ะเข้ำ ลงทุ นอำจต้อ งได้รบั กำรซ่อ มแซมและกำรปรับ ปรุง ครัง้ ใหญ่ ใ นส่วนที่เ ป็ น
สำระสำคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวมีควำมทันสมัย และมีควำมเหมำะสมในกำรใช้ประโยชน์ของลูกค้ำ
มำกยิง่ ขึน้ และเพื่อเป็ นกำรดึงดูดลูกค้ำให้มำใช้พน้ื ทีข่ องอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรซ่อมแซมหรือกำรบำรุงรักษำเป็ นประจำโดยทัวไปนั
่ น้ จะไม่มผี ลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ แต่
กำรซ่อมแซมหรือกำรปรับปรุงครัง้ ใหญ่ (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทีก่ รณีทม่ี ใิ ช่กำรซ่อมแซมในทำงกำรดำเนินธุรกิจทำง
กำรค้ำปกติ) อำจจำเป็ นต้องดำเนินกำรเพื่อเปลีย่ นแปลงรูปลักษณ์ ทัง้ ภำยในและภำยนอกของอสังหำริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน ตลอดจนกำรเปลีย่ นแปลงงำนระบบทีส่ ำคัญ กำรซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหญ่ดงั กล่ำวอำจต้องปิ ด
พื้นที่บำงส่วนของอสังหำริมทรัพย์เป็ นกำรชัวครำว
่
กำรปิ ดพื้นที่ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์
อสังหำริมทรัพย์ในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือเป็ นสำเหตุให้ผเู้ ช่ำบอกเลิกสัญญำเช่ำ ไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรือ
ยกเลิก สัญ ญำเช่ ำ พื้นที่ไ ด้ ดังนัน้ หำกอสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุน จำเป็ น ต้องมีกำรซ่ อ มแซมหรือกำร
ปรับปรุงครัง้ ใหญ่ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
ได้
ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนมีกำรปรับปรุงซ่อมแซมอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมโดยทำ
กำรเปลี่ยนชิ้น ส่ว นอุ ปกรณ์ หรืออะไหล่ ท่เี สื่อ มสภำพหรือช ำรุ ดเพื่อ รัก ษำสภำพอำคำรให้อ ยู่ใ นสภำพที่ดีแ ละ
เหมำะสมในกำรใช้ประโยชน์ ซึ่งกำรปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่ อกำรจัดหำผลประโยชน์ จำก
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน อีกทัง้ กำรซ่อมบำรุงแต่ละครัง้ จะใช้งบประมำณไม่สูงนัก เช่น กำรซ่อมแซมพื้น
อำคำร กำรซ่อมแซมบำรุง ระบบป้องกันอัคคีภยั กำรซ่อมแซมระบบปรับอำกำศ และระบบน้ ำประปำของอำคำร
เป็ นต้น
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นอกจำกกำรซ่อมบำรุงตำมปกติแล้ว ยังมีกำรซ่อมบำรุงหรือกำรปรับปรุงครัง้ ใหญ่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพให้อำคำร
มีควำมโดดเด่นพร้อมรองรับผูเ้ ช่ำและผู้ใช้บริกำรอยู่เสมอ และเพื่อให้อำคำรมีจำนวนผู้เช่ำ และผูใ้ ช้บริกำรอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี้ กำรซ่ อ มบ ำรุ ง ครัง้ ใหญ่ นัน้ มิไ ด้ส่ง ผลกระทบต่ อ กำรจัด หำผลประโยชน์ อ ย่ ำ งเป็ น สำระสำคัญ
เนื่องจำกจะดำเนินกำรโดยปิ ดปรับปรุงทีละส่วน ทำให้ยงั สำมำรถให้ใช้พน้ื ที่ โดยรอบของพื้นที่ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำร
ซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงได้ เช่น กำรตกแต่งห้อง Lobby ของอำคำรใหม่ กำรซ่อมแซมผนังภำยใน กำรเปลีย่ นพรม
กำรปรับปรุงห้องน้ ำ กำรเปลี่ยนลิฟท์ โดยผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ มแี ผนในกำรปรับปรุงที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นตำม
ควำมเหมำะสม
(6)

ความเสีย่ งจากการชาระค่าเช่าพื้นทีข่ องผูเ้ ช่าช่วงพื้นทีใ่ นทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรก
้
ค่ำเช่ำพืน้ ทีท่ ก่ี องทรัสต์จะได้รบั จำกผูเ้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วงพืน้ ทีจ่ ะเป็ นทีม่ ำของรำยได้หลักของกองทรัสต์ ดังนัน้
กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งจำกฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำเช่ำของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีไ่ ด้ หำกผูเ้ ช่ำพืน้ ที่
ดังกล่ำวมีปญั หำทำงกำรเงินซึ่งส่งผลกระทบต่ อควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำเช่ำ ไม่ชำระค่ำเช่ำ หรือยอมเลิก
สัญญำเช่ำช่วงก่อนกำหนด และหำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่มำทดแทนผูเ้ ช่ำดังกล่ำวได้ อำจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรำยได้ของกองทรัสต์ได้ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรัสต์
อย่ำงไรก็ดี ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ ุกรำยทีท่ ำสัญญำเช่ำช่วงพืน้ ทีก่ บั กองทรัสต์จะต้องวำงเงินประกันกำรเช่ำพืน้ ทีต่ ลอดอำยุ
สัญญำเช่ำช่วงพื้นที่ โดยจำนวนเงินประกันกำรเช่ำพื้นที่ท่จี ะเรียกเก็บนัน้ อยู่ในอัตรำเทียบเท่ำค่ำเช่ำสำหรับ
ระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 3 เดือน ซึง่ กองทรัสต์สำมำรถยึดเงินประกันดังกล่ำวในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำไม่ชำระค่ำเช่ำหรือ
ยกเลิกสัญญำก่อนกำหนด ซึง่ กำรทีม่ กี ำรวำงเงินประกันในลักษณะนี้จะช่วยลดควำมเสีย่ งและ/หรือผลกระทบต่อ
รำยได้ของกองทรัสต์ เนื่องจำกระยะเวลำโดยประมำณในกำรหำผู้เช่ำพืน้ ที่รำยใหม่นัน้ ใช้ระยะเวลำประมำณ 3
เดือน ซึง่ เงินประกันจะช่วยลดผลกระทบและควำมเสีย่ งเรื่องรำยได้ในช่วงเวลำดังกล่ำว

(7)

ความเสี ย่ งจากการที ต่ ้ องเสี ย ผู้เช่ าพื้ นที ร่ ายที ม่ ี ค วามสาคัญอาจส่ งผลกระทบด้า นลบต่ อ สถานะทาง
การเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์
ค่ำเช่ำพื้นที่หรือค่ำตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รบั จำกผู้เช่ำสัญญำให้ เช่ำพื้นที่จะเป็ นที่มำของรำยได้ สำคัญของ
กองทรัส ต์ ดัง นั น้ กองทรัส ต์ อ ำจมีค วำมเสี่ย งในกรณี ท่ีผู้เ ช่ ำ พื้น ที่ร ำยที่มีค วำมส ำคัญ ไม่ ช ำระค่ ำ เช่ ำ หรือ
ค่ำตอบแทน หรือยอมเลิกสัญญำเช่ำก่อนกำหนดระยะเวลำ และหำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถหำลูกค้ำรำยใหม่มำ
ทดแทนผูเ้ ช่ำหรือผู้เช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวได้ อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของกองทรัสต์ได้ ซึง่ จะส่งผลโดยตรง
ต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ รำยละเอียดของผูเ้ ช่ำรำยใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 มีดงั นี้
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (มีพน้ื ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 26,313 ตำรำงเมตร)
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ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)
4,210.66

อัตราส่วนพืน้ ที่เช่าต่อ
พืน้ ที่เช่ารวม (ร้อยละ)
16.00

1

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2

กลุ่มบริษทั ยูนิเวนเจอร์

2,416.34

9.18

3

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

1,968.49

7.48

4

บริษทั คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

1,670.33

6.35

5

บริษทั ทำเคดำ (ประเทศไทย) จำกัด

1,440.60

5.47

6

บริษทั เฮดควอเตอร์ส จำกัด

1,026.66

3.90

7

บริษทั กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

997.00

3.79

8

บริษทั ไอโทรำมำ คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

719.81

2.74

9

สถำนเอกอัครรำชทูตฮังกำรี

553.40

2.10

10

บริษทั อีเอ็มซี อินฟอร์เมชัน่ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

513.11

1.95

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)
7,087

อัตราส่วนพืน้ ที่เช่าต่อ
พืน้ ที่เช่ารวม (ร้อยละ)
9.68

โครงกำรสำทร สแควร์ (มีพน้ื ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 73,181 ตำรำงเมตร)
ผูเ้ ช่า
1

ธนำคำรมิซโู ฮ จำกัด สำขำกรุงเทพฯ

2

บริษทั แคนนอน มำร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

6,791

9.28

3

กลุ่มบริษทั ฟอร์ด

5,082

6.94

4

บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

3,975

5.43

5

บริษทั คู เด ทำ (ประเทศไทย) จำกัด

3,476

4.75
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ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)
3,408

อัตราส่วนพืน้ ที่เช่าต่อ
พืน้ ที่เช่ารวม (ร้อยละ)
4.66

6

บริษทั ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด

7

กลุ่มบริษทั แผ่นดินทอง

3,012

4.12

8

บริษทั บูพำ ประกันสุขภำพ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

2,926

4.00

9

บริษทั ไอพีจี แอดเวอไทซิง่ (ประเทศไทย) จำกัด
(McCann World Group)

2,843

3.88

10

บริษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

2,642

3.61

อย่ำงไรก็ดี เมื่อกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกและเข้ำเป็ นผู้ให้เช่ำแทนเลิศรัฐ
กำร และนอร์ท สำธร เรียลตี้แล้ว ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ ุกรำยทีท่ ำสัญญำเช่ำพืน้ ทีก่ บั กองทรัสต์ต้องวำงเงินประกันกำรเช่ำ
พืน้ ทีเ่ ทียบเท่ำกับค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำประมำณ 3 เดือนต่อสัญญำ ดังนัน้ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำพืน้ ทีไ่ ม่ชำระ
ค่ำเช่ำพืน้ ที่ กองทรัสต์มสี ทิ ธิยดึ เงินประกันกำรเช่ำเพื่อใช้ชำระแทนเงินทีผ่ เู้ ช่ำค้ำงชำระ รวมถึงเพื่อชดเชยควำม
เสียหำยที่เกิดขึน้ เนื่องจำกกำรผิดข้อตกลงของผู้เช่ำด้วย ในกรณีท่ผี ู้เช่ำพื้นที่ยกเลิกสัญญำก่อนกำหนด โดยที่
ไม่ได้มสี ำเหตุมำจำกกำรที่กองทรัสต์ปฏิบตั ิผดิ สัญญำ กองทรัสต์มสี ทิ ธิยดึ เงินประกันกำรเช่ำทั ้งหมดเพื่อชดใช้
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรเลิกสัญญำดังกล่ำว และผูเ้ ช่ำยังต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยเดือนและค่ำบริกำรต่อไปจนถึงวันที่
มีกำรบอกเลิกสัญญำโดยชอบด้วยกฎหมำย โดยให้รวมถึงค่ำใช้จ่ำย ค่ำเสียหำยและเงินจำนวนอื่น ๆ ทีผ่ เู้ ช่ำต้อง
รับผิดชอบด้วย ซึง่ กำหนดข้อสัญญำเรื่องกำรวำงเงินประกันในลักษณะนี้จะช่วยลดควำมเสีย่ งและผลกระทบด้ำน
ลบต่อสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ได้ทำงหนึ่ง
นอกจำกนี้ ด้วยทัง้ สองอำคำรเป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ มีทำเลที่ตงั ้ ที่อยู่ใจกลำงของกรุงเทพมหำนครอย่ำง
แท้จริง ตัวอำคำรเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสำธำรณะรถไฟฟ้ำ BTS (โครงกำรรถไฟฟ้ำของบริษัทระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด มหำชน) จึงมีขอ้ ได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับอำคำรสำนักงำนอื่น
นอกจำกนี้ เลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ได้พจิ ำรณำ คัดเลือกผูเ้ ช่ำทีม่ ศี กั ยภำพในกำรดำเนินธุรกิจทีม่ คี วำม
มันคงและได้
่
รบั กำรยอมรับ อีกทัง้ ยังมีมำตรกำรสื่อสำรและรักษำฐำนลูกค้ำที่เป็ นผู้เช่ำเดิมโดยตลอด มีกำรยื่น
ข้อเสนอให้ลกู ค้ำรำยเดิมได้มกี ำรต่ออำยุต่อไปได้อกี 2 ครำว ครำวละไม่เกิน 3 ปี แต่ทงั ้ นี้ หำกผูเ้ ช่ำตัดสินใจไม่ต่อ
อำยุสญ
ั ญำในครำวถัดไป โดยหลักแล้ว ผู้เช่ำต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยแจ้งให้เลิศรัฐกำร
และนอร์ท สำธร เรียลตีท้ รำบเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนสัญญำจะสิน้ สุดลงโดยระยะเวลำดังกล่ำวเป็ น
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ระยะเวลำทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะจัดหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่มำแทนทีไ่ ด้ ตลอดจนกำรไม่ต่อสัญญำของผูเ้ ช่ำรำยเดิม ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อช่วงเว้นว่ำงในกำรเช่ำ นัน้ มีโอกำสเกิดขึน้ ในระดับที่ต่ ำโดยเฉพาะโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เนื่องจากปจั จุบนั มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 99 ทัง้ นี้ มีเพียงพืน้ ทีห่ อ้ งเก็บของประมาณ 32 ตารางเมตรทีย่ งั มี
ผูเ้ ช่าไม่เต็มจานวน โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน และร้านค้าร้อยละ 100 และมีรายชื่อผูจ้ องเช่าต่อ (Waiting
lists) พร้อมเข้ามาเป็ นผูเ้ ช่ารายใหม่อยู่ตลอด ขณะทีโ่ ครงการสาทร สแควร์ นอร์ท สาธร เรียลตี้ และ/หรือตัวแทน
อสังหาริมทรัพย์ได้มกี ารนาเสนอพืน้ ทีเ่ ช่าให้แก่ลกู ค้าทีม่ ศี กั ยภาพมาเป็ นผูเ้ ช่าเพิม่ เติมอยู่เสมอ
(8)

ความเสี ย่ งเกีย่ วกับการที ผ่ ้เู ช่าพื้นที ข่ องกองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ความยิ นยอมในการเปลีย่ นตัวผู้ให้เช่ า
พื้นทีจ่ ากเจ้าของทรัพย์สินเดิ มเป็ นกองทรัสต์
เมื่อกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกแล้ว ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุนครัง้ แรกต้องยินยอมเปลี่ยนคู่สญ
ั ญำเช่ำพื้นที่ จำกผู้ให้เช่ำเดิมเป็ นกองทรัสต์ และชำระค่ำเช่ำพื้นที่ให้แก่
กองทรัสต์ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ ทัง้ นี้ หำกผูเ้ ช่ำพืน้ ทีป่ ฏิเสธทีจ่ ะให้ควำมยินยอมดังกล่ำวและไม่ชำระค่ำเช่ำพืน้ ที่ ให้แก่
กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ นั เป็ นรำยได้ของกองทรัสต์ซง่ึ อำจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรำยได้ของกองทรัสต์ และส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่ำงไรก็ดี ในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์จะ
ดำเนินกำรแจ้งและอธิบำยถึงรำยละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์ให้ผเู้ ช่ำพืน้ ทีไ่ ด้ทรำบ เพื่อประสำนงำนในกำรให้
ควำมยินยอมในกำรเปลีย่ นคู่สญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ จำกผูใ้ ห้เช่ำเดิมเป็ นกองทรัสต์โดยจะดำเนินกำรโดยเร็วและใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถให้ผู้เช่ำพืน้ ทีร่ บั ทรำบและยินยอมเปลีย่ นคู่สญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ จำกผูใ้ ห้เช่ำเดิมเป็ น
กองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำพืน้ ทีป่ ฏิเสธทีจ่ ะให้ควำมยินยอมในกำรเปลีย่ นตัวผูใ้ ห้เช่ำ พืน้ ที่ (ซึง่ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้
ปรึกษำกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์และเห็น ว่ำน่ ำจะมีผู้เช่ำพื้นที่ดงั กล่ำวไม่มำกนัก ) กองทรัสต์โดยผู้จดั กำร
กองทรัสต์จะดำเนินกำรอย่ำงดีทส่ี ดุ ในกำรจัดกำรให้มกี ำรเปลีย่ นชื่อคู่สญ
ั ญำข้ำงต้นต่อไป
ทัง้ นี้เนื่องจำกข้อสัญญำอื่นๆที่เป็ นสำระสำคัญ ในสัญญำเช่ำพื้นที่กบั ผู้เช่ำรำยย่อยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกเดิม
ดังนัน้ กำรปฏิเสธทีจ่ ะให้ควำมยินยอมดังกล่ำวจึงมีโอกำสเกิดขึน้ ได้น้อย
นอกจำกนี้ ในสัญญำตกลงกระทำกำร (Sponsor Undertaking) ยังกำหนดไว้ว่ำหำกผูเ้ ช่ำพืน้ ทีป่ ฏิเสธทีจ่ ะให้ควำม
ยินยอมในกำรเปลีย่ นตัวผูใ้ ห้เช่ำพืน้ ที่ เลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำเดิมจะยังคงเป็ นผูใ้ ห้เช่ำ
กับลูกค้ำรำยนัน้ ๆต่อไปจนกว่ำสัญญำจะสิน้ สุดลงทัง้ นี้ผลประโยชน์ใดๆซึง่ รวมถึงเงินประกัน ตำมสัญญำจำกผูเ้ ช่ำ
พื้นที่อนั เป็ นผลประโยชน์ ท่ี กองทรัสต์ควรจะได้รบั ซึ่ง เลิศรัฐกำรหรือ นอร์ท สำธร เรียลตี้ได้รบั จำกผู้เช่ำพื้น ที่
ดังกล่ำว เลิศรัฐกำรหรือนอร์ท สำธร เรียลตี้ จะดำเนินกำรส่งมอบผลประโยชน์ ดงั กล่ำวให้แก่ กองทรัสต์โดยมี
รำยละเอียดขัน้ ตอนกำรจัดเก็บและส่งมอบผลประโยชน์ให้กองทรัสต์ เป็ นดังนี้
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(1)
(2)

(3)

(9)

เลิศรัฐกำรหรือนอร์ท สำธร เรียลตี้จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินตำมสัญญำ ตำมข้อกำหนดกำรชำระเงินที่
ระบุไว้ในสัญญำ
เมื่อรับชำระเงินจำกลูกค้ำแล้ว เลิศรัฐกำรหรือนอร์ท สำธร เรียลตี้จะจัดทำรำยงำนรับเงินประจำวัน (Daily
Collection Report) สรุปยอดเช็ค /เงินสด/ สลิปบัตรเครดิต และแนบสำเนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี /
สำเนำใบแจ้งหนี้ และเอกสำรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เลิศรัฐกำรหรือนอร์ท สำธร เรียลตีจ้ ะรวบรวมและนำฝำกเงินทีไ่ ด้รบั ชำระเข้ำบัญชีธนำคำรของกองทรัสต์
ภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่ำว พร้อมนำส่งสำเนำใบนำฝำกหรือหลักฐำนแสดง
กำรฝำกเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์

ความเสีย่ งเกีย่ วกับคู่แข่งทางการค้าในการดาเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งประกำรหนึ่งทีก่ องทรัสต์จะต้องประสบเมื่อเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ของโครงกำร คือควำมเสีย่ งจำกกำร
แข่งขันในธุรกิจ ให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรสำนักงำน กำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนผู้ประกอบกำรในตลำด กำรเพิม่ ขึน้ ของ
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ กำรลดลงของควำมต้องกำรเช่ำพืน้ ที่ ซึง่ กำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนผูป้ ระกอบกำรในตลำดจะ
ส่งผลให้อุปทำนของตลำดเพิม่ ขึน้ ทำให้มกี ำรแข่งขันสูงขึน้
ทัง้ นี้ หลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ แล้ว ในอนำคตกองทรัสต์อำจต้องเผชิญควำมเสีย่ งจำกกำรเกิดขึน้
ของอำคำรสำนักงำนใหม่ (นอกเหนือจำกทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ) ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ในระยะยำวของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนบริษทั ฯในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ จะกำหนดแผนงำนและกลยุทธ์
ทำงกำรตลำดทีเ่ หมำะสมเพื่อดึงดูดลูกค้ำประเภทต่ำงๆ ทัง้ กลุ่มลูกค้ำเอกชนในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึง
กลุ่มลูก ค้ำหน่ ว ยงำนรัฐให้ม ำเช่ำพื้นที่ของทรัพย์สนิ ที่ก องทรัสต์จะลงทุน อย่ ำงต่ อเนื่อง รวมถึง กำรให้บริกำร
ประเภทต่ำงๆที่จำเป็ นและเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำดังกล่ ำว ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์เชื่อว่ำกำร
ดำเนินกำรในแนวทำงนี้จะทำให้ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันรำยอื่นๆได้อย่ำงไม่
เสียเปรียบ

(10)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
การดาเนิ นการของกองทรัสต์
แม้ว่ำกองทรัสต์จะได้กำหนดบทบำทและขอบเขตกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ในฐำนะผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ ในกำรจัดกำรทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนอย่ำงระมัดระวัง อย่ำงไรก็ตำม ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กบั นอร์ท สำธร เรียลตีใ้ นฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ยงั อำจเกิดขึน้ ได้ เนื่องจำก
นอร์ท สำธร เรียลตี้อำจทำหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำร และ/หรืออาจมีการพัฒนาอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำร
สำนักงำนอื่นๆ ทีก่ องทรัสต์มไิ ด้ลงทุนในอนำคต
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ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทอ่ี ำจ
ก่อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ กำรดำเนิน กำรของกองทรัสต์นัน้ ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ร ะหว่ ำ ง
กองทรัสต์ และนอร์ท สำธร เรียลตี้ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะมีขอ้ กำหนดเรื่องข้อตกลงกำรไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขันของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (รำยละเอียดเป็ นไปตำมหัวข้อ 2.3 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ)
นอกจำกนี้ ปจั จุบนั นอร์ท สำธร เรียลตี้ไม่มอี สังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำนที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรทีอ่ ำจแข่งขันในทำงธุรกิจกับอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อีกทัง้ ในกำรบริหำรและดำเนินกำรโครงกำร
นอร์ท สำธร เรียลตี้จะต้องดำเนินโครงกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของกองทรัสต์เป็ นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบในทำงลบต่อทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนอันเนื่องมำจำกกำรทีน่ อร์ท สำธร เรียลตี้เข้ำเป็ นผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์อ่นื อีกด้วย ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่ำโอกำสที่นอร์ท สำธร เรียลตี้จะประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรแข่งขันกับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนมีค่อนข้ำงต่ำ
(11)

ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิ ดขึ้นจากการกู้ยืม
เนื่องจำกกองทรัสต์มีควำมประสงค์จะกู้ยืมเงินระยะยำวจำนวนรวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำทหรือคิดเป็ น
ประมำณร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันทีก่ องทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้วเสร็จ เพื่อเป็ น
แหล่ ง เงิน ทุ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำรลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก ที่ล งทุ น ครัง้ แรก และรวมถึง วงเงิน กู้ส ำหรับ ปรับ ปรุ ง
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทอ่ี ำจมีเพิม่ เติมในอนำคตดังนัน้ กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งเกิดขึน้ จำกกำรกูย้ มื เงิน
ดังกล่ำวได้ เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้ ในส่วนทีเ่ ป็ นอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในระหว่ำงอำยุเงินกู้
ซึ่งอำจส่ง ผลกระทบทำงลบต่ อผลกำรดำเนิ นงำนของกองทรัสต์แ ละควำมสำมำรถของกองทรัสต์ใ นกำรจ่ำ ย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ นอกจำกนื้ในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สำมำรถชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น
ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำกูย้ มื เงิน อำจส่งผลให้ผใู้ ห้กดู้ ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับกองทรัสต์อนั เนื่องมำจำกกำรไม่
ปฏิบตั ติ ำมสัญญำกู้ยมื เงิน หรือเกิดเหตุผดิ สัญญำอื่น ๆ ภำยใต้สญ
ั ญำเงินกู้ (ซึง่ เหตุผดิ นัดรวมถึงกรณีท่ี นอร์ท
สำธร เรียลตี้ มิได้เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์) อำจส่งผลให้ผใู้ ห้กอู้ ำจดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับ
กองทรัสต์หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมสัญญำอันเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำกู้ยมื เงิน เช่น กำหนดให้ส่วน
หนึ่งหรือทัง้ หมดภำยใต้เอกสำรทำงกำรเงินใด ๆ ถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือใช้สทิ ธิในกำรบังคับตำมสัญญำ
หลัก ประกัน ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง หรือ ทัง้ หมด รวมถึง กำรบัง คับ จ ำนองในทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ ท่ีน ำไป เป็ น
หลักประกันเงินกู้
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อครบกำหนดชำระเงินกูใ้ นปี ท่ี 5 บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำทำงเลือกในกำร
ระดมทุนด้วยวิธตี ่ำงๆ เช่น กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม กำรเสนอขำยหุน้ กู้ กำรกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์
สถำบันกำรเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินำศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่นทีส่ ำมำรถให้สนิ เชื่อแก่
กองทรัสต์ได้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะเลือกวิธกี ำรทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์และกองทรัสต์ซ่งึ เมื่อพิจำรณำจำกหลักประกันกำรกู้ยมื และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของ
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กองทรัสต์แล้ว บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำควำมเสีย่ งจำกกำรทีก่ องทรัสต์ไม่สำมำรถชำระเงินต้น
ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำกูย้ มื เงินเนื่องจำกไม่สำมำรถทำกำรระดมทุนเพื่อชำระคืนหนี้เดิมอยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำก
กองทรัสต์มอี ตั รำส่วนกำรกูย้ มื ต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับทีต่ ่ ำ ประกอบกับอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำไป
ลงทุนนัน้ มีควำมสำมำรถทีจ่ ะสร้ำงรำยได้ให้กบั กองทรัสต์อย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวและจะดำเนินกำรพิจำรณำและติดตำม
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรกู้ยมื ของกองทรัสต์ซ่งึ รวมถึงแนวโน้มอัตรำดอกเบีย้ อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อทีจ่ ะสำมำรถ
ประเมินควำมเสีย่ งและดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมนอกจำกนี้บริษทั ฯอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อ
ลดควำมเสีย่ งจำกกำรกูย้ มื เงินเช่นบริกำรธุรกรรมแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) โดยกองทรัสต์
จะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ น
สำคัญ
(12)

ความเสีย่ งจากการใช้เงิ นประกันการเช่าในการได้มาซึง่ ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ในวันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน คำดว่ำกองทรัสต์จะได้รบั มอบเงินประกันกำรเช่ำทีเ่ ป็ นเงินสดภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทีม่ อี ยู่
จำกเลิศรัฐกำร และนอร์ท สำธร เรียลตี้จำนวนรวมทัง้ สิน้ ประมำณ 235 ล้ำนบำท โดยกองทรัสต์จะใช้เงินประกัน
กำรเช่ำจำนวนไม่เกิน 160 ล้ำนบำทซึง่ คิดเป็ นประมำณร้อยละ 68 ของเงินประกันกำรเช่ำทัง้ หมด เพื่อลงทุนใน
กำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ดังนัน้ กองทรัสต์จะมีเงินประกันกำรเช่ำที่เป็ นเงินสดคงเหลืออยู่ใน
กองทรัสต์เป็ นจำนวนประมำณ 75 ล้ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นประมำณร้อยละ 32 ของเงินประกันกำรเช่ำทัง้ หมด โดย
กำรนำเงินดังกล่ำวมำใช้อำจเพิม่ ควำมเสีย่ งในกำรดำรงเงินสดสำรองของกองทรัสต์เพื่อรองรับกำรคืนเงินประกัน
กำรเช่ำ ดังกล่ำ วให้แก่ผู้เช่ำ ในกรณีท่ตี ้องมีกำรคืนเงินประกัน กำรเช่ ำดังกล่ำ วตำมสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรนำเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวมำใช้เป็ นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่ใช้ในกำรลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก จะช่วยให้กองทรัสต์มกี ำรบริหำรเงินทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ โดยจะทำให้ต้นทุนใน
กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ต่ ำลง เมื่อเทียบกับต้นทุนเงินกู้ยมื หรือกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ส่งผลให้
ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดขี น้ึ โดยบริษทั ฯ ได้คำนึงถึงระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำทีม่ อี ยู่ เงื่อนไขเกีย่ วกับกำร
คืนเงินประกันกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ และคำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องของกองทรัสต์ในกำรนำ
เงินประกันกำรเช่ำมำใช้อย่ำงรอบคอบ อย่ำงไรก็ตำม ภำระหน้ำทีข่ องกองทรัสต์ทต่ี ้องชำระคืนเงินประกันกำรเช่ำ
กรณีผเู้ ช่ำไม่ต่อสัญญำและไม่มผี มู้ ำเช่ำทดแทนนัน้ คำดว่ำจะมีจำนวนน้อยกว่ำจำนวนเงินประกันกำรเช่ำทีต่ ้องคืน
แก่ผเู้ ช่ำเมื่อครบกำหนดตำมสัญญำเช่ำอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เนื่องจำกโอกำสทีผ่ เู้ ช่ำทีห่ มดสัญญำในปี นนั ้ ทัง้ หมด
จะไม่ต่อสัญญำและย้ำยออกนัน้ มีโอกำสเป็ นไปได้น้อยมำก เนื่องจำกเมื่อเริม่ กำรเช่ำ ผูเ้ ช่ำอำคำรสำนักงำนต้องใช้
เงินลงทุนและระยะเวลำในกำรตกแต่งพืน้ ทีเ่ ช่ำเพื่อให้สำนักงำนสำมำรถใช้งำนตำมแผนของผูเ้ ช่ำได้ ทัง้ นี้ กำรย้ำย
ออกเมื่อสิน้ สุดสัญญำเช่ำ จะทำให้ผเู้ ช่ำสูญเสียเงินลงทุนและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ จึงเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่ำ
รำยย่อยส่วนใหญ่จะทำกำรต่อสัญญำเช่ำเมื่อหมดสัญญำเช่ำ และนอกจำกนี้ ด้วยเหตุท่ที งั ้ สองอำคำรเป็ นอำคำร
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สำนักงำนเกรดเอ มีทำเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี เชื่อมต่อกับสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ซึง่ เป็ นข้อได้เปรียบอำคำรสำนักงำนอื่น ทำให้
โอกำสที่ผเู้ ช่ำรำยใหญ่จะยกเลิกสัญญำและออกไปหำทำเลอื่นนัน้ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงน้อย ประกอบกับใน
กรณีทผ่ี เู้ ช่ำตัดสินใจไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำกำรเช่ำ ผูเ้ ช่ำต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงน้อย 180 วัน
ก่อนสัญญำจะสิน้ สุดลง ซึง่ บริษทั ฯ จะมีระยะเวลำในกำรหำผูเ้ ช่ำมำทดแทนได้
อีกทัง้ กองทรัสต์ได้จดั เตรียมวงเงินกู้หมุนเวียนเป็ นวงเงินประมำณไม่เกิน 160 ล้ำนบำท (เป็ นวงเงินที่มกี ำร
ทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี ) เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนกำรจ่ำยคืนเงินประกันกำรเช่ำ ซึง่ จะสำมำรถช่วยลด
ควำมเสีย่ งเรื่องสภำพคล่องของเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวได้
1.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

(1)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับความไม่เพียงพอของพื้นทีจ่ อดรถยนต์
ในปจั จุบนั แม้ว่ำพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ของอสังหำริมทรัพย์ในแต่ละโครงกำรทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนมีไม่ต่ำกว่ำจำนวน
ทีก่ ฎหมำยกำหนดแล้วก็ตำม อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ใช้บริกำรหรือผู้เช่าพืน้ ทีข่ องอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะเข้า
ลงทุนมีจานวนเพิม่ ขึน้ หรือมีความต้องการในการจอดรถยนต์ในโครงการเพิม่ ขึน้ อาจส่งผลให้พน้ื ทีจ่ อดรถยนต์
ของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้า ลงทุนในปจั จุบนั มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ หรือลูกค้า
ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ท่ี ก องทรัส ต์ จ ะเข้ า ลงทุ น รวมถึ ง อาจส่ ง ผลให้ จ านวนผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีกองทรัสต์จ ะเข้า ลงทุ น ลดลงอย่ า งมีนัย สาคัญ และอาจกระทบต่ อรายได้ข องกองทรัสต์ใ น
ท้ายทีส่ ดุ
อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ มจี ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผูเ้ ช่ำพืน้ ที่ หรือผูใ้ ช้บริกำร
อสัง หำริม ทรัพ ย์ ท่ีก องทรัส ต์ จ ะเข้ำ ลงทุ น และกองทรัส ต์ เ ล็ง เห็น ควำมจ ำเป็ น ในกำรเสริม ศัก ยภำพของ
อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว กองทรัสต์จะดำเนินกำรโดยเลือกวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในกำรจัดหำพืน้ ทีท่ จ่ี อดรถยนต์ให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร
นอกจำกนี้ ด้วยเหตุทอ่ี สังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน ทัง้ สองโครงกำรมีทำงเชื่อมต่อกับสถำนีรถไฟฟ้ำ
BTS ซึ่งจะทำให้ผู้เช่ำพื้นที่ หรือผู้ใช้บริกำรมีทำงเลือกในกำรเดินทำงและช่วยเพิม่ ควำมสะดวกในกำรเดินทำง
มำยังโครงกำรทัง้ สองโครงกำรได้มำกขึน้ อีกทัง้ โครงกำรสำทร สแควร์ยงั ตัง้ อยู่ในบริเวณทีม่ รี ะบบขนส่งมวลชน
อื่นสนับสนุ น คือ รถโดยสำรด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งปจั จัยดังกล่ำวเหล่ำนี้จะช่วยลดปญั หำพื้นที่จอดรถยนต์ไ ม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรได้
ทัง้ นี้ สำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์นนั ้ จำกกำรตรวจสอบพบว่ำจำนวนทีจ่ อดรถยนต์ ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้
ในใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร (อ.6) มีทงั ้ สิน้ จำนวน 580 คัน แบ่งเป็ นทีจ่ อดรถในส่วนของโรงแรมโอกุระจำนวน
235 คัน โดยเลิศรัฐกำรได้ทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวกับทีซซี ี ลักซ์ชรู โี ฮเทลส์ รวมทัง้ บันทึกแนบท้ำย กำหนดให้
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ทีซซี ี ลักซ์ชูรโี ฮเทลส์มสี ทิ ธิในกำรใช้พน้ื ทีจ่ อดรถยนต์ของอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
จำนวน 235 คัน อย่ำงไรก็ดี เลิศรัฐกำรได้เข้ำทำสัญญำบริหำรพืน้ ที่จอดรถยนต์กบั บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้มสี ทิ ธิบริหำรพื้นที่จอดรถยนต์ในส่วนของโรงแรมโอกุระดังกล่ำว โดย
สัญ ญำดังกล่ ำวกำหนดให้เ ลิศ รัฐกำรมีสทิ ธินำพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 164 คันจำกจ ำนวนทัง้ หมด 235 คัน
ดังกล่ำว ไปออกใช้ทำประโยชน์ได้ ดังนัน้ จะมีทจ่ี อดรถสำหรับผูเ้ ช่ำพื้นทีส่ ำนักงำน หรือผูใ้ ช้บริกำรของสำหรับ
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ จำนวน 509 คัน ซึง่ ในปจั จุบนั มีควำมเพียงพอต่อกำรใช้สอยของผูเ้ ช่ำพืน้ ที่
สำนักงำน หรือผูใ้ ช้บริกำรของสำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรใช้งำนทีจ่ อดรถของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน หรือผูใ้ ช้บริกำรของสำหรับโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทอ่ี ำจมีมำกขึน้ ในอนำคต ดังนัน้ ภำยใต้สญ
ั ญำตกลงกระทำกำร บริษทั ฯ ได้กำหนดให้
เลิ ศ รั ฐ กำรตกลงด ำเนิ น กำรให้ ก องทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ใ นกำรใช้ พ้ื น ที่ จ อดรถใน โครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ในจำนวนที่เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจำกกำรประกอบธุรกิจใน
ปจั จุบนั ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ตลอดระยะเวลำที่กองทรัสต์เป็ นผู้เช่ำพื้นที่บำงส่วนในอำคำร
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทัง้ นี้ หำกทรัสตีมคี วำมเห็นว่ำสิทธิในกำรใช้ทจ่ี อดรถดังกล่ำวพืน้ ทีจ่ อดรถใน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มไี ม่เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในช่วงเวลำใดๆ ก็ตำม ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรอำคำรและมีควำมจำเป็ นต้องจัดหำพื้นที่จอดรถ
เพิ่ ม เติ ม ใ นกำ รใ ห้ บ ริ ก ำ รแ ก่ ผู้ ป ระ กอบ กำรแ ละ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ รอำ คำ รใ นโ ค รง กำ รป ำ ร์ ค เว นเช อร์
อีโคเพล็กซ์ แล้วนัน้ เลิศรัฐกำรตกลงจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ดุ ในกำรจัดหำที่จอดรถเพิม่ เติมเพื่อให้เพียงพอ
ต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตำมทีท่ รัสตีรอ้ งขอ
ทัง้ นี้ สำหรับโครงกำรสำทร สแควร์ นัน้ จำกกำรตรวจสอบพบว่ำจำนวนทีจ่ อดรถยนต์ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบรับรอง
กำรก่อสร้ำงอำคำร (อ.6) มีทงั ้ สิ้นจำนวน 930 คัน ซึ่งในปจั จุบนั มีควำมเพียงพอต่ อกำรใช้สอยของผู้เช่ำพื้นที่
สำนักงำน หรือผูใ้ ช้บริกำรของสำหรับโครงกำรสำทร สแควร์
อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรใช้งำนทีจ่ อดรถของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน หรือผูใ้ ช้บริกำรของสำหรับโครงกำร
สำทร สแควร์ท่จี ะมีม ำกขึ้น ภำยใต้สญ
ั ญำตกลงกระทำกำร บริษัทฯ ได้กำหนดให้ น อร์ท สำธร เรีย ลตี้ต กลง
ดำเนินกำรให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิในกำรใช้พน้ื ทีจ่ อดรถในโครงกำรสำทร สแควร์เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่
ผู้ป ระกอบกำรและผู้ใ ช้บ ริก ำรอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ใ นจ ำนวนที่เ พีย งพอต่ อ กำรประกอบธุ ร กิจ ของ
กองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจำกกำรประกอบธุรกิจในปจั จุบนั ของโครงกำรสำทร สแควร์ ตลอดระยะเวลำทีก่ องทรัสต์
เป็ นผูเ้ ช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ ทัง้ นี้ หำกทรัสตีมคี วำมเห็นว่ำสิทธิในกำรใช้ทจ่ี อดรถดังกล่ำว
พืน้ ทีจ่ อดรถในโครงกำรสำทร สแควร์มี ไม่เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในช่วงเวลำใดๆ ก็ตำม ซึง่
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรอำคำรและมีควำมจำเป็ นต้องจัดหำพื้นที่จอดรถ
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เพิม่ เติมในกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรอำคำรในโครงกำรสำทร สแควร์แล้วนัน้ นอร์ท สำธร
เรียลตีผ้ ใู้ ห้สญ
ั ญำในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงกำรสำทร สแควร์ตกลงจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดในกำรจัดหำทีจ่ อด
รถเพิม่ เติมเพื่อให้เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตำมทีท่ รัสตีรอ้ งขอ
(2)

ความเสี ย่ งเกี ย่ วกับการใช้ ประโยชน์ บนพื้นที บ่ างส่วนในโครงการสาทร สแควร์ ระหว่าง นอร์ท สาธร
เรียลตี้ และ นอร์ท สาธร โฮเต็ล
เนื่องจำกในปจั จุบนั นอร์ท สำธร เรียลตี้ ได้มกี ำรใช้ทบ่ี ำงส่วนบริเวณสวนหย่อมด้ำนหลังซึง่ ติดกับโรงแรมดับเบิล้ ยู
เป็ นพื้นทีป่ ระมำณ 229.50 ตำรำงเมตร ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่ำวนี้ปจั จุบนั นอร์ท สำธร เรียลตี้ ได้ให้เช่ำแก่นอร์ท สำธร
โฮเต็ล เพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจโรงแรมภำยใต้สญ
ั ญำแบ่งเช่ำช่วงทีด่ นิ ฉบับลงวันที่ 21 สิงหำคม 2551 (โดยมีเนื้อ
ทีเ่ ช่ำช่วงรวม 4 ไร่ 3 งำน 17.45 ตำรำงวำ เป็ นระยะเวลำ 30 ปี นับแต่วนั ที่ 7 ตุลำคม 2553) ทัง้ นี้ นอร์ท สำธร
เรียลตีไ้ ด้ใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวเป็ นพืน้ ทีส่ ำหรับทีว่ ่ำงรอบอำคำรเพื่อให้รถดับเพลิงสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึง่ ได้มกี ำรยินยอม
ให้ นอร์ท สำธร เรียลตี้ (ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำช่วง) สำมำรถใช้ทด่ี นิ ที่ นอร์ท สำธร โฮเต็ล ทำกำรเช่ำและพัฒนำขึน้ ได้
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 โดยระบุว่ำนอร์ท สำธร เรียลตี้ (ในฐำนะผู้ให้เช่ำ ช่วง) บริษัทในเครือ แขก หรือลูกค้ำของ
นอร์ท สำธร เรียลตี้ สำมำรถใช้สอย (พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้เช่ำแก่โรงแรมไปแล้ว) ได้ โดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำย
นอกจำกนี้ นอร์ท สำธร โฮเต็ล ได้มีกำรใช้พ้นื ที่บริเวณวงเวียนหน้ำโรงแรมซึ่งติดกับโครงกำร สำทร สแควร์
(บริเวณเหนือพื้นดินโดยส่วนใต้ดนิ ของพื้นที่ส่วนนี้เป็ นลำนจอดรถใต้ดนิ ของโครงกำรสำทร สแควร์) และพื้นที่
สำมเหลีย่ มบริเวณมุมด้ำนหลังของโรงแรมดับเบิล้ ยูเป็ นพืน้ ทีร่ วมประมำณ 502 ตำรำงเมตร โดยพืน้ ที่ดงั กล่ำวนี้
เป็ นพืน้ ทีข่ องโครงกำรสำทร สแควร์ โดยนอร์ท สำธร โฮเต็ล ได้ใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวเป็ นถนนรอบวงเวียนและขอบรัว้
ของโรงแรม ทัง้ นี้ ควำมตกลงดังกล่ำวเป็ นข้อ ตกลงและควำมเข้ำใจของทัง้ นอร์ท สำธร โฮเต็ล และนอร์ท สำธร
เรียลตี้ ในขณะทีม่ กี ำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงแรมและโครงกำร สำทร สแควร์ โดยไม่ได้ทำบันทึกหรือระบุไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร
กำรใช้พ้นื ที่ดงั กล่ำวของนอร์ท สำธร เรียลตี้ และ นอร์ท สำธร โฮเต็ล ตำมที่กล่ำวมำนัน้ เป็ นกำรใช้พ้นื ที่เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันของทัง้ สองโครงกำร โดยพืน้ ทีบ่ ริเวณวงเวียนหน้ำโรงแรมดังกล่ำวในปจั จุบนั ไม่ได้เป็ นพืน้ ที่ท่ี
กองทรัสต์จะปล่อยเช่ ำเพื่อ จัดหำรำยได้ และไม่กระทบกำรใช้ประโยชน์ ใ นทรัพย์สนิ ที่ก องทรัสต์จะเข้ำลงทุ น
อย่ำงไรก็ดี มีประเด็นเรื่องกำรจัดทำข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ระหว่ำงนอร์ท สำธร โฮเต็ล และนอร์ท สำธร
เรียลตี้ เพื่อกำหนดข้อตกลงในกำรใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวให้ชดั เจนก่อนทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน ซึง่ คำดว่ำจะแล้วเสร็จไม่
เกินเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
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มาตรการบรรเทาความเสียงส
่ าหรับพื้นทีท่ นี ่ อร์ท สาธร เรียลตี้ ได้มกี ารใช้ทบี ่ างส่วนบริเวณสวนหย่อมด้านหลังซึง่
ติดกับโรงแรมดับเบิ้ลยู
สำเหตุทน่ี อร์ท สำธร โฮเต็ล ไม่เรียกค่ำตอบแทนเพิม่ เติมนัน้ เนื่องจำกนอร์ท สำธร โฮเต็ล ได้สทิ ธิในกำรใช้พน้ื ที่
บริเวณวงเวียนหน้ำโรงแรมและพืน้ ทีส่ ำมเหลีย่ มบริเวณมุมด้ำนหลังของโรงแรมดับเบิล้ ยู ซึง่ เป็ นพืน้ ทีข่ องโครงกำร
สำทร สแควร์ เพื่อเป็ นถนนรอบวงเวียนและขอบรัว้ ของโรงแรม อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็ นลดควำมเสีย่ งอันอำจเกิดจำก
กำรใช้พน้ื ทีข่ องแต่ละฝำ่ ยทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้พน้ื ทีข่ องกองทรัสต์ ดังนัน้ จะมีกำรแก้ไขสัญญำแบ่งเช่ำช่วง
ทีด่ นิ ระหว่ำงนอร์ท สำธร เรียลตี้ และ นอร์ท สำธร โฮเต็ล ฉบับลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้จดทะเบียน
ไว้กบั สำนักงำนทีด่ นิ เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2551 เพื่อระบุพน้ื ทีใ่ ห้ชดั เจน และเพิม่ เติมว่ำผูเ้ ช่ำช่วงอำคำรและ
ทีด่ นิ ซึง่ คือ กองทรัสต์ สำมำรถใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวได้ โดยจะมีขอ้ สัญญำทีร่ ะบุว่ำ นอร์ท สำธร โฮเต็ล ในฐำนะผูท้ รง
สิทธิกำรเช่ำช่วงในพืน้ ที่ 229.50 ตำรำงเมตรดังกล่ำวตกลงยินยอมให้ นอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำช่วง
บริษทั ในเครือ ผูเ้ ช่ำ หรือผูเ้ ช่ำช่วงอำคำรทีด่ นิ แขก หรือลูกค้ำของผูใ้ ห้เช่ำช่วงใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวเพื่อประโยชน์ของ
ทัง้ สองฝ่ำย ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่มคี ่ำตอบแทนก่อนทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนโครงกำรสำทร สแควร์ ดังนัน้
เมื่อได้มกี ำรแก้ไขสัญญำแบ่งเช่ำช่วงแล้ว กองทรัสต์ในฐำนะผูเ้ ช่ำช่วงทีด่ นิ จำกนอร์ท สำธร เรียลตี้จงึ มีสทิ ธิในกำร
ใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณ 229.50 ตำรำงเมตรดังกล่ำว ซึง่ ในกำรนี้ บริษทั ฯ เห็นว่ำกำรแก้ไขสัญญำแบ่งเช่ำช่วงทีด่ นิ ระหว่ำง
นอร์ท สำธร เรียลตี้ และ นอร์ท สำธร โฮเต็ล ข้ำงต้นจะลดควำมเสี่ยงในส่วนนี้ อีกทัง้ สภำพพื้นที่ดงั กล่ำวใน
ปจั จุบนั เป็ นสนำมหญ้ำเปิ ดโล่งและติดกับขอบอำคำรซึง่ ไม่น่ำจะสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่นได้
มาตรการบรรเทาความเสีย่ งสาหรับพื้นทีท่ นี ่ อร์ท สาธร โฮเต็ล ได้มกี ารใช้พ้นื ทีบ่ ริเวณวงเวียนหน้าโรงแรมซึง่ ติด
กับโครงการ สาทร สแควร์
สำหรับพืน้ ทีบ่ ริเวณวงเวียนหน้ำโรงแรมซึง่ เป็ นสิทธิของนอร์ท สำธร เรียลตี้ แต่ปจั จุบนั มีกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
กับทำงโรงแรมดับเบิ้ลยูเพื่อเป็ นทำงรถวิง่ และที่จอดรถนัน้ เนื่องจำกในกำรพัฒนำโรงแรมมีควำมจำเป็ นต้องใช้
พืน้ ทีบ่ ำงส่วนซึง่ เป็ นพืน้ ทีใ่ นโครงกำรอำคำรสำทร สแควร์เพื่อเป็ นวงเวียนกลับรถของโรงแรม โดยในขณะทีท่ ำกำร
ก่อสร้ำงนัน้ ทัง้ โรงแรมและโครงกำรอำคำรสำนักงำนดำเนินกำรในเวลำทีไ่ ล่เลีย่ กันจึงมีกำรตกลงให้ใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณ
วงเวียนกลับรถหน้ำโรงแรมเพื่อควำมสะดวกและภำพรวมของทัง้ โรงแรมและอำคำรสำนักงำน โดยไม่ได้ทำบันทึก
หรือระบุไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ นอร์ท สำธร เรียลตี้ และ นอร์ท สำธร โฮเต็ล จะได้ดำเนินกำรจัดทำบันทึก
ข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเรื่องกำรใช้พน้ื ทีใ่ นโครงกำรอำคำรสำทร สแควร์เพื่อเป็ นวงเวียนกลับรถของโรงแรม
ให้ชดั เจนก่อนทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนในโครงกำรสำทร สแควร์ ทัง้ นี้ เมื่อกองทรัสต์ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรสำทร
สแควร์แล้ว กองทรัสต์จะทำข้อตกลงเพื่อรับทรำบกำรที่ นอร์ท สำธร เรียลตี้ ให้นอร์ท สำธร โฮเต็ลใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณ
วงเวีย นหน้ ำ โรงแรมโดยไม่มีค่ ำตอบแทน เพื่อให้สอดคล้อ งกับ กำรที่น อร์ท สำธร เรียลตี้ และกองทรัสต์ ได้
ประโยชน์จำกกำรใช้พน้ื ที่บริเวณสวนหย่อมด้ำนหลังซึง่ ติดกับโรงแรมดับเบิล้ ยู โดยนอร์ท สำธร เรียลตี้ มีหน้ำที่
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ต้องดูแลและบำรุงรักษำพื้นที่บริเวณดังกล่ำวให้อยู่ในสภำพที่ ดอี ยู่เสมอด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเองอีกด้วย ซึง่ เมื่อ
กองทรัสต์ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรสำทร สแควร์แล้วค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้จะเป็ นควำมรับผิดชอบของกองทรัสต์ต่อไป
สำหรับกำรอนุญำตให้นอร์ท สำธร โฮเต็ล ใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณวงเวียนหน้ำโรงแรมนัน้ ควำมเสีย่ งอันอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรใช้พน้ื ที่หรือผลประโยชน์ของกองทรัสต์นนั ้ มีค่อนข้ำงน้อยเนื่องจำกในปจั จุบนั พืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่ำวไม่ได้
เป็ นพืน้ ทีท่ ก่ี องทรัสต์จะปล่อยเช่ำเพื่อจัดหำรำยได้ ดังนัน้ กำรให้ใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณวงเวียนหน้ำโรงแรมของกองทรัสต์
ไม่น่ำจะกระทบกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน และไม่มผี ลกระทบต่อควำมสมเหตุสมผลของ
รำคำซือ้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนทีอ่ ำ้ งอิงจำกกำรคำนวณโดยวิธรี ำยได้ และเนื่องจำกตำมข้อตกลงข้ำงต้น
นัน้ กองทรัสต์ตกลงให้นอร์ท สำธร โฮเต็ล มีสทิ ธิใช้พ้นื ที่บ ริเวณดังกล่ำวร่วมกันกับนอร์ท สำธร เรียลตี้ และ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ำยตำมควำมเหมำะสมเท่ำนัน้ นอร์ท สำธร โฮเต็ล จึงไม่มสี ทิ ธิใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณ
ดังกล่ำวในลักษณะทีข่ ดั หรือแย้งต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ในฐำนะผู้ มสี ทิ ธิใช้พน้ื ทีจ่ ำกนอร์ท สำธร เรียลตี้ และ
ไม่มสี ทิ ธิปิดกัน้ หรือปฏิเสธกำรใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
(3)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทางเชือ่ มระหว่างสถานี รถไฟฟ้ า BTS
โครงกำรสำทร สแควร์โดย นอร์ท สำธร เรียลตี้ และโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์โดยเลิศรัฐกำรได้เข้ำทำ
สัญญำต่อเชื่อมพืน้ ที่กบั บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัทบีทีเอส") เพื่อดำเนินกำร
เชื่อมต่อพืน้ ทีบ่ ำงส่วนของสถำนีรถไฟฟ้ำบีทเี อสเข้ำกับพืน้ ทีบ่ ำงส่วนของอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ และอำคำร
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในบริเวณชัน้ สองเพื่อใช้เป็ นทำงสัญจรของบุคคลทัวไปในกำรผ่
่
ำนเข้ำออก
ระหว่ำงรถไฟฟ้ำและอำคำร ทัง้ นี้ สำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มที ำงเชื่อมระหว่ำงอำคำรกับสถำนี
รถไฟฟ้ำเพลินจิต และโครงกำรสำทร สแควร์มที ำงเชื่อมระหว่ำงอำคำรกับสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี
ในกำรนี้ ภำยใต้สญ
ั ญำต่อเชื่อมพืน้ ทีซ่ ง่ึ นอร์ท สำธร เรียลตี้ และเลิศรัฐกำรได้เข้ำทำในปี 2554 กับบริษทั บีทเี อส
นัน้ มีขอ้ กำหนดเรื่องระยะเวลำในกำรใช้ทำงเชื่อมเท่ำกับระยะเวลำของสัมปทำนในกำรดำเนินกำรบริหำรระบบกำร
เดินรถไฟฟ้ำที่บริษัทบีทเี อสได้รบั จำกกรุงเทพมหำนคร โดยสัมปทำนที่บริษัทบีทีเอสได้รบั ในกำรดำเนินกำร
บริหำรระบบกำรเดินรถไฟฟ้ำ (หำกไม่มกี ำรต่ออำยุสมั ปทำนออกไป) จะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2572 โดยเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำสัมปทำนดังกล่ำว มีควำมเป็ นไปได้ว่ำบริษัทบีทเี อสอำจจะไม่ได้รบั กำรต่ออำยุสมั ปทำนจำก
กรุงเทพมหำนคร หรือ หำกบริษัท บีทีเอสได้ร ับกำรต่ ออำยุสญ
ั ญำสัม ปทำน ยังมีควำมไม่ช ัดเจนว่ำบริษัทบีที
เอสจะดำเนินกำรต่ออำยุสญ
ั ญำต่อเชื่อมพืน้ ทีก่ บั นอร์ท สำธร เรียลตี้ และเลิศรัฐกำรหรือไม่ หรือในกรณีทม่ี กี ำรต่อ
หรือขยำยสัญญำต่อเชื่อมพื้นที่จะมีกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนจำกกำรใช้งำนทำงเชื่อมหรือไม่อย่ำงไร หรือเป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยกองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งในอนำคตทีอ่ ำจจะไม่สำมำรถใช้ทำงเชื่อมสถำนีรถไฟฟ้ำบีทเี อสเข้ำ
กับพื้นที่บำงส่วนของอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ และอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้ในกรณีท่ี
บริษทั บีทเี อสไม่ได้รบั กำรต่ออำยุสมั ปทำน หรือบริษทั บีทเี อสไม่ประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำต่อเชื่อมพืน้ ที่ นอกจำกนี้
ในกรณีทบ่ี ริษทั บีทเี อสได้รบั กำรต่ออำยุสมั ปทำนจำกกรุงเทพมหำนครและตกลงขยำยหรือต่ออำยุสญ
ั ญำต่อเชื่อม
ส่วนที่ 2-1 หน้ำ 21 จำก 34

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
พืน้ ทีข่ องทัง้ สองโครงกำรแล้วก็ตำม กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะต้องชำระค่ำตอบแทนกำรใช้ทำงเชื่อมให้แก่
บริษทั บีทเี อส ตำมทีบ่ ริษทั บีทเี อสร้องขอซึง่ จำนวนเงินและเงื่อนไขของสัญญำต่อเชื่อมพืน้ ทีม่ กี ำรขยำยหรือต่ออำยุ
ออกไปนัน้ ยังไม่สำมำรถระบุหรือคำดกำรณ์ได้ในชัน้ นี้
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ เห็นว่ำควำมเสีย่ งต่อกองทรัสต์ในเรื่องกำรใช้ประโยชน์ทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ำกับ
อำคำรนัน้ ค่อนข้ำงต่ำ เนื่องจำกวัตถุประสงค์ในสัญญำสัมปทำนนัน้ ได้กำหนดว่ำกรุงเทพมหำนครจะสนับสนุ นและ
จูงใจให้บุคคลต่ำงๆ เข้ำทำสัญญำเพื่อให้ประชำชนสำมำรถผ่ำนเข้ำออกสู่สถำนีรถไฟฟ้ำได้มำกขึน้ และคู่สญ
ั ญำที่
เกีย่ วข้องได้มกี ำรลงทุนก่อสร้ำงทำงเชื่อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำวแล้ว ดังนัน้ กำรมีทำงเชื่อมระหว่ำง
สถำนีรถไฟฟ้ำกับอำคำรต่ำงๆ จึงเป็ นประโยชน์กบั ทัง้ กรุงเทพมหำนครในฐำนะเจ้ำของสัมปทำน บริษัทบีทเี อส
และประชำชนผูส้ ญ
ั จรขนส่งมวลชนอีกด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ทำงเชื่อมสถำนีรถไฟฟ้ำบีทเี อสเข้ำกับพื้นที่บำงส่วนของอำคำรโครงกำร
สำทร สแควร์ และอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโ คเพล็กซ์ได้เ นื่องจำกบริษัทบีทีเอสไ ม่ ได้ร ับกำรต่ อ อำยุ
สัมปทำน หรือบริษัทบีทเี อสได้รบั กำรต่ออำยุสมั ปทำนแต่ไม่ประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำต่อเชื่อมพืน้ ทีใ่ ห้แก่ นอร์ท
สำธร เรียลตี้ และเลิศรัฐกำรอันเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ต้องปิ ดกำรใช้ทำงเชื่อมอำคำรกับสถำนีรถไฟฟ้ำก็ตำม ผูเ้ ช่ำ
หรือผู้ใช้บริกำรอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ และอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ยงั คงสำมำรถใช้
ทำงเข้ำออกปกติของสถำนีรถไฟฟ้ำบริเวณด้ำนหน้ำโครงกำรทัง้ สองได้ตำมปกติ
(4)

ความเสีย่ งเกี ย่ วกับสิ ทธิ ของกองทรัสต์ในการใช้ เครือ่ งหมายทางการค้าคาว่า "SATHORN SQUARE"
เพือ่ การประกอบกิ จการโครงการสาทร สแควร์
โครงกำรสำทร สแควร์เป็ น โครงกำรอำคำรสำนัก งำนที่เ ป็ น ที่รู้จ ัก ของลูกค้ำ ผู้ใช้บริก ำร และคนทัว่ ไปในชื่อ
ภำษำอังกฤษว่ำ "SATHORN SQUARE" อย่ำงไรก็ดี นอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรโครงกำรสำทร
สแควร์ ในปจั จุบนั นัน้ ไม่ได้เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคำว่ำ "SATHORN SQUARE" โดย
นอร์ท สำธร เรีย ลตี้ ก ำลัง อยู่ ใ นระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรจดทะเบีย นเครื่อ งหมำยกำรค้ำ ค ำว่ ำ "SATHORN
SQUARE" เพื่อประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรโครงกำรสำทร สแควร์ โดยภำยหลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนใน
โครงกำรสำทร สแควร์แล้ว นอร์ท สำธร เรียลตี้ ตกลงจะดำเนินกำรให้กองทรัสต์ ในฐำนะผูเ้ ช่ำช่วงโครงกำรสำทร
สแควร์เป็ นผู้มีสทิ ธิในกำรใช้ช่อื และ/หรือเครื่องหมำยกำรค้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรสำทร สแควร์ โดย
ถูกต้องและสมบูรณ์ตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลำทีก่ องทรัสต์
เป็ นผูเ้ ช่ำช่วงโครงกำรสำทร สแควร์ต่อไป
อย่ำงไรก็ดี ในทำงปฏิบตั ิ กระบวนกำรกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำข้ำงต้นอำจจะมีควำมล่ำช้ำ ทำให้กำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวเสร็จสิน้ สมบูรณ์ชำ้ กว่ำช่วงระยะเวลำทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนในโครงกำรสำทร
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สแควร์ กองทรัสต์จงึ มีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะถูกโต้แย้งสิทธิกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำคำว่ำ "SATHORN SQUARE"
ในกำรประกอบกิจกำรของกองทรัสต์ในระหว่ำงทีด่ ำเนินกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำให้เสร็จสิน้ สมบูรณ์
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เห็นว่ำควำมเสีย่ งทีจ่ ะมีผโู้ ต้แย้งสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำคำว่ำ "SATHORN SQUARE" นัน้
มีค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกเครื่องหมำยกำรค้ำคำว่ำ "SATHORN SQUARE" เป็ นเครื่องหมำยกำรค้ำทีน่ อร์ท สำธร
เรียลตี้ใช้ในกำรประกอบกิจกำรโครงกำรสำทร สแควร์มำตลอดโดยไม่มผี โู้ ต้แย้งสิทธิ และจำกกำรตรวจสอบจำก
ระบบข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำเมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2557 พบว่ำยังไม่มบี ุคคล
ใดเป็ น เจ้ำ ของเครื่อ งหมำยกำรค้ำ ค ำว่ ำ "SATHORN SQUARE" ในรูป แบบหรือ เครื่อ งหมำยเดีย วกัน กับ
เครื่องหมำยกำรค้ำทีใ่ ช้ในโครงกำรสำทร สแควร์แต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ นอร์ท สำธร เรียลตี้ ยังได้ย่นื เรื่องขอจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวกับกรมทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำแล้ว ดังนัน้ หำกไม่มผี ู้โต้แย้งกำรจดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวในระหว่ำงทีด่ ำเนินกำรจดทะเบียน จะไม่มผี ใู้ ดเข้ำเป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ คำว่ำ
"SATHORN SQUARE" อันจะมีสทิ ธิในกำรโต้แย้งกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวได้
(5)

ความเสีย่ งจากกรณี ถกู เวนคืนทีด่ ิ น
กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งในกรณีทห่ี น่วยงำนของรัฐเวนคืนทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน ซึง่ ทำให้กองทรัสต์ ไม่อำจ
ใช้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจำกนี้ กรณีทเ่ี กิดกำรเวนคืนดังกล่ำว
กองทรัสต์อำจไม่ได้รบั ค่ำชดเชยจำกกำรเวนคืน หรือได้รบั ค่ำชดเชยดังกล่ำวน้อยกว่ำมูลค่ำทีก่ องทรัสต์ใช้ในกำร
ลงทุน ในทรัพ ย์สิน ซึ่ง อำจส่ง ผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์จ ะได้ร ับจำกกำรลงทุน ไม่ เ ป็ น ไปตำมที่ไ ด้
ประมำณกำรไว้ทงั ้ ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทัง้ นี้ จำนวนเงินค่ำชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รบั
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขตำมทีก่ ำหนดในสัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง ระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ภำยหลังจำก
กำรถูกเวนคืน หรือจำนวนเงินค่ำชดเชยทีไ่ ด้รบั จำกกำรเวนคืน
ทัง้ นี้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้ศกึ ษำข้อมูลตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืนในท้องทีเ่ ขต
ทีท่ รัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทจ่ี ะลงทุนแล้วพบว่ำทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทจ่ี ะลงทุนดังกล่ำวไม่ตกอยู่ภำยใต้
เขตเวนคืนโดยเฉพำะเจำะจง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ไม่สำมำรถประเมินถึงโอกำสในกำรถูกเวนคืนได้ เนื่องจำก
กำรเวนคืนทีด่ นิ เป็ นนโยบำยและควำมจำเป็ นในกำรใช้พน้ื ทีข่ องรัฐบำลในเวลำนัน้

(6)

อสังหาริ มทรัพย์ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่ วกับสิ ง่ แวดล้อม
การปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิ ด
หลายด้าน
อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุนอยู่ภำยใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่
กฎหมำยด้ำนสุขอนำมัย กฎหมำยเกีย่ วกับกำรควบคุมมลภำวะทำงอำกำศ มลภำวะทำงน้ ำ กำรทิง้ ของเสีย กำร
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ควบคุมมลภำวะทำงเสียง ภำยใต้กฎหมำยเหล่ำนี้ เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์หรือผูท้ ค่ี วบคุมกำรดำเนินกำรและกำร
ใช้ประโยชน์อสังหำริมทรัพย์อำจมีควำมรับผิด ซึง่ รวมถึงโทษปรับหรือโทษจำคุกหำกฝ่ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว นอกจำกนี้ กองทรัสต์อำจต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยดังกล่ำว
เหล่ำนี้ หำกมีกำรปนเปื้ อน หรือเกิดมลภำวะต่ำง ๆ หรือหำกไม่สำมำรถแก้ไขมลภำวะต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อำจส่งผล
ให้กองทรัสต์มคี วำมรับผิด หรืออำจส่งผลกระทบทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญในกำรนำอสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์
ลงทุนออกให้เช่ำ
นอกจำกนี้ อสังหำริมทรัพย์ท่เี ป็ นไปตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำย หรือหลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องด้ำนสิง่ แวดล้อมใน
ช่ว งเวลำหนึ่ ง อำจไม่ สอดคล้อ งหรือ ไม่ เ ป็ น ไปตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย หรือหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ งด้ำ น
สิง่ แวดล้อมในอีกช่วงเวลำหนึ่งหำกข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้ำนสิง่ แวดล้อมเหล่ำนัน้ มี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ จึงมีค วำมเสีย่ งในกรณีทม่ี กี ำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องด้ำนสิง่ แวดล้อม กำรดำเนินกำรเพื่อให้อสังหำริมทรัพย์เป็ นไปตำมหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดทำง
กฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้ำนสิง่ แวดล้อมตำมทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม อำจเพิม่ ภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำย และ
ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ได้
(7)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ อุทกภัยและการก่อวิ นาศภัย
กำรเกิดภัยธรรมชำติ อุทกภัย กำรก่อวินำศภัย และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ แม้จะมีโอกำสเกิดขึน้ ไม่บ่อยครัง้ นักแต่หำก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ตงั ้ ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน นอกจำกจะสร้ำงควำมเสียหำยต่ อทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์แล้ว อำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่ำและผูม้ ำใช้พน้ื ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
จะเข้ำลงทุนอย่ำงประเมินค่ำไม่ได้ อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์ จะได้ทำประกันภัยเพื่อคุม้ ครองควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำก
ภัยธรรมชำติ อุทกภัย กำรก่อวินำศภัย และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ไว้สำหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
โดยมีวงเงินเอำประกันสำหรับควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุทกภัยโครงกำรละ 50,000,000 บำท (ห้ำสิบล้ำนบำท)
ทัง้ นี้ เงื่อนไขในกำรประกันภัย เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่กองทรัสต์ได้จดั ให้มตี ำม
มำตรฐำนทัวไปส
่ ำหรับธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ และตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด

(8)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราเงิ นชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินในกรณี ทีท่ รัพย์สินหลักที ล่ งทุนครัง้ แรก
เกิ ดความเสียหายอาจไม่ค้มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสีย
กำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มคี วำมเสีย่ งด้ำนกำรดำเนินกำรและกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรก แม้ว่ำกองทรัสต์จะต้องจัดให้มกี ำรประกันภัยในทรัพย์สนิ ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมซึง่ จะเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของกฎหมำย และสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องแล้วก็ตำม แต่อตั รำเงินชดเชยในกรณีท่ที รัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรกเกิดควำมเสียหำยอำจไม่คุม้ กับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อำจสูญเสีย อันเกิดจำกเหตุต่ำงๆ เช่น
ควำมสูญเสียจำกกำรก่อกำรร้ำย วินำศกรรม และกำรจลำจล เป็ นต้น หรือระยะเวลำกำรเอำประกันภัยในกรมธรรม์
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ประกันภัยสำหรับกำรขำดรำยได้ของกองทรัสต์ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ที่กองทรัสต์จะเข้ำทำ
สำหรับกำรขำดประโยชน์เป็ นระยะเวลำ 12 เดือน อำจไม่ครอบคลุมระยะเวลำทีแ่ ท้จริงทีก่ องทรัสต์ไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ ในสิน ทรัพ ย์ท่ีก องทรัสต์เ ข้ำลงทุ นได้ หรือ กองทรัสต์อ ำจไม่ สำมำรถใช้สิท ธิเรีย กร้อ งตำมที่ระบุ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือแต่ บำงส่วน หรืออำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรชดเชยควำม
เสียหำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวได้โดยทีไ่ ม่ใช่ควำมผิดของกองทรัสต์
ทัง้ นี้ กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งจำกควำมสูญเสียทำงกำรเงิน เมื่อเกิดเหตุกำรณ์รำ้ ยแรงทีก่ องทรัสต์อำจไม่ได้รบั
กำรชดเชยควำมเสียหำยอย่ำงเพียงพอ หรือไม่สำมำรถจัดให้มกี ำรประกันภัยประเภทดังกล่ำวได้ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์คำดว่ำจะได้รบั
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรจัดตัง้ กองทรัสต์สำเร็จ บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้มนใจว่
ั ่ ำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับ
ควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ในส่วนของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนนัน้ มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำของ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ตำมวิธตี ้นทุนทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ (โดยไม่รวมมูลค่ำทีด่ นิ )
เพื่อให้เพียงพอต่อกำรทดแทนมูลค่ำของทรัพย์สนิ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ดังกล่ำวชำรุดเสียหำย นอกจำกนี้ เนื่องจำก
ในกำรลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์นนั ้ กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงอำคำรสำทร สแควร์ และสิทธิกำรเช่ำ
พื้น ที่ในอำคำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็กซ์ ซึ่งสิท ธิใ นกำรได้ร ับ ค่ำ สินไหมทดแทนหำกเกิด ควำมเสีย หำยแก่
ทรัพย์สนิ นัน้ ค่ำสินไหมทดแทนสำหรับควำมเสียหำยดังกล่ำวจะตกเป็ นของเจ้ำของทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นผูเ้ อำประกัน
และผูร้ บั ผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง ในกำรนี้ กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงอำคำรและสัญญำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรโดย
มีข้อสัญญำที่กำหนดมำตรกำรหรือกลไกที่เหมำะสมเพียงพอในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนได้รบั ควำม
เสียหำยว่ำจะมีกำรนำเงินค่ำสินไหมทดแทนมำสร้ำงทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อใช้หำประโยชน์ต่อไป
และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรัสต์สำหรับกำรขำดประโยชน์ในกำรครอบครองทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนโดยกำร
เช่ำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวหำกกองทรัสต์ตดั สินใจไม่เช่ำ/เช่ำช่วงทรัพย์สนิ ต่อ (รำยละเอียดเป็ นไปตำมหัวข้อ 2.3 สรุป
สำระสำคัญของสัญญำ)
นอกจำกนี้ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักทีม่ อี ยู่เดิมของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก และ/หรือดำเนินกำรให้ผใู้ ห้กเู้ ป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วม
และผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วม ตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ (ถ้ำมี) เพื่อให้ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
ได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงกองทรัสต์โดยทรัสตี จะเป็ นผูเ้ อำประกันภัย
และผู้รบั ผลประโยชน์ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งจะคุ้มครองกองทรัสต์ สำหรับควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ ในกรณีท่เี กิดควำมเสียหำยต่ออำคำรจำกเหตุอคั คีภยั ฟ้ำผ่ำ และภัยระเบิด อันเป็ นผลให้กองทรัสต์ไม่
สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อนั เป็ นเหตุให้สญ
ั ญำเช่ำสิน้ สุดลง และกองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็ นผู้เอำประกันภัย
ควำมรับผิด ชอบต่ อบุค คลภำยนอก ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั เงื่อ นไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ย วข้องต่ ำงๆ
รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรเข้ำทำสัญญำประกันภัยประเภทต่ำงๆ ของกองทรัสต์ปรำกฏในหัวข้อ 2.1
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(9)

อสังหาริ มทรัพย์ทีก่ องทรัส ต์ครอบครองนั น้ อาจมี ค่าใช้ จ่า ยเกี ย่ วกับ อสังหาริ ม ทรัพย์เพิ ม่ ขึ้น รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการต่างๆ เพิ ม่ ขึ้น
ควำมสำมำรถของกองทรัสต์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบทำงลบหำก
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับอสังหำริมทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิม่ ขึน้ โดยรำยได้ไม่เพิม่ ขึน้ ตำม
ปจั จัยทีอ่ ำจส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับอสังหำริมทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพิม่ สูงขึน้ ได้แก่










กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ
กำรเพิม่ ขึน้ ของภำษีทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมกฎหมำย
กำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบำยของรัฐบำลซึง่ จะเพิม่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค
กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำบริกำรสำหรับผูร้ บั จ้ำงช่วง
กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำเงินเฟ้อ
กำรเพิม่ ขึน้ ของเบีย้ ประกันภัย และ
ควำมเสียหำยหรือควำมชำรุดบกพร่องของอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ ต้องมีกำรแก้ไข

1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์

(1)

การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์มี ค วามเสี ย่ งจากปั จ จัย ต่ า งๆ ซึ ง่ อาจส่ ง ผลกระทบทางลบให้ มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
โดยทัว่ ไป กำรลงทุ น ในอสัง หำริม ทรัพ ย์มีค วำมเสี่ย งหลำยประกำร รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ำกัด เฉพำะแต่ ( 1) กำร
เปลีย่ นแปลงในทำงลบของกำรเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) กำรเปลีย่ นแปลงในทำงลบของสภำวะของตลำดในพืน้ ที่ (3)
สถำนะทำงกำรเงินของผู้เช่ำ ผู้ซ้อื และผู้ขำยอสังหำริมทรัพย์ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุ น ทัง้ ที่เป็ นเงินกู้ หรือ
ตรำสำรทุ น ซึ่ง อำจเปลี่ย นแปลงไป ท ำให้ส่ ง ผลกระทบต่ อ ควำมสำมำรถของกองทรัส ต์ใ นกำรได้ม ำเพิ่ม ซึ่ง
อสังหำริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ (5) กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนอื่นๆ (6) กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยด้ำนสิง่ แวดล้อม กฎหมำยกำรกำหนดเขตพื้นที่และ
หลัก เกณฑ์อ่ืน ๆ ของรัฐ บำลและนโยบำยด้ำ นกำรเงิน (7) ข้อ เรีย กร้อ งด้ำ นสิ่ง แวดล้อ มที่ อ ำจเกิด ขึ้น จำก
อสังหำริมทรัพย์ (8) กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำเช่ำในตลำด (9) กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำพลังงำน (10) กำร
แข่งขันระหว่ำงเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์อ่นื เพื่อแย่งลูกค้ำทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่ำและผูเ้ ช่ำพืน้ ทีซ่ ง่ึ อำจส่งผลให้เกิดพืน้ ทีว่ ่ำงใน
อสังหำริมทรัพย์ หรือไม่สำมำรถให้เช่ำโดยมีขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้ (11) กำรไม่สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำเมื่อ
สัญญำเช่ำฉบับปจั จุบนั หมดอำยุ (12) กำรไม่สำมำรถจัดเก็บค่ำเช่ำหรือค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ จำกผูใ้ ช้และ/
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หรือผู้เช่ำพื้นที่ได้ตรงตำมเวลำที่กำหนด หรือกำรไม่สำมำรถจัดเก็บได้เลยเนื่องจำกผู้ใช้และ/หรือ ผู้เช่ำพื้น ที่
ล้มละลำย (13) กำรไม่สำมำรถจัดทำประกันภัยได้เพียงพอหรือครอบคลุมควำมเสียหำย หรือกำรทีเ่ บีย้ ประกันภัย
เพิม่ สูงขึน้ (14) กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำเงินเฟ้อ (15) อสังหำริมทรัพย์ชำรุดบกพร่องเป็ นเหตุให้ต้องแก้ไขซ่อมบำรุง
ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่อำจคำดหมำยได้ (16) ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ
(17) กำรต้องพึ่งพำกระแสเงินสดเพื่อใช้ในกำรซ่อมบำรุง และกำรพัฒนำปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ (18) กำรที่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพิม่ สูงขึน้ รวมถึงค่ำภำษีอสังหำริมทรัพย์ (19) สิทธิหรือภำระติดพันใด ๆ ทีต่ รวจไม่
พบขณะทีท่ ำกำรตรวจสอบหรือสอบทำนอสังหำริมทรัพย์ทก่ี รมทีด่ นิ (20) เหตุสุดวิสยั ทีท่ ำให้เกิดควำมเสียหำยที่
ไม่อำจทำประกันภัยได้
ปจั จัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้อำจส่งผลให้เกิดควำมผันผวนของอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ อัตรำค่ำเช่ำ และค่ำตอบแทนกำรใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร ทำให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์
และรำยได้ทไ่ี ด้รบั จำกอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ในกำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ประจำปี จะแสดงถึงปจั จัยต่ำงๆ
เหล่ำนี้ โดยผลที่เกิดขึน้ อำจผันผวนได้ และมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อำจลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญหำก
ตลำดอสังหำริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภำวะชะลอตัวอย่ำงกระทันหัน
(2)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการดาเนิ นการของกองทรัสต์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสีย่ ง
บริษัทฯ เชื่อว่ำก่อนที่จะมีกำรลงทุนอสังหำริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ำรตรวจสอบและสอบทำน (Due
Diligence) อสังหำริมทรัพ ย์ท่ีจ ะได้ม ำนัน้ ตำมสมควรแล้ว อย่ ำงไรก็ตำม บริษัท ฯ ไม่ สำมำรถรับรองได้ว่ ำ
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ จะไม่มคี วำมชำรุดบกพร่องใดทีจ่ ะต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำกในกำรซ่อมแซม หรือบำรุงรักษำ
หรือจ่ำยชำระหนี้อ่นื ใดต่ อบุคคลที่สำมนอกจำกที่ระบุไว้ในเอกสำรนี้ ทัง้ นี้ รำยงำนของผู้เชี่ยวชำญซึ่งบริษัทฯ
พิจ ำรณำและถือ ตำมในฐำนะที่เ ป็ น ส่ว นหนึ่ง ของกำรตรวจสอบและสอบทำนอำจมีข้อ ผิด พลำด หรือ ขำดตก
บกพร่อง เนื่องจำกควำมชำรุดบกพร่องบำงประกำรของอสังหำริมทรัพย์อำจไม่สำมำรถกำหนดให้แน่ ชดั ลงไปได้
อันเป็ นผลมำจำกขอบเขตของกำรตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิคทีใ่ ช้ ตลอดจนปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจำกนี้ อสังหำริมทรัพย์บำงรำยกำรอำจมิได้ปฏิบตั ติ ำมหรือฝำ่ ฝืนกฎหมำย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ซึง่
เกีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์ หรืออำจมิได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำรตรวจสอบและ
สอบทำนของบริษทั ฯ นัน้ ไม่สำมำรถตรวจพบ ด้วยเหตุน้ี กองทรัสต์อำจมีภำระค่ำใช้จ่ำยหรือหน้ำทีเ่ พิม่ เติมอันเกิด
จำกกำรทีอ่ สังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวมิได้ปฏิบตั ติ ำมหรือฝ่ำฝื นกฎหมำย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอสังหำริมทรัพย์
โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง คำรับรอง คำรับประกันและข้อตกลงที่จะรับผิดชดใช้ซ่งึ เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ให้ไว้แ ก่
กองทรัสต์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 2.3 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ นัน้ มีขอ้ จำกัดในแง่ของ
ขอบเขต จำนวนเงิน และระยะเวลำทีเ่ จ้ำของอสังหำริมทรัพย์ได้ให้คำรับรอง คำรับประกัน และข้อตกลงทีจ่ ะรับผิด
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ชดใช้ ทัง้ นี้ กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั กำรชดเชยในกรณีทม่ี กี ำรผิดคำรับรอง คำรับประกัน อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่
สำมำรถรับรองได้ว่ำกองทรัสต์จะมีสทิ ธิได้รบั ชดเชยตำมคำรับรอง คำรับประกัน หรือข้อตกลงทีจ่ ะรับผิดชดใช้กรณี
ทีเ่ กิดควำมเสียหำย หรือควำมรับผิดต่อกองทรัสต์อนั เป็ นผลมำจำกกำรได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ เนื่องจำก
กรณีดงั กล่ำวขึน้ อยู่กบั กำรชำระหนี้ของลูกหนี้และกำรบังคับชำระหนี้ตำมสัญญำ
(3)

กาไรขัน้ ต้นที ไ่ ด้จากอสังหาริ มทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบ
ทางลบจากหลายปัจจัย
กำไรขัน้ ต้นทีไ่ ด้จำกอสังหำริมทรัพย์ หรือมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบทำงลบจำก
หลำยปจั จัย ได้แก่
กรณีทม่ี พี น้ื ทีว่ ่ำงจำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหมดอำยุหรือมีกำรเลิกสัญญำเช่ำทีท่ ำให้อตั รำกำรเช่ำลดน้อยลง เป็ นผล
ให้กำไรขัน้ ต้นทีก่ องทรัสต์ได้รบั ลดลง
 ควำมสำมำรถของผูบ
้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ในกำรจัดเก็บค่ำตอบแทนหรือค่ำเช่ำจำกผูเ้ ช่ำพืน้ ที่
 จำนวนเงินค่ำเช่ำที่ผเู้ ช่ำต้องจ่ำย ตลอดจนข้อตกลงและเงื่ อนไขในกำรต่อสัญญำเช่ำ พื้นทีแ
่ ละกำรทำสัญญำ
เช่ำรำยใหม่นนั ้ มีเงื่อนไขทีด่ อ้ ยกว่ำสัญญำเดิม
 สภำวะทำงเศรษฐกิจทัง้ ภำยในประเทศและทัวโลก
่
รวมทัง้ สภำวะตลำดอสังหำริมทรัพย์
 ควำมสำมำรถของบริษท
ั ฯ ในกำรจัดให้มหี รือรักษำไว้ซง่ึ กำรประกันภัยทีเ่ พียงพอ
 กำรเปลีย
่ นแปลงด้ำนกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีค่ วบคุมอสังหำริมทรัพย์ กำรใช้ กำรจัดเขตพืน้ ที่ ภำษี
และค่ำธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่รฐั บำล กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรอสังหำริมทรัพย์เพิม่ สูงขึน้ หรือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทีไ่ ม่สำมำรถคำดหมำยได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ สิทธิต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์อำจมีขอ้ จำกัด
อันเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับมำตรฐำนอำคำร หรือกำรวำงผังเมือง หรือ
กำรใช้บงั คับกฎหมำยใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และ
 ภัย พิบ ต
ั ิธรรมชำติ เหตุ สุดวิสยั ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย วินำศกรรม กำรจรำจล และเหตุ กำรณ์อ่นื ใดที่อยู่
นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั ฯ
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ทีก่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมิ นค่าโดยบริ ษัทประเมิ นค่าทรัพย์สิน ไม่ได้
เป็ นเครือ่ งแสดงมู ล ค่ า ที แ่ ท้ จ ริ ง ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และไม่ ส ามารถรับ ประกัน ได้ ว่ า ราคาการขาย
อสังหาริมทรัพย์นัน้ จะเป็ นไปตามทีป่ ระเมิ น ไม่ว่าในปัจจุบนั หรือในอนาคต


(4)

โดยทัวไป
่ กำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์จะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ รวมถึงปจั จัยบำงประกำรทีเ่ ป็ นนำมธรรม
ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ นัน้ เช่น สถำนะทำงกำรตลำด ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ
สภำพของทรัพย์สนิ ซึง่ อำจมีเหตุกำรณ์ทท่ี ำให้ปจั จัยดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต เนื่องจำกเหตุกำรณ์บำง
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เหตุกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นข้อสมมติฐำนอำจไม่เกิดขึน้ ตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้ หรืออำจเกิดเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทม่ี ไิ ด้คำดกำรณ์ไว้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่อำจรับประกันได้ว่ำ ข้อสมมติฐำนที่วำงไว้จะเกิดขึน้ ตำมที่
คำดกำรณ์ ดังนัน้ รำคำทีก่ องทรัสต์จะโอนสิทธิกำรเช่ำ สิทธิกำรเช่ำช่วง หรือกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ หลักที่ลงทุนใน
อนำคตจึงอำจต่ ำกว่ำมูลค่ำที่กำหนดโดยบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สนิ หรือต่ ำกว่ำรำคำที่กองทรัสต์ได้ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว
1.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผูล้ งทุน

(1)

ความเสี ย่ งอัน เกิ ด จากการที ต่ ลาดด้ า นการลงทุ น ในหน่ วยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์เ พื อ่ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้างใหม่
ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ตลำดทีส่ ำธำรณชนจะสำมำรถซือ้ ขำยหน่วยทรัสต์ยงั มีกำรพัฒนำทีไ่ ม่นำน
นัก บริษัทฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขอต่ อตลำดหลักทรัพย์เพื่อนำหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม กำรนำหน่ วยทรัสต์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
มิได้เป็ นเครื่องรับประกันว่ำตลำดในกำรซือ้ ขำยหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีกำรพัฒนำ หรือหำกว่ำมีกำรพัฒนำ
แล้ว จะมีสภำพคล่องในตลำดสำหรับหน่วยทรัสต์
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน (Benchmark) ทัง้ ในและต่ำงประเทศ
อำจทำได้ยำก เนื่องจำกกองทรัสต์นนั ้ เป็ นผลิตภัณฑ์ดำ้ นกำรลงทุนทีค่ ่อนข้ำงใหม่ในประเทศไทย ปจั จุบนั จึงยังไม่
มีเกณฑ์มำตรฐำนซึง่ สำมำรถนำมำใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ได้ นอกจำกนี้ ยังไม่เป็ นทีแ่ น่
ชัดว่ำตลำดกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ท่ลี งทุนในอสังหำริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพัฒนำจนกลำยเป็ นตลำดที่
ได้รบั ควำมนิยมในกำรลงทุนอย่ำงกว้ำงขวำง

(2)

ราคาของหน่ วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
รำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์นนั ้ กำหนดขึน้ โดยกำรตกลงกันระหว่ำงบริษทั ฯ และผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และอำจ
มิได้เป็ นเครื่องบ่งชีถ้ งึ รำคำตลำดของหน่วยทรัสต์ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หน่ วยทรัสต์อำจ
ซื้อขำยในรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำเสนอขำยในครัง้ นี้อย่ำงมีนัยสำคัญ โดยรำคำซื้อขำยหน่ วยทรัสต์ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัย
ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้






โอกำสทำงธุรกิจของกองทรัสต์ รวมทัง้ กำรลงทุนและตลำดอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยในทัศนะของนัก
ลงทุน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลกำรดำเนินงำนจริงของกองทรัสต์และทีน่ กั ลงทุนรวมทัง้ นักวิเครำะห์คำดกำรณ์
กำรทีค่ ำแนะนำกำรลงทุนและกำรคำดประมำณของนักวิเครำะห์มกี ำรเปลีย่ นแปลง
กำรทีส่ ภำวะเศรษฐกิจและตลำดทีเ่ กีย่ วข้องเปลีย่ นแปลง
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มูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ควำมน่ำสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ควำมสมดุลระหว่ำงผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยหน่วยทรัสต์
ขนำดในอนำคตและสภำพคล่ องของตลำดกำรลงทุ นในหน่ วยทรัสต์เพื่อกำรลงทุ นในอสังหำริม ทรัพย์ใ น
ประเทศไทย
ในอนำคต กฎเกณฑ์แ ละระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งต่ ำ ง ๆ อำจเปลี่ย นแปลง รวมถึง ระบบภำษี ทัง้ ที่เ ป็ น กำร
เปลีย่ นแปลงโดยทัวไป
่ และทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่ ว ยทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ น
กำรเฉพำะ
กำรทีก่ องทรัสต์อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำรลงทุนและแผนกำรขยำยธุรกิจได้อย่ำงประสบผลสำเร็จ
อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ และ
ควำมผันผวนในตลำดตรำสำรทุน รวมทัง้ ควำมอ่อ นแอของตลำดตรำสำรทุน และกำรเพิ่มขึ้น ของอัตรำ
ดอกเบีย้

ด้วยปจั จัยดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้นนี้ หน่ วยทรัสต์อำจมีกำรซื้อขำยที่รำคำสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิต่อ
หน่ วย กำรที่ก องทรัสต์มีกระแสเงิน สดสำหรับ กำรดำเนิน งำนเพื่อใช้ใ นกำรลงทุน เป็ นทุ นสำ รองสำหรับกำร
ดำเนินงำน หรือเพื่อใช้ในกำรอื่น ๆ เงินทุนเหล่ำนี้แม้จะเพิม่ มูลค่ำให้แก่ทรัพย์สนิ แต่อำจมิได้เพิม่ รำคำตลำดให้แก่
หน่วยทรัสต์ดว้ ย หำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมควำมคำดหมำยของตลำดได้ ทัง้ ในแง่ของกำร
หำรำยได้ในอนำคตหรือกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ รำคำตลำดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ก็อำจได้รบั ผลกระทบด้ำนลบ
(3)

ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จากหน่ วยทรัสต์ทีน่ ้ อยกว่าผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากการดาเนิ นการ
ของอสังหาริมทรัพย์ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
โดยทัวไป
่ ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มสี ทิ ธิกำรเช่ำนัน้ ขึน้ อยู่กบั จำนวนรำยได้สุทธิจำก
กำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ และคำนวณเป็ นเงินได้โดยหักรำยจ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ในกำรเป็ นผูใ้ ห้เช่ำ กำรดำเนินงำน กำร
บริหำรจัดกำร และกำรให้เช่ำ ส่วนผลตอบแทนจำกหน่ วยทรัสต์นัน้ ขึ้นอยู่กบั ประโยชน์ ตอบแทนที่จ่ำยได้เ มื่อ
เปรียบเทียบกับรำคำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ แม้ว่ำอำจจะมีควำมเกีย่ วข้องเชื่อมโยงระหว่ำงผลตอบแทนสองประเภทนี้
แต่ผลตอบแทนสองประเภทนี้กไ็ ม่เหมือนกัน และแปรผันไปสำหรับนักลงทุนที่ได้ซอ้ื หน่ วยทรัสต์ในตลำดรองใน
รำคำตลำดซึง่ เป็ นรำคำทีแ่ ตกต่ำงจำกรำคำจองซือ้ หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกำรคำนวณผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จำกหน่วยทรัสต์นนั ้ จะพิจำรณำจำกผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั
จำกกำรให้เช่ำพืน้ ทีข่ องอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนเท่ำนัน้ ไม่ได้ โดยจะต้องคำนวณเป็ นเงินได้หลังหัก
รำยจ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำร กำรให้เช่ำ และค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์ทเ่ี กีย่ วข้อง ดังนัน้

ส่วนที่ 2-1 หน้ำ 30 จำก 34

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รบั จำกหน่ วยทรัสต์จึงน้ อยกว่ำผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รบั จำกกำรดำเนินกำรของ
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน
(4)

ผลการดาเนิ นงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากประมาณการกาไรไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
โดยปริยาย
เอกสำรฉบับนี้ประกอบด้วยประมำณกำรกำไรของกองทรัสต์ โดยประมำณกำรทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นเพียง
ประมำณกำรผลกำรดำเนินงำนในอนำคต และไม่ได้เป็ นกำรรับรองผลกำรดำเนินงำนในอนำคตแต่อย่ำงใด ทัง้ นี้
แม้จะมีกำรระบุตวั เลขในประมำณกำรทำงกำรเงินก็ตำม แต่กำรจัดทำประมำณกำรทำงกำรเงินดังกล่ำวอยู่บนข้อ
สมมติฐำนและประมำณกำรต่ำง ๆ ซึง่ แม้ว่ำบริษทั ฯ จะเห็นว่ำสมเหตุสมผลแล้วก็ตำม แต่ผลกำรดำเนินงำนหรือ
พัฒนำกำรต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ท่รี ะบุในประมำณกำรกำไรอย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ควำมไม่แน่ นอนทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรแข่งขัน อุตสำหกรรม กฎระเบียบ ตลำดและกำรเงิน ซึง่ เรื่อง
ดังกล่ำวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนินงำนในอนำคตทีแ่ ท้จริงของกองทรัสต์
จะได้รบั ผลกระทบจำกปจั จัยหลำยประกำร ซึง่ รวมถึงปจั จัยต่ำง ๆ ทีร่ ะบุในหัวข้อ "1. ปจั จัยควำมเสีย่ ง" ของส่วนที่
2 ดังนัน้ ผลกำรดำเนินงำนหรือพัฒนำกำรต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ทร่ี ะบุในประมำณ
กำรกำไรอย่ำงมีนยั สำคัญ และบริษทั ฯ ไม่อำจรับรองได้ว่ำ บริษทั ฯ จะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมทีป่ ระมำณกำร
หรือจ่ำยเงินแบ่งปนั ส่วนทุนตำมทีร่ ะบุในเอกสำรนี้ได้
จำกทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น ผูล้ งทุนจึงควรระมัดระวังในกำรใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกำรคำดกำรณ์และประมำณกำรกำไรเพื่อใช้
ในกำรตัดสินใจในกำรลงทุน เนื่องจำกวิธกี ำรในกำรคำนวณข้อมูลดังกล่ำว และควำมเป็ นไปได้ทผ่ี ลกำรดำเนินงำน
ทีแ่ ท้จริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำรและสมมติฐำนทีอ่ ำ้ งอิงอย่ำงมีนยั สำคัญ

(5)

กองทรัสต์จะลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มูลค่าของสิ ทธิ การเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่า
ทีเ่ หลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ซึ่ งมูลค่ำของสิทธิกำรเช่ำอำจลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่
เหลืออยู่ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินค่ำของสิทธิกำรเช่ำ กำรเปลีย่ นแปลงในอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ และ/หรืออัตรำค่ำ
เช่ำ และ/หรือค่ำบริกำรสำธำรณู ปโภค หรือเนื่องจำกสำเหตุอ่นื ใดทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของกองทรัสต์ ทัง้ นี้
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่ อ มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ มูลค่ำหน่วยทรัสต์ และ/หรือกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในท้ำยทีส่ ดุ

(6)

มาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยอาจมีการเปลีย่ นแปลง
งบกำรเงินของกองทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ๆ ในประเทศไทย ปจั จุบนั
ยังไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับขอบเขตและระยะเวลำในกำรเปลีย่ นแปลงมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
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ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อำจคำดหมำยได้ บริษทั ฯไม่สำมำรถประมำณกำรในเชิงตัวเลขสำหรับผลทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ได้ และไม่ อ ำจรับ รองได้ว่ ำ กำรเปลี่ย นแปลงดัง กล่ ำ วจะไม่ ส่ง ผลกระทบอย่ ำ งมีนัย สำคัญ ต่ อ งบกำรเงิน ของ
กองทรัสต์ หรือต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ นอกจำกนี้ กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวนี้อำจ
ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อควำมสำมำรถของกองทรัสต์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(7)

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
รำยได้ท่กี องทรัสต์จะได้รบั จำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลำยประกำร รวมทัง้ จำนวนเงิน
รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่ท่ไี ด้รบั ตลอดจนอัตรำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรที่
เกิดขึน้ รวมถึงอัตรำดอกเบี้ยและกำรชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยมื ของกองทรัสต์ หำกอสังหำริมทรัพย์ท่เี ป็ นของ
กองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ในจำนวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบด้ำนลบ ซึง่ บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำจะสำมำรถจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทน หรือรักษำอัตรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ นอกจำกนี้ ยังไม่สำมำรถรับรอง
ได้ว่ำระดับของประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยจะเพิม่ ขึน้ เมื่อเวลำผ่ำนไป อีกทัง้ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำตำมสัญญำเช่ำ
พืน้ ทีใ่ นปจั จุบนั คู่สญ
ั ญำจะสำมำรถตกลงกันเพื่อให้อตั รำค่ำเช่ำทีไ่ ด้รบั นัน้ เพิม่ สูงขึน้ หรือว่ำรำยได้ค่ำเช่ำจำกกำร
ได้มำซึง่ สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติมนัน้ จะเพิม่ สูงขึน้ และทำให้รำยได้ของกองทรัสต์เพิม่ สูงขึน้ อันจะเป็ น
ผลให้กองทรัสต์สำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในจำนวนเพิม่ สูงขึน้ ได้

(8)

ความเสีย่ งอันอาจเกิ ดจากการยกเลิ กการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
เมื่อสิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ครัง้ นี้ หำกปรำกฏกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษทั ฯ ต้องยกเลิกกำร
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงั ้ จำนวน และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้
(ก)
(ข)

(ค)

มีผู้จองซื้อไม่ถึงสองร้อยห้ำสิบรำย หรือมีกำรกระจำยกำรถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์เกีย่ วกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มูลค่ำหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงินและ/หรือ บริษทั
ประกันชีวติ และ/หรือ บริษทั ประกันวินำศภัย และ/หรือสถำบันกำรเงิน และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ำมำรถ
ให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ (ถ้ำมี) มีมลู ค่ำไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือไม่ถงึ จำนวนตำมที่
ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลซึง่ เท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกหักออกด้วยเงินประกันกำร
เช่ำในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำว จำนวนไม่เกิน 160 ล้ำนบำท
มีกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตั ง้ ทรัสต์ ทรัสตี บริษทั ฯ หรือผูล้ งทุน
ต่ำงด้ำว ไม่เป็ นไปตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.
49/2555 เรื่อง กำรออกและเสนอขำยหน่ ว ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และไม่
สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้อง
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(ง)

ไม่สำมำรถโอนเงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภำยใน
สิบห้ำวันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

หำกเกิดเหตุ ก ำรณ์ ใ ดเหตุ ก ำรณ์ หนึ่ ง ขึ้น ตำมที่ร ะบุไ ว้ข้ำ งต้น บริษัท ฯ อยู่ในบัง คับ ต้อ งยกเลิก กำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ทงั ้ จำนวน และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนทีไ่ ด้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์อำจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ในกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ โปรดศึกษำรำยละเอียดเงื่อ นไขเกีย่ วกับกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ได้ใน
หัวข้อ 1.10 ในส่วนที่ 1
(9)

ความเสี ย่ งเกี ย่ วกับ การจดทะเบี ย นรับ หน่ วยทรัส ต์ เ ป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย น และการซื้ อขาย
หน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ต้องดำเนินกำรเพื่อให้หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่สำมำรถเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้
ภำยใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ตลำดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์จะ
พิจำรณำคำขอให้เสร็จภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ตลำดหลักทรัพย์ได้รบั เอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หลังจำกทีต่ ลำดหลักทรัพย์สงรั
ั ่ บหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่ วยทรัสต์จะเริม่ ทำกำรซือ้ ขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่วนั ทีส่ งรั
ั ่ บหลักทรัพย์จดทะเบียน เว้นแต่มเี หตุจำเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่
สมควรทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรตลำด
หลักทรัพย์สำมำรถกำหนดวันเริ่มทำกำรซื้อขำยเป็ นอย่ำงอื่นได้ เว้นแต่ และจนกว่ำตลำดหลักทรัพย์จะสังรั
่ บ
หน่ ว ยทรัสต์เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นแล้ว หน่ ว ยทรัสต์ท่ีเ สนอขำยในครัง้ นี้ จ ะไม่ สำมำรถซื้อ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์ได้ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จะสำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ได้โดยกำรทำรำยกำรนอกตลำดหลักทรัพย์เท่ำนัน้

(10)

ความเสีย่ งทางการเมืองของประเทศไทย
ในปจั จุบนั เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองยังคงมีควำมไม่แน่ นอน หำกมีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบหรือควำมขัดแย้งทำง
กำรเมืองเกิดขึน้ อำจส่งผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลำดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่
อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์ ดงั นัน้ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำสภำวะ
ทำงกำรเมืองของประเทศไทยในปจั จุบนั หรือในอนำคตจะไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินกิจกำร
สถำนะทำงกำรเงินผลกำรดำเนินกิจกำรและกำรเติบโตของกองทรัสต์

(11)

ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
ภำยหลังจำกกำรทีห่ น่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษทั ฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำ สภำวะกำรซือ้ ขำยหน่ วยทรัสต์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจะมีสภำพคล่อง เนื่องจำกสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหน่ วยทรัสต์จะประเมินจำกควำมถี่และปริมำณกำรซื้อ
ขำยหน่วยทรัสต์นนั ้ ในตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ อยู่บนพืน้ ฐำนของปริมำณควำมต้องกำรของผูซ้ อ้ื -ผูข้ ำย (bid-offer) ซึง่
ส่วนที่ 2-1 หน้ำ 33 จำก 34

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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ปริมำณควำมต้องกำรของผูซ้ อ้ื -ผูข้ ำย (bid-offer) นัน้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลำยประกำรทีก่ องทรัสต์ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ และเนื่องจำกกองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ประเภทปิ ด กล่ำวคือ กองทรัสต์จะไม่รบั ไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ ดังนัน้ จึงมี
ควำมเสีย่ งทีห่ น่วยทรัสต์จะขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยได้

ส่วนที่ 2-1 หน้ำ 34 จำก 34

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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2.

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

กองทรัสต์มุ่งเน้นลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดรำยได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือกำรหำดอก
ผลโดยวิธอี ่นื เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในกำรเข้ำลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน


โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

รายละเอียดการลงทุน
สิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวบำงส่วนในอำคำรสำนักงำนโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้แก่
1. พื้น ที่บ ำงส่ ว นในอำคำรโครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์
บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 22 ซึง่ มีลกั ษณะกำรใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ที่
สำนักงำนให้เช่ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำรวมถึงบริเวณที่จอดรถใต้
ดินซึ่งอยู่ภำยใต้อำคำรดังกล่ำวและที่จอดรถภำยในอำคำร คิด
เป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross Floor Area) ประมำณ 53,304 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ (Net Leasable Area) ประมำณ 26,313
ตำรำงเมตร ทัง้ นี้ กองทรัสต์มไิ ด้ลงทุนในพื้นที่โรงแรมโอกุระซึ่ง
ตัง้ อยู่ในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์บริเวณชัน้ 23
ถึงชัน้ 34 บำงส่วนบริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 8 (ยกเว้นชัน้ 5) บำงส่วน
บริเวณชัน้ ดำดฟ้ำ และบำงส่วนบริเวณชัน้ ใต้ดนิ
2. สิง่ ปลูกสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ ำงๆ ซึ่งเป็ นส่วนควบ
ของอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำวทัง้ หมดที่ จะก่อสร้ำงขึน้ บน
อำคำรตำมข้อ 1.
3. งำนระบบต่ำง ๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
และกำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึง
งำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำ
เสีย ระบบกำรเตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสื่อสำร
ระบบรัก ษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัด กำรจรำจร
ระบบควบคุม กำรเข้ำ ออกอำคำร ระบบโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด และ
ระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือ
ระบบอื่น ๆ ที่จ ำเป็ น ต่ อ กำรป้ อ งกัน ภยันตรำยต่ ำ งๆ ที่มผี ลต่ อ

ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 1 จำก 132
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อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน

รายละเอียดการลงทุน
สุข ภำพ ชีวิต ร่ ำ งกำย หรือ ทรัพ ย์สินของผู้ใ ช้อ ำคำร โดยงำน
ระบบดังกล่ำวสอดคล้องกับระบบขัน้ พื้นฐำนตำมที่กำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงงำน
ระบบในพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบกิจกำรโรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ


กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก
์
ต่ำง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่ง
อำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และหรือกำร
ประกอบธุรกิจใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำรสำนักงำน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึง่ เลิศรัฐกำรเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์

โครงการสาทร สแควร์
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน

รายละเอียดการลงทุน
สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดนิ โฉนดเลขที่ 520 เลขที่ดนิ 45 มีเนื้อที่ดินที่เช่ำตำม
สัญญำเช่ำทีด่ นิ ฉบับจดทะเบียนจำนวน 5 ไร่ 0 งำน 60.32 ตำรำงวำ


โครงกำรสำทร สแควร์

สิทธิกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1. อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึ่งรวมถึงทีจ่ อดรถใต้ดนิ
ซึ่งอยู่ภ ำยใต้อำคำรดังกล่ำ ว คิดเป็ น พื้น ที่ร วม (Gross Floor
Area) ประมำณ 114,567 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ
(Net Leasable Area) ประมำณ 73,181 ตำรำงเมตร
2. อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ซึง่ เป็ น
ส่วนควบของอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้ำง
ขึน้ บนอำคำรตำมข้อ 1. ซึง่ ได้ปลูกสร้ำงบนทีด่ นิ ในอนำคตและตก
เป็ นกรรมสิทธิของเจ้
ำของทรัพย์สนิ ในอนำคต
์
3. งำนระบบต่ำงๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
และกำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำน
ระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสีย
ระบบกำรเตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสื่อสำร ระบบ
รัก ษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัด กำรจรำจร ระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบลิฟท์
ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 2 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน

รายละเอียดการลงทุน
โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จ ำเป็ น ต่ อ กำรป้ องกัน ภยัน ตรำยต่ ำ งๆ ที่มีผ ลต่ อ สุ ข ภำพ ชีวิต
ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้อำคำร โดยทัง้ นี้ให้สอดคล้องตำมที่
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ
ระบบขัน้ พืน้ ฐำน
กรรมสิท ธิใ์ นเฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่อ งมือ และอุ ป กรณ์ อ ำนวยควำมสะดวก
ต่ ำ ง ๆ รวมทัง้ อุ ป กรณ์ อ่ืน ใดที่ใ ช้เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรประดับ ตกแต่ ง
อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ และ/หรือกำรประกอบธุรกิจใดๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึ่ง
นอร์ท สำธร เรียลตีเ้ ป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์

ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกมีรำยละเอียด ดังนี้
2.1

ข้อมูลของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์

2.1.1

ข้อมูลของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
1.

ข้อมูลทัวไปและประวั
่
ติความเป็ นมา

โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นอำคำรสำนักงำนอนุ รกั ษ์พลังงำน ภำยใต้ แนวคิด “The Ecoplex On
Witthayu” ตัง้ อยู่ในย่ำนธุรกิจ ประกอบด้วยอำคำรสูง 33 ชัน้ พร้อมทีจ่ อดรถชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ และชัน้ ดำดฟ้ำ โดยชัน้
1-22 เป็ นส่วนอำคำรสำนักงำนและร้ำนค้ำให้เช่ำ โดยพืน้ ทีท่ จ่ี ะให้เช่ำแก่กองทรัสต์นนั ้ ได้แก่ อำคำรสำนักงำนและ
ร้ำนค้ำให้เช่ำชัน้ 1-22 รวมจำนวน 21 ชัน้ (ไม่นับชัน้ 13 เนื่องจำกมีกำรเรียงลำดับชัน้ โดยข้ำมชัน้ 13) (สำหรับ
พืน้ ทีอ่ ำคำรในส่วนโรงแรมโอกุระประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ นอำคำรชัน้ ที่ 23 ถึง 34 และบำงส่วนของชัน้ 1 ถึง 8 ยกเว้น
ชัน้ 5 บำงส่วนของชัน้ ดำดฟ้ำ 1 ชัน้ และบำงส่วนของชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 21 ชัน้ ขนำดพืน้ ทีร่ วม 28,200
ตำรำงเมตร ไม่ใช่พน้ื ทีท่ จ่ี ะให้เช่ำแก่กองทรัสต์) โดยอำคำรสำนักงำนมีพน้ื ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 26,313 ตำรำงเมตร
ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ขนำด 5 ไร่ 36.2 ตำรำงวำ ซึง่ เลิศรัฐกำรทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ จำกหม่อมหลวง สุธำดำ เกษมสันต์ เป็ น
ระยะเวลำ 30 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2554 - 5 กันยำยน พ.ศ. 2584 สร้ำงเสร็จและเริม่ เปิ ดดำเนินงำน
เดือนกันยำยน พ.ศ. 2554
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โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีระบบสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบ
ระบำยอำกำศ ระบบสุขำภิบำล ระบบลิฟท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดย
มีลฟิ ท์โดยสำร 13 ชุด โดยแยกเป็ นลิฟท์โดยสำรทัวไปจ
่ ำนวน 9 ชุด ลิฟท์โดยสำรบริเวณทีจ่ อดรถจำนวน 3 ชุด
และ Service Lift จำนวน 1 ชุด และมีบนั ไดเลื่อนจำนวน 4 ชุด
ปจั จุบนั ทีด่ นิ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นสิทธิกำรเช่ำของเลิศรัฐกำร โดยเลิศรัฐกำรเป็ นเจ้ำของอำคำร
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และเป็ นผูบ้ ริหำรโครงกำร และมีกำรทำสัญญำว่ำจ้ำงบริษทั โจนส์ แลง ลำ
ซำลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้ำทีด่ ูแลกำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำมปลอดภัย และ
บริกำรทัวไปอื
่ ่นๆ
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พืน้ ทีใ่ นโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีรำยละเอียดดังนี้
รายละเอียดพืน้ ที่

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

พืน้ ทีห่ อ้ งเก็บของ

277.58

พืน้ ทีพ่ ำณิชยกรรม

1,016

ส่วนสำนักงำนให้เช่ำ

25,019.85

พืน้ ทีส่ ว่ นกลำง

26,990.57
รวมพืน้ ที่อาคารทัง้ หมด

53,304

ทีม่ า: บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

2.

ตาแหน่ งที่ตงั ้ และการเดิ นทาง

โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดย
เป็ นอำคำรสำนักงำนตัง้ อยู่ใจกลำงย่ำนธุรกิจของกรุงเทพฯ บนหัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจำก
รถไฟฟ้ำ BTS สถำนีเพลินจิต ใกล้จุดตัดทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร (ทำงลงทำงด่วนเพลินจิต) แวดล้อมด้วยสิง่
อำนวยควำมสะดวกครบครัน อำทิ ธนำคำร ร้ำนค้ำ Sky Lounge และ ภัตตำคำร โรงแรมหรูระดับ 5 ดำว เช่น
โรงแรมโอกุระ เป็ นต้น
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แผนทีต่ งั ้ อำคำร

3.

กรรมสิ ทธิ์ และการบริ หารจัดการอาคารและงานระบบของอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ในปัจจุบนั ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุน

ที่ดินและอาคาร
ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์เป็ นกรรมสิทธิของหม่
อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์โดยมีเลิศรัฐกำรเป็ น
์
ผูเ้ ช่ำเพื่อก่อสร้ำงอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยเลิศรัฐกำรเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิในอำคำรสิ
ง่ ปลูก
์
สร้ำง อุปกรณ์ และงำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลักตำมประโยชน์ใช้สอยของโครงกำร คือพืน้ ที่
ในส่ว นที่เ ป็ น โรงแรม ภำยใต้ช่ือ โรงแรม ดิ โอกุร ะ เพรสทีจ กรุ ง เทพฯ ประกอบด้ว ย 1) พื้น ที่ใ นอำคำร
ประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ นอำคำรชัน้ ที่ 23 ถึง 34 และบำงส่วนของชัน้ 1 ถึง 8 ยกเว้นชัน้ 5 บำงส่วนของชัน้ ดำดฟ้ำ 1
ชัน้ และบำงส่วนของชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 21 ชัน้ เพื่อใช้เป็ นโรงแรม สำนักงำนพำณิชย์ (ทีไ่ ม่ได้ประกอบ
กิจกำรค้ำปลีกค้ำส่ง) ภัตตำคำร ทีจ่ อดรถยนต์ มีขนำดพืน้ ทีร่ วม 28,200 ตำรำงเมตร และ 2) พืน้ ทีใ่ นส่วนอำคำร
สำนักงำน ภำยใต้ช่อื ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ นอำคำรชัน้ 1 ถึงชัน้ 22 รวมจำนวน 21 ชัน้
(ไม่นบั ชัน้ 13 เนื่องจำกมีกำรเรียงลำดับชัน้ โดยข้ำมชัน้ 13) และพืน้ ทีจ่ อดรถภำยในอำคำรจำนวน 7 ชัน้
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สำหรับส่วนพืน้ ทีโ่ รงแรมนัน้ เลิศรัฐกำรได้ให้เช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวแก่ ทซี ซี ี ลักซ์ชูรโี ฮเทลส์ โดยทีซซี ี ลักซ์ชูรโี ฮเทลส์
ได้ชำระค่ำเช่ำทัง้ หมดครบถ้วนเป็ นกำรล่วงหน้ำให้แก่เลิศรัฐกำรแล้ว และทีซซี ี ลักซ์ชูรโี ฮเทลส์ได้ให้เช่ำช่วงพืน้ ที่
ดังกล่ำวกับกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2584 โดยส่วนพืน้ ทีโ่ รงแรมดังกล่ำว ไม่ใช่ส่วนทีก่ องทรัสต์
จะเข้ำลงทุน
รำยละเอียดอำคำรในส่วนทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
-

ที่ดิน

หม่อมหลวง สุธำดำ เกษมสันต์ โดยมีเลิศรัฐกำร เป็ นผูเ้ ช่ำ

-

อาคารพร้อมทัง้ ส่วน
ควบที่เกี่ยวข้องกับ
อาคาร

เลิศรัฐกำร

-

ระบบสาธารณูปโภค

เลิศรัฐกำร

-

เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์

เลิศรัฐกำร

-

เงื่อนไขเรือ่ ง
กรรมสิ ทธิ์ ในอาคาร
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลา
ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ระหว่างหม่อมหลวง
สุธาดา เกษมสันต์
และเลิ ศรัฐการ

บรรดำสิง่ ปลูกสร้ำงในโครงกำรทัง้ หมด (รวมทัง้ อำคำร ส่วนควบ และสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะติดตรึง
กับที่ดนิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำง) ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิข์ องเจ้ำของที่ดนิ ทันที เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำที่ดนิ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำที่ดนิ (สิน้ สุดวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ.
2584) หรือเมื่อสัญญำเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวสิน้ สุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมทีก่ ำหนด
ไว้ โดยเจ้ำของที่ดินมีสทิ ธิเ ลือกให้เลิศรัฐกำรรื้อถอน หรือ ให้ส่งมอบสถำนที่เช่ำพร้อ ม
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง หรือเลิศรัฐกำรมีสทิ ธิเสนอต่อสัญญำเช่ำทีด่ นิ ได้

ระยะเวลาตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างหม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์ และเลิ ศรัฐการ
-

ที่ดิน

ประมำณ 26 ปี (สิน้ สุดวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2584)

สำหรับกำรดูแลรักษำอำคำรและโครงสร้ำงทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ภำยในบริเวณโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์นนั ้
ในปจั จุบนั อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรอำคำรของเลิศรัฐกำร ซึง่ มีหน้ำที่หลักในกำรตรวจตรำและ
ซ่อมแซมให้ทรัพย์สนิ ต่ำงๆ มีสภำพพร้อมสำหรับกำรให้บริกำร โดยฝ่ำยบริหำรอำคำรของเลิศรัฐกำรจะเป็ นผู้
พิจำรณำปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมหำกเป็ นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำร
หรือเป็ นกำรซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำรจัดกำรอำคำรจะดำเนินกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงภำยนอกมำให้บริกำร
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ทัง้ นี้ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้จดั ให้มแี ผนตรวจสอบและบำรุงรักษำงำนระบบประกอบอำคำรตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรอำคำรขนำดใหญ่ สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ สิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นทีจ่ ะเอือ้ ให้กำรใช้สอยอำคำรมีควำมสะดวกสบำยตำมวิถกี ำรดำเนินธุรกิจปจั จุบนั
ตลอดจนได้คำนึงถึงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทัง้ บริบทของกำรอนุรกั ษ์พลังงำนในฐำนะอำคำรควบคุม
ตำมกฎหมำย และรักษำมำตรฐำนของอำคำรทีไ่ ด้รบั LEED ระดับ Platinum จำกสถำบัน USGBC ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมอบกำรบริกำรทีด่ ใี ห้แก่ผใู้ ช้พน้ื ทีภ่ ำยในอำคำร ซึง่ ประกอบด้วยระบบ
ต่ำง ๆ ทีส่ ำคัญ ได้แก่
-

ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
ระบบไฟฟ้ำ
ระบบระบบสุขำภิบำล
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
ระบบสือ่ สำรและอิเลคทรอนิกส์
ระบบโดยสำรภำยในอำคำร
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ทัง้ นี้ กำรดูแลรักษำอำคำร และโครงสร้ำงทรัพย์สนิ ต่ำงๆ จะมุ่งเน้นกำรปฏิบตั กิ ำรบำรุงรักษำเชิงป้องกันรำยปี จัด
ให้มแี ละดำเนินกำรตำมแผนงำนระยะ 3 ปี สำหรับงำนระบบประกอบอำคำรต่ำง ๆ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทต่ี ิด
ตัง้ อยู่ ร่วมกับ กำรซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบหรือเครื่องจักรตำมควำมจำเป็ นหรือตำมคุณสมบัติท่ผี ู้ผลิตได้
กำหนดไว้ โดยเลิศรัฐกำรมีนโยบำยสรรหำและคัดเลือกบริษทั ผูด้ ำเนินธุรกิจด้ำนกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์อนั เป็น
ทีย่ อมรับ เป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยในปจั จุบนั เลิศรัฐกำรในฐำนะผู้บริหำรโครงกำรได้ว่ำจ้ำงบริษทั โจนส์ แลง
ลำซำลล์ แมนเนจเม้น ท์ จ ำกัด ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่มีค วำมเชี่ย วชำญกำรบริห ำรจัด กำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ และมี
ประสบกำรณ์ในงำนบริหำรอำคำรในประเทศไทยมำเป็ นเวลำมำกกว่ำ 25 ปี ทำหน้ำที่ดูแลกำรให้บริกำรระบบ
สำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำมปลอดภัย และบริกำรทัวไปอื
่ ่นๆ โดยมุ่งหวังว่ำจะทำให้ผใู้ ช้อำคำรมีควำมมันใจได้
่
ว่ำ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รบั กำรดูแลจัดกำรถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม และมีควำมปลอดภัย
เทียบเท่ำระดับสำกล
ระบบสาธารณูปโภค
สำธำรณูปโภคของรัฐทีใ่ ห้บริกำรในพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบทีต่ งั ้ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ประกอบไป
ด้วยระบบสำธำรณูปโภคหลำยระบบ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ำประปำ ระบบโทรศัพท์ ระบบระบำยน้ ำ และระบบ
ขนส่งมวลชน เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ เลิศรัฐกำรเป็ นเจ้ำของงำนระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ป ระกอบอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ทัง้ หมด โดยงำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและกำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร
ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสีย ระบบกำรเตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสำร ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร ระบบควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบ
ลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรป้องกันภยันตรำยต่ำงๆ ทีม่ ี
ผลต่อสุขภำพ ชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้อำคำร โดยงำนระบบดังกล่ำวสอดคล้องกับระบบขัน้ พืน้ ฐำน
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงงำนระบบในพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบกิจกำร
โรงแรมโอกุระ ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั เลิศรัฐกำรในฐำนะผูบ้ ริหำรโครงกำรได้ว่ำจ้ำงบริษทั โจนส์ แลง ลำซำลล์ แมนเนจ
เม้นท์ จำกัด ทำหน้ำทีด่ แู ลกำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำมปลอดภัย และบริกำรทัวไปอื
่ ่นๆ
4.

ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในส่วนพืน้ ที่สานักงาน

ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จ
กำรดำเนินธุรกิจให้เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์โดยรวมในปี 2557 สำมำรถอธิบำย
ได้ดงั ต่อไปนี้
โดยภำพรวม สำนักงำนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รบั ผลดีจำกกำรทีค่ วำมต้องกำรพืน้ ทีอ่ ำคำร
สำนักงำนมีมำกขึน้ และค่ำเช่ำเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขน้ึ โดยอำคำรสำนักงำนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ได้รบั ค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ในปี 2557 ประมำณ 846 บำท ต่อ ตำรำงเมตรต่อเดือน เพิม่ ขีน้ ประมำณร้อยละ 2.4 จำกปี
ก่อนซึง่ อยู่ทป่ี ระมำณ 827 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และสำมำรถเสนออัตรำทีส่ งู ในอัตรำ 1,300 บำท ต่อ
ตำรำงเมตรต่ อเดือน ซึ่งเป็ นสถิติใหม่ของประเทศไทย เนื่องจำกควำมต้องกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรสำนักงำน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีจำนวนมำก ในขณะทีโ่ ครงกำรมีพน้ื ที่ให้เช่ำจำกัด จึงทำให้ภำยใต้ในไตร
มำส 3 ของปี 2558 โครงกำรมีอตั รำกำรเช่ำพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ร้อยละ 99 ทัง้ นี้ มีเพียงพืน้ ทีห่ อ้ งเก็บของ
ประมาณ 32 ตารางเมตรทีย่ งั มีผเู้ ช่าไม่เต็มจานวน โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน และร้านค้าร้อยละ 100 และ
มีรายชื่อผูจ้ องเช่าต่อ (Waiting lists) อีกจำนวนหนึ่ง
จุดเด่น
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ ซึง่ ให้บริกำรแก่บริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ ใน และ
ต่ำงประเทศ เป็ นโครงกำรอนุรกั ษ์พลังงำนแห่งใหม่ใจกลำงเพลินจิต อำคำรมีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่นด้วยสถำปตั ยกรรม
ทีส่ วยงำม โดยได้รบั แรงบันดำลใจจำกกำรประนมมือไหว้ และดอกบัว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ควำมเป็ นไทยที่
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งดงำม พร้อมนวัตกรรมกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ล้ำสมัย ซึง่ เป็ นอำคำรสำนักงำนแห่งแรกของ
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รำงวัลอำคำรอนุ รกั ษ์พลังงำน รำงวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) ของสภำอำคำรเขียวแห่งสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ Platinum โดย
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มคี ุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นดังนี้



ทำเลทีด่ ที ส่ี ดุ อำคำรหนึ่งในกรุงเทพ ตัง้ อยู่หวั มุมถนนวิทยุ และถนนเพลินจิต
ทำเลทีต่ งั ้ โครงกำร เชื่อมตรงจำกรถไฟฟ้ำสถำนีเพลินจิต ช่วยลดปริมำณกำรใช้รถยนต์ของผูใ้ ช้บริกำร



ใกล้กบั ศูนย์กำรค้ำ สถำนทูต ร้ำนอำหำร โรงเรียน และโรงพยำบำล



พืน้ ทีแ่ ต่ละชัน้ มีขนำดใหญ่ประมำณ 1,900 - 2,000 ตำรำงเมตร โดยไม่มเี สำในบริเวณพืน้ ทีเ่ ช่ำ



พืน้ ที่ Lobby มีควำมโอ่อ่ำหรูหรำ มีควำมสูงถึง 9 เมตร



พืน้ ทีส่ เี ขียวคิดเป็ นร้อยละ 25 จำกพืน้ ทีท่ ม่ี องจำกมุมสูง (Top view)



กระจกอนุรกั ษ์พลังงำน เป็ นกระจก 3 ชัน้ (Laminated and Insulated Glass with Low E Coating) ทีม่ ชี ่อง
อำกำศอยู่ระหว่ำงกลำง และเคลือบสำรพิเศษทีม่ คี ุณสมบัตชิ ่วยลดปริมำณเสียง แสงแดด และควำมร้อนเข้ำสู่
ตัวอำคำร



ระบบปรับอำกำศทีอ่ อกแบบเพื่อควบคุมปริมำณลมเย็นให้พอเพียงกับควำมร้อนในแต่ละพืน้ ที่ (Variable Air
Volume Control System)



ระบบควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร และลดมลพิษของอำกำศภำยในอำคำร (Indoor Air Quality)



ระบบปรับระดับแสงภำยในอำคำรให้เหมำะสมกับแสงสว่ำงธรรมชำติ (Automatic Dimmer) จะช่วยหรีแ่ สง
สว่ำงของไฟทีม่ ำกเกินควำมจำเป็ นโดยอัตโนมัติ



กำรนำน้ ำทีใ่ ช้แล้วภำยในอำคำร มำบำบัดและหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ (Gray Water Reuse) รวมถึงรดน้ ำ
ต้นไม้ภำยในโครงกำร เพื่อลดปริมำณกำรใช้น้ำประปำ



ระบบอำคำรอัตโนมัติ (Building Automatic System) ทีเ่ ชื่อมต่อ ควบคุม และบริหำรจัดกำรทำงวิศวกรรม



งำนระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำร รวมถึงช่วยในกำรตรวจวัด และควมคุมกำรใช้พลังงำน



ระบบลิฟท์อจั ฉริยะ (Intelligent Lift System) ทีจ่ ะช่วยบริหำรจัดกำร ให้ผโู้ ดยสำรสำมำรถเดินทำงไปยังชัน้ ที่
ต้องกำรได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงช่วยประหยัดพลังงำนได้มำกถึงร้อยละ 30 จำกระบบปกติ

กลยุทธ์การแข่งขัน
ภำยหลังกำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์ บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ มีกลยุทธ์ทส่ี ำคัญในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
ผลักดันให้ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นไปตำมแผนงำนทีว่ ำง
ไว้
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กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มนี โยบำยในกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำในส่วนต่ำงๆ ของโครงกำร โดยเทียบเคียง
กับผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน และกำรจัดทำงบประมำณประจำปี ทัง้ นี้ บริษัทฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร
เรียลตีใ้ นฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะติดตำมและควบคุมผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรในแต่ละปี เพื่อให้ผล
ประกอบกำรของโครงกำรเป็ นไปตำมงบประมำณทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ในกรณีทโ่ี ครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีผลกำร
ดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย บริษทั ฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะวิเครำะห์
ถึงสำเหตุ และพัฒนำแผนงำน เพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนต่อไป
การบริหารจัดการนโยบายค่าเช่าและกลยุทธ์การตลาด
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มนี โยบำยทีร่ กั ษำระดับผลตอบแทนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม โดยบริษัทฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร เรียลตี้จะดำเนินกำรควบคุมดูแลอัตรำค่ำเช่ำให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ หมำะสม และมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงตลำด นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร เรีย ลตี้ยงั
จะจัดให้มกี ำรพัฒนำพืน้ ทีเ่ ช่ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และจะจัดให้มกี ำรดำเนินกิจกรรมกำรตลำดในรูปแบบทีเ่ หมำะสม
เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำร ทัง้ นี้ กลยุทธ์ดงั กล่ำวเป็ นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ทด่ี ี
ให้แก่โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ มีนโยบำยทีจ่ ะเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร โดยกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อ
คุณภำพของกำรให้บริกำร
การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื่ อง
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มนี โนบำยพัฒนำและเพิม่ ศักยภำพของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ท่ี
กองทรัสต์เข้ำลงทุน โดยกลยุทธ์ในกำรเพิม่ ศักยภำพดังกล่ำวซึง่ จะดำเนินกำรโดยนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะ
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะรวมถึง
- กำรตรวจสอบและประเมินกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำร โดยปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ระดับ
กำรบริกำร และกำหนดรำคำค่ำเช่ำ ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
- กำรเพิม่ อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีด่ ว้ ยกำรบริหำรช่องทำงกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยทีเ่ หมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
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- กำรดูแลรักษำพื้นที่ของโครงกำรที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน เช่น กำรปรับปรุงพื้นที่สำธำรณะและพื้นที่
ส่วนกลำง รวมถึงกำรปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพำะส่วนให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
- กำรจัดให้มีแผนกำรดูแลรักษำซ่อมแซมโครงกำร และกำรปรับปรุงภำพลักษณ์ ของโครงกำรอย่ำง
เหมำะสม เพื่อรักษำศักยภำพและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของโครงกำร
ลักษณะลูกค้า
ผูเ้ ช่ำพืน้ ที่ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มหี ลำยประเภทธุรกิจ เช่น อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม
อสังหำริมทรัพย์และสิง่ ก่อสร้ำง และบริกำร เป็ นต้น ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั ไทยทีม่ ชี ่อื เสียง บริษทั ข้ำมชำติ และ
สถำบันกำรเงิน ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นบริษทั ทีม่ ฐี ำนะกำรเงินทีม่ นคงและมี
ั่
ผลประกอบกำรทีด่ อี ย่ำงต่อเนื่อง เช่น บริษทั
โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) บริษทั คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั กูเกิล (ประเทศไทย)จำกัด และบริษทั
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ทัง้ นี้สำมำรถพิจำรณำข้อมูลของลูกค้ำและประเภทธุรกิจโดยสรุปของผูเ้ ช่ำโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนได้ ดังนี้
ตารางสัดส่วนพืน้ ที่เช่าแยกตามประเภทธุรกิ จผูเ้ ช่าทรัพย์สินโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
พืน้ ที่เช่า1
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
เช่ารวม (ร้อยละ)

จานวนผูเ้ ช่า
(ราย)

อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดืม่

4,684.99

17.83

8

อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

4,200.64

15.98

7

บริกำร

3,247.61

12.36

15

อุตสำหกรรมกำรผลิต

2,833.26

10.78

6

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

2,789.59

10.61

7

แฟชันและเสริ
่
มควำมงำม

2,432.26

9.25

5

สถำบันกำรเงินและบริกำรทำงกำรเงิน

2,312.22

8.80

11

ยำ

1,947.80

7.41

3

อื่นๆ

1,071.71

4.08

5

ประเภทธุรกิ จ
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พืน้ ที่เช่า1
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
เช่ารวม (ร้อยละ)

จานวนผูเ้ ช่า
(ราย)

พลังงำนและสำธำรณูปโภค

505.78

1.92

3

ค้ำปลีก

256.00

0.97

2

26,281.86

100

72

ประเภทธุรกิ จ

รวม

ทีม่ า: เลิศรัฐการ
หมายเหตุ: พื้นทีเ่ ช่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนทีป่ รากฏผูเ้ ช่า ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558

แผนภาพ สัดส่วนพืน้ ที่เช่าแยกตามประเภทธุรกิ จผูเ้ ช่าโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
4% 2%

1%
18%

7%

9%
16%

9%
11%

12%
11%

อุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดืม่
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
บริกำร
อุตสำหกรรมกำรผลิต
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
แฟชันและเสริ
่
มควำมงำม
สถำบันกำรเงินและบริกำรทำงกำรเงิน
ยำ
อื่นๆ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
ค้ำปลีก

ทีม่ า: เลิศรัฐการ
หมายเหตุ: พื้นทีเ่ ช่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนทีป่ รากฏผูเ้ ช่า ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558

นโยบายทางการตลาด
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ทำกำรวำงนโนบำยกำรตลำด เพื่อเพิม่ ศักยภำพของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน ซึง่ นโยบำยในกำรเพิม่ ศักยภำพดังกล่ำวจะรวมถึง
-

กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำรทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ระดับกำรบริกำร และกำรกำหนดรำคำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด
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5.

-

กำรดูแลรักษำพืน้ ทีข่ องโครงกำรทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน เช่น กำรปรับปรุงพืน้ ทีส่ ำธำรณะและพืน้ ทีส่ ่วนกลำง
กำรปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพำะส่วนให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน

-

กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ของโครงกำรทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน กำรบำรุงรักษำและกำรซ่อมแซมโครงกำรให้ได้
มำตรฐำน และเหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกู ค้ำ

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
การจัดหาลูกค้า
ปจั จุบนั รูปแบบกำรจัดหำผูเ้ ช่ำเพิม่ เติม ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สำมำรถทำได้ 2 วิธี คือ 1) กำร
ติดต่อผ่ำนตัวแทน (Agency) ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำให้กบั อสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำน
และ 2) กำรหำผูเ้ ช่ำเองโดยตรงของเลิศรัฐกำรผ่ำนทำงอีเมล โทรศัพท์ หรือ พบปะโดยตรง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้นกำร
ขยำยพืน้ ที่เช่ำในอำคำรสำหรับผู้เช่ำทีต่ ้องกำรพืน้ ที่เพิม่ เป็ นหลัก และในกรณีท่เี ป็ นกำรจัดหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่ ใน
กระบวนกำรจัดหำจะมีกำรสอบถำมถึงควำมต้องกำรของผู้เช่ำโดยละเอียด เช่น ขนำดของพื้นที่ท่ตี ้องกำร เช่ำ
ระยะเวลำทีต่ อ้ งกำรเช่ำพืน้ ที่ ธุรกิจของผูเ้ ช่ำ ตลำดและกลุ่มลูกค้ำของผูเ้ ช่ำ และเงื่อนไขอื่นทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของผูเ้ ช่ำ เป็ นต้น และจะนำเสนอข้อมูลกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำรและให้บริกำรต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูส้ นใจจะเช่ำ พร้อมทัง้ ติดตำมและสอบถำมถึงกำรพิจำรณำตัดสินใจเช่ำพื้นที่ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลัง
กองทรัสต์เ ข้ำลงทุ นในโครงกำร หน้ ำที่ดงั กล่ำ วอยู่ภำยใต้ควำมรับผิด ชอบของนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะ
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยกำรดูแลควบคุมของบริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ยังตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรคัดเลือกผูเ้ ช่ำเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
โครงกำร โดยจะให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์พจิ ำรณำคัดเลือกผูเ้ ช่ำทีม่ ฐี ำนะกำรเงิน
และมีประวัตทิ ำงกำรเงินทีด่ ี มีแผนกำรเช่ำระยะยำว มีช่อื เสียง และมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำเช่ำ เนื่องจำกผู้
เช่ำมีส่วนในกำรช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของตัวโครงกำร และยังสำมำรถลดควำมเสีย่ งต่ำงๆ เช่น ควำมเสีย่ ง
ของโครงกำรจำกกำรไม่ได้รบั ค่ำเช่ำ ได้รบั ค่ำเช่ำไม่ตรงเวลำ หรือได้รบั ค่ำเช่ำไม่ครบจำนวน และควำมเสีย่ งต่อ
ควำมเสียหำยของทรัพย์สนิ ภำยในพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำของโครงกำร นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบำยในกำรคัดเลือกผูเ้ ช่ำ
โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกผูเ้ ช่ำทีห่ ลำกหลำย และไม่ส่งผลกระทบทำงลบต่อผูเ้ ช่ำรำยเดิมทีม่ อี ยู่ เช่น ไม่เลือก
ผูเ้ ช่ำทีด่ ำเนินกิจกำรทีเ่ สนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำรทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยคลึงกัน ทัง้ นี้เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจของผูเ้ ช่ำ และเพื่อให้เกิดกำรผสมผสำนกับผูเ้ ช่ำอื่นภำยในโครงกำร (Tenant Mix)
ทัง้ นี้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ หำกผูเ้ ช่ำตัดสินใจไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำในครำวถัดไป โดยหลักแล้ว
ผูเ้ ช่ำต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยแจ้งให้ นอร์ท สำธร เรียลตี้ทรำบเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย
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180 วัน ก่อนสัญญำจะสิน้ สุดลงโดยระยะเวลำดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำที่เหมำะสมทีจ่ ะจัดหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่มำแทนที่
ได้
แผนภาพ อัตราการครบกาหนดสัญญาเช่าโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

45.91%

25.19%

20.81%

8.09%

ไตรมำส4 2558

2559

2560

2561

ปีทค่ี รบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ

ตาราง อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิ ดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมด)
โครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

จานวนผูเ้ ช่าที่ครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า

(ร้อยละ)

(ราย)*

ไตรมำส 4/2558

8.09

5

2559

25.19

27

2560

20.81

11

2561

45.91

35

รวม

100.00

78

ปี ที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่า (พ.ศ.)

*หมายเหตุ จานวนผูเ้ ช่าทีค่ รบกาหนดสัญญาเช่า พิจารณาตามกลุ่มลูกค้า ซึง่ กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มมีหลายสัญญา และมีการหมดอายุสญ
ั ญาทีไ่ ม่
เท่ากัน
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การจัดทาสัญญาและประเภทของสัญญา
กำรทำสัญญำจะแบ่งสัญญำออกเป็ น 2 ประเภท คือ สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร โดยแบ่งสัดส่วน 50:50 โดยทำ
เป็ นสัญญำ 3 ปี และตำมปกติจะไม่มกี ำรกำหนดรำคำขัน้ สูง (cap) สำหรับกำรขึน้ รำคำ ยกเว้นผูเ้ ช่ำรำยใหญ่ท่มี ี
อำนำจต่ อรอง หรือผู้เช่ำที่สำมำรถใช้เป็ นจุดดึงดูดผู้เช่ำอื่นได้ (Anchor Tenant) ทัง้ นี้ ผู้เช่ำในโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ จะสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ผูเ้ ช่ำขนำดเล็กพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 300 ตำรำง
เมตร ผูเ้ ช่ำขนำดกลำงพืน้ ที่ 300 – 900 ตำรำงเมตร และผูเ้ ช่ำขนำดใหญ่พน้ื ทีเ่ กินกว่ำ 900 ตำรำงเมตร
วิ ธีการคิ ดค่าตอบแทนและการจัดเก็บค่าตอบแทน
ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรกำหนดค่ำเช่ำ ได้แก่ ขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำ รำคำค่ำเช่ำเดิม (สำหรับผูเ้ ช่ำเดิม) รำคำค่ำเช่ำเฉลีย่
งบประมำณทีต่ งั ้ ไว้ รำคำตลำดของอำคำรระดับและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมถึงควำมเป็ นไปได้และแนวโน้มทีผ่ เู้ ช่ำอำจ
พิจำรณำต่อสัญญำหรือย้ำยออก
สำหรับกำรจัดเก็บค่ำเช่ำ จะจัดเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยออก e-invoice ในกำร
เรียกเก็บเพื่อเป็ นกำรลดภำระกำรใช้กระดำษ ส่วนค่ำสำธำรณูปโภคจะเรียกเก็บทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดย
กำรออก e-invoice เช่นกัน
ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งในกำรชำระค่ำเช่ำ จะมีกำรเรียกเก็บเงินประกันกำรเช่ำเป็ นจำนวน 3 เดือนเมื่อผูเ้ ช่ำ
ลงนำมในสัญญำเช่ำและบริกำรครบถ้วน
6.
ผลการดาเนิ นงานของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์ (ไม่รวม
พืน้ ที่ส่วนโรงแรมโอกุระ)

ปี พ.ศ.

รายได้รวม
(ล้านบาท)

2555
2556
2557
ม.ค. - ก.ย. 2558

151.6
262.3
297.6
252.4

กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ าย
(ล้านบาท)
65.6
171.2
194.8
172.0

ทีม่ า: เลิศรัฐการ
หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลทางการเงินสามารถพิจารณาเพิม่ เติมได้ทหี ่ วั ข้อโครงสร้างรายได้และต้นทุนของพื้นทีส่ านักงานอาคารโครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
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7.
อัตราการเช่าพืน้ ที่ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ตงั ้ แต่เริ่มเปิ ดดาเนิ นการ(ไม่รวมพืน้ ที่
ส่วนโรงแรมโอกุระ)
อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ย
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ปี พ.ศ.
(ร้อยละ)
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
2554*
2555
2556
2557
ม.ค. - ก.ย. 2558

12
43
86
99
99
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 99)

710
799
827
846
888
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำค่ำเช่ำ
เฉลีย่ อยู่ทะ่ี 907 บำท ต่อ ตร.ม. ต่อ
เดือน)

ทีม่ า: เลิศรัฐการ
*หมายเหตุ: โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สร้างเสร็จและเปิ ดดาเนินการเมือ่ เดือนกันยายน 2554

8.

ประกันภัย

ในวัน ที่ย่ืนแบบแสดงรำยกำรข้อ มูล เลิศ รัฐกำรได้ท ำประกัน ภัย ทรัพ ย์สิน ของโครงกำรไว้โ ดยมีร ำยละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
(ก)

กรมธรรม์ประกันควำมเสี่ย งภัย ทรัพ ย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก ออกโดยบริษัท
อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน) มีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี และมีรูปแบบเป็ นแบบรำยปี (ปี ต่อปี )
โดยระยะเวลำประกันภัย ในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล มีระยะเวลำนับแต่วนั ที่ 2 กันยำยน พ.ศ.
2558 ถึ ง วัน ที่ 2 กัน ยำยน พ.ศ. 2559 โดยมี จ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย ตำมกรมธรรม์ จ ำนวน
3,646,350,000 บำท แบ่งเป็ นจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
จำนวน 3,346,350,000 บำท และจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
จำนวน 300,000,000 บำท โดยทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยรวมพื้นที่อำคำรในส่วนที่เป็ นโรงแรม และ
อำคำรสำนักงำน ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวระบุช่อื ธนำคำรกสิกรไทย เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำหนดในสัญญำสินเชื่อระหว่ำงเลิศรัฐกำรกับธนำคำรกสิกรไทย

(ข)

กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก ออกโดยบริษัท อำคเนย์ประกันภัย
จำกัด (มหำชน) มีร ะยะเวลำประกัน ภัย 1 ปี และมีรูปแบบเป็ น แบบรำยปี (ปี ต่ อ ปี ) โดยระยะเวลำ

ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 17 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ประกันภัยในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล มีระยะเวลำนับแต่วนั ที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 2
กันยำยน พ.ศ. 2559 โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์จำนวน 100,000,000 บำท
โดยบริษทั ฯ จะดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับทีค่ รอบคลุมทรัพย์สนิ ของโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน ในสิทธิกำรเช่ำของอำคำรดังกล่ำวนัน้ จะมีวงเงินประกันภัยครอบคลุม
มูลค่ำของทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน (ร้อยละ 100) ตำมวิธี
ต้นทุนทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ (โดยไม่รวมมูลค่ำทีด่ นิ ) ซึง่ บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
เห็นว่ำมีควำมพอเพียงและเหมำะสมเนื่องจำกวงเงินประกันภัยดังกล่ำวครอบคลุมมูลค่ำของทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของ
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน และเพียงพอต่อกำรทดแทนมูลค่ำของทรัพย์สนิ ใน
กรณีท่ที รัพย์สนิ ดังกล่ำวชำรุดเสียหำย แต่ทงั ้ นี้ กองทรัสต์จะไม่ได้เป็ นผู้รบั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันควำม
เสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว โดยผูร้ บั ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้แก่ เลิศรัฐกำรในฐำนะเจ้ำของอำคำร อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ จะจัดกำรให้กองทรัสต์เข้ำทำสัญญำ
เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรโดยจะมีขอ้ สัญญำทีก่ ำหนดมำตรกำรหรือกลไกทีเ่ หมำะสมเพียงพอในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ลงทุนได้รบั ควำมเสียหำยว่ำจะมีกำรนำเงินค่ำสินไหมทดแทนมำสร้ำงทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อใช้หำ
ประโยชน์ ต่อ ไป ตลอดจนระบุ ข้อ กำหนดให้ผู้ให้เช่ ำ ชดเชยให้แ ก่ก องทรัสต์สำหรับกำรขำดประโยชน์ ในกำร
ครอบครองทรัพย์สินที่ก องทรัสต์เ ข้ำลงทุน โดยกำรเช่ำทรัพย์สนิ ดั งกล่ ำวหำกไม่มกี ำรสร้ำงทรัพย์สนิ ขึ้นใหม่
(รำยละเอียดเป็ นไปตำมหัวข้อ 2.3 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ) โดยในกรณีท่โี ครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ได้รบั ควำมเสียหำยร้ำยแรง (Total Loss) และเลิศรัฐกำรตัดสินใจทีจ่ ะสร้ำงโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ขึน้ มำใหม่ ผู้รบั ประกันภัยจะชำระเงินค่ำสินไหมทดแทนให้แก่เลิศรัฐกำรเพื่อนำเงินดังกล่ำวมำสร้ำงทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อใช้หำประโยชน์ต่อไป ในกรณีเลิศรัฐกำรตัดสินใจไม่สร้ำงโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็ก ซ์ข้นึ มำใหม่ กองทรัสต์จ ะได้รบั เงินค่ ำเช่ ำล่ วงหน้ ำที่ได้ ช ำระไปแล้ว คืน จำกเลิศรัฐกำรและมีสิทธิได้ร ับ
ค่ำชดเชยจำกภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ (ตำมทีจ่ ะได้กล่ำวต่อไป)
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำวงเงินเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก มี
ควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถเทียบเคียงได้กบั ประมำณกำรกำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำ
เสื่อมรำคำ (EBITDA) ของทรัพย์สนิ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนสำหรับกำร
ดำเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลำประมำณ 12 เดือนซึง่ เป็ นระยะเวลำทีค่ ำดว่ำจะใช้ในกำรปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่
เสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพปกติท่สี ำมำรถใช้จดั หำผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ได้ และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้
กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วม ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ดังกล่ำว และ/หรือดำเนินกำรให้ผใู้ ห้กเู้ ป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วมตำมเงือ่ นไขในสัญญำเงินกู้
(ถ้ำมี)
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อีกทัง้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรเข้ำทำกรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ (leasehold insurance) ซึ่งกองทรัสต์
โดยทรัสตีจะเป็ นผู้เอำประกันภัยและผู้รบั ผลประโยชน์ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งจะคุ้มครอง
กองทรัสต์สำหรับควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีทเ่ี กิดควำมเสียหำยต่ออำคำรจำกเหตุอคั คีภยั ฟ้ำผ่ำ ภัยลูกเห็บ
ภัยเนื่องจำกน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจำกกำรเฉี่ยว และ/หรือกำรชนของยวดยำนพำหนะ ภัยอำกำศยำน ภัยระเบิด
ภัยจำกกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล หรือกำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระทำเพื่อผลทำงกำรเมือ ง
ศำสนำ หรือลัทธินิยม) ภัยลมพำยุ และภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขำไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ ำ หรือสึนำมิ อันเป็ นผล
ให้กองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อนั เป็ นเหตุให้สญ
ั ญำเช่ำสิน้ สุดลง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เงื่อนไขทีก่ ำหนดใน
กรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้ นี้ ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัย และผูร้ บั ผลประโยชน์ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ภำยหลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน จะเป็ นไปตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้
ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก

ประกันภัยสิ ทธิ การเช่า
(Leasehold Insurance)
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก

ผูเ้ อาประกัน

ผูร้ บั ผลประโยชน์

1. เลิศรัฐกำร
2. กองทรัสต์
3. ผูใ้ ห้กขู้ องกองทรัสต์

เลิศรัฐกำร

1. เลิศรัฐกำร
2. กองทรัสต์
3. ผูใ้ ห้กขู้ องกองทรัสต์

1. กองทรัสต์
2. ผูใ้ ห้กขู้ องกองทรัสต์
(เฉพำะส่วนทีเ่ ป็ น
ดอกเบีย้ ในช่วงธุรกิจ
หยุดชะงัก)

กองทรัสต์

กองทรัสต์

กองทรัสต์

บุคคลภำยนอก

โดยกองทรัสต์จะเป็ นผูช้ ำระค่ำเบีย้ ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ นี้รำยละเอียดโปรดพิจำรณำในส่วนที่ 2-10
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์
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9.

คดีความ

จำกกำรตรวจสอบโดยทีป่ รึกษำกฎหมำยของกองทรัสต์ตำมกำรมอบหมำยหน้ำทีจ่ ำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT
Manager) ในสำรบบคดีทศ่ี ำลจำกสำรบบคอมพิวเตอร์ของศำลต่ำงๆ อันประกอบไปด้วย ศำลแพ่ง (ทีเ่ ลิศรัฐกำร
อยู่ในเขตอำนำจและทีท่ รัพย์สนิ โครงกำรตัง้ อยู่) ศำลอำญำ ศำลล้มละลำย ศำลทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ศำลภำษี และกรมบังคับคดี โดยมีขอบเขตกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2552 ถึง
วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 นัน้ ผลกำรตรวจสอบจำกสำรบบคอมพิวเตอร์ของศำล ไม่พบว่ำ เลิศรัฐกำรถูกฟ้อง
เป็ นจำเลยหรือถูกศำลมีคำสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
2.1.2

ข้อมูลของโครงการสาทร สแควร์
1.

ข้อมูลทัวไปและประวั
่
ติความเป็ นมา

โครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นอำคำรสำนักงำนตัง้ อยู่ใจกลำงสำทร ประกอบด้วยอำคำรสูง 39 ชัน้ พร้อมทีจ่ อดรถ
ภำยในอำคำร 5 ชัน้ ขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำประมำณ 74,000 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ขนำด 5 ไร่ 60.32 ตำรำงวำ หรือ
8,241.28 ตำรำงเมตร ซึง่ นอร์ท สำธร เรียลตี้ (บริษทั ย่อยของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน)) ได้ทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ จำกสำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ เป็ นระยะเวลำ 30 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ.
2553 - 6 ตุลำคม พ.ศ. 2583 อำคำรสร้ำงเสร็จและเริม่ เปิ ดดำเนินงำนเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554
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โครงกำรสำทร สแควร์มรี ะบบสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ
ระบบสุขำภิบำล ระบบลิฟท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยมีลฟิ ท์โดยสำร
24 ชุดโดยแยกเป็ นลิฟท์โดยสำรทัวไปจ
่ ำนวน 18 ชุด ลิฟท์โดยสำรบริเวณทีจ่ อดรถจำนวน 4 ชุด ลิฟท์บริกำร
จำนวน 1 ชุด และ Fire Man Lift จำนวน 1 ชุด และมีบนั ไดเลื่อนจำนวน 4 ชุด
ปจั จุบนั โครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นสิทธิกำรเช่ำของนอร์ท สำธร เรียลตี้ โดยนอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นผูบ้ ริหำร
โครงกำรมีกำรทำสัญญำว่ำจ้ำงบริษทั โจนส์ แลง ลำซำลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้ำทีด่ ูแลกำรให้บริกำรระบบ
สำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำมปลอดภัย และบริกำรทัวไปอื
่ ่นๆ
พืน้ ทีอ่ ำคำรในโครงกำรสำทร สแควร์ มีรำยละเอียดดังนี้
รายละเอียดพืน้ ที่

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

พืน้ ทีส่ ำนักงำน

70,650.40

พืน้ ทีพ่ ำณิชยกรรม

2,071.89

พืน้ ทีห่ อ้ งเก็บของ

459

พืน้ ทีส่ ว่ นกลำง

41,385.71
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รายละเอียดพืน้ ที่

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

รวมพืน้ ที่อาคารทัง้ หมด

114,567

ทีม่ า: บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

2.

ตาแหน่ งที่ตงั ้ และการเดิ นทาง

โครงกำรสำทร สแควร์ ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 98 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยอยู่ตดิ ถนน
นรำธิวำสรำชนครินทร์ ตัดกับถนนสำทร หรือบริเวณกลำงแยกสำทร-ช่องนนทรี สำมำรถเชื่อมต่อโดยตรงจำก
รถไฟฟ้ำ BTS สถำนีช่องนนทรี และรถโดยสำรด่วนพิเศษ BRT สถำนีสำทร ไม่ห่ำงจำกจุดขึน้ ลงทำงด่วน
แวดล้อมด้วยสิง่ อำนวยควำมสะดวกครบครัน อำทิ โรงแรมดับเบิล้ ยู ซึง่ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดำว และอำคำร
อนุรกั ษ์จำกกรมศิลปำกรทีไ่ ด้รบั กำรปรับปรุงเป็ นร้ำนอำหำร เป็ นต้น
แผนทีต่ งั ้ อำคำร

3.

กรรมสิ ท ธิ์ และการบริ ห ารจัด การอาคารและงานระบบของอาคารสานั ก งานโครงการสาทร
สแควร์ในปัจจุบนั ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุน

ที่ดินและอาคาร
ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โครงกำรสำทร สแควร์ และอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์เป็ นกรรมสิทธิของส
์ ำนักงำนทรัพย์สนิ ฯโดยมี
นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นผูเ้ ช่ำทีด่ นิ เพื่อก่อสร้ำงอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ โดยในสัญญำเช่ำทีด่ นิ กำหนดให้สงิ่
ปลูกสร้ำงบนที่ดนิ ที่เช่ำ ส่วนควบอำคำร และงำนระบบต่ำงๆ ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ ำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ โดย
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นอร์ท สำธร เรีย ลตี้เ ป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิใ์ นเฟอร์นิเจอร์ เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ ท่ใี ช้ในกำรประกอบธุ รกิจ ที่
เกีย่ วข้องกับกำรให้เช่ำพืน้ ทีข่ องอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์
ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โครงกำรสำทร สแควร์ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงแรมดับเบิล้ ยู ซึง่ มีนอร์ท สำธร โฮเต็ลเป็ นผูเ้ ช่ำช่วงทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้ำงทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงแรมดับเบิล้ ยูจำกนอร์ท สำธร เรียลตี้ และเป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรและบริหำรงำนโรงแรม
โดยในส่วนโรงแรมดังกล่ำว ไม่ใช่สว่ นทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน
รำยละเอียดทีด่ นิ และอำคำรในส่วนทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
อาคาร
อำคำรโครงกำรสำทร สแควร์

โฉนดที่ดินเลขที่

เนื่ อที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ์

520

5 ไร่ 0 งำน 60.32 ตำรำงวำ

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
-

ที่ดิน

สำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ โดยมีนอร์ท สำธร เรียลตีเ้ ป็ นผูเ้ ช่ำ

-

อาคารพร้อมทัง้ ส่วน
ควบที่เกี่ยวข้องกับ
อาคาร

สำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ โดยมีนอร์ท สำธร เรียลตีเ้ ป็ นผูเ้ ช่ำ

-

ระบบสาธารณูปโภค

สำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ โดยมีนอร์ท สำธร เรียลตีเ้ ป็ นผูเ้ ช่ำ

-

เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์

นอร์ท สำธร เรียลตี้

ระยะเวลาตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระหว่างนอร์ท สาธร เรียลตี้ และสานักงานทรัพย์สินฯ
-

อาคาร ส่วนควบและ
งานระบบต่างๆ

ประมำณ 25 ปี (สิน้ สุดวันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2583)

-

ที่ดิน

ประมำณ 25 ปี (สิน้ สุดวันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2583)

สำหรับกำรดูแลรักษำอำคำรและโครงสร้ำงทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ภำยในบริเวณโครงกำรสำทร สแควร์นนั ้ ในปจั จุบนั จะ
อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของฝำ่ ยอำคำรและสถำนทีข่ องนอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึง่ มีหน้ำทีห่ ลักในกำรตรวจตรำและ
ซ่อมแซมให้ทรัพย์สนิ ต่ำงๆ มีสภำพพร้อมสำหรับกำรให้บริกำร โดยฝำ่ ยอำคำรและสถำนทีข่ องนอร์ท สำธร เรียลตี้
จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมหำกเป็ นกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
อำคำรหรือเป็ นกำรซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ นอร์ท สำธร เรียลตี้จะดำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้รบั เหมำก่อสร้ำงภำยนอกมำ
ให้บริกำร
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ระบบสาธารณูปโภค
สำธำรณู ปโภคของรัฐที่ให้บริกำรในพื้น ที่บริเวณโดยรอบที่ตงั ้ ของโครงกำรสำทร สแควร์ประกอบไปด้วยระบบ
สำธำรณู ปโภคหลำยระบบ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ ำประปำ ระบบโทรศัพท์ ระบบระบำยน้ ำ และระบบขนส่ง
มวลชน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ น ผู้มีสิทธิกำรเช่ ำ งำนระบบ และเป็ น เจ้ำ ของเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุ ปกรณ์
ประกอบอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ทงั ้ หมดในส่วนที่ไม่ได้เป็ นส่วนควบกับอำคำร โดยงำนระบบของอำคำร
สำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและกำรจัดแสงสว่ำง ระบบ
สุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ำ ระบบบำบัดน้ ำเสีย ระบบกำร
เตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสำร ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร
ระบบควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบ
เครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรป้องกันภยันตรำยต่ำงๆ ที่มผี ลต่อสุขภำพ ชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ
ของผูใ้ ช้อำคำร โดยทัง้ นี้ให้สอดคล้องตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้เกีย่ วกับระบบ
ขัน้ พืน้ ฐำน
4.

ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จของโครงการสาทร สแควร์

ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จ
กำรดำเนินธุรกิจให้เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนของโครงกำรสำทร สแควร์ โดยรวมในปี 2557 สำมำรถอธิบำยได้ดงั ต่อไปนี้
โดยภำพรวม สำนักงำนของโครงกำรสำทร สแควร์ ได้รบั ผลดีจำกกำรทีค่ วำมต้องกำรพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนมีมำก
ขึน้ และค่ำเช่ำเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขน้ึ โดยสำนักงำนของโครงกำรสำทร สแควร์ ได้รบั ค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ในปี 2557
ประมำณ 685 บำท ต่อ ตำรำงเมตร ต่อเดือน เพิม่ ขีน้ ประมำณร้อยละ 5.20 จำกปี ก่อนซึง่ อยู่ทป่ี ระมำณ 651 บำท
ต่อตำรำงเมตร ต่อเดือน และยังคงมีค่ำเช่ำเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องเป็ น 730 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ณ สิน้
เดือนกันยำยน 2558 เพิม่ ขึน้ ประมำณร้อยละ 6.57 เนื่องจำกควำมต้องกำรเช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์มจี ำนวนมำก
จุดเด่น
โครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ โดยอำคำรโดดเด่นด้วยสถำปตั ยกรรมที่สวยงำม พร้อม
นวัตกรรมกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ล้ำสมัย และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดย
โครงกำรสำทร สแควร์ได้รบั รำงวัลอำคำรอนุ รกั ษ์พลังงำน รำงวัล LEED (Leadership in Energy and
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Environmental Design) ของสภำอำคำรเขียวแห่งสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ
ทองคำ (GOLD) ซึง่ เป็ นหนึ่งในอำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุงเทพฯทีไ่ ด้รบั รำงวัลดังกล่ำว ทัง้ นี้ โครงกำรสำทร
สแควร์มคี ุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นดังนี้



ทำเลทีด่ ที ส่ี ดุ อำคำรหนึ่งในกรุงเทพ ตัง้ อยู่หวั มุมถนนนรำธิวำสกับช่องนนทรี
ทำเลทีต่ งั ้ โครงกำร เชื่อมตรงจำกรถไฟฟ้ำ BTS สถำนีช่องนนทรี ช่วยลดปริมำณกำรใช้รถยนต์ของ
ผูใ้ ช้บริกำร



ใกล้กบั ศูนย์กำรค้ำ สถำนทูต ร้ำนอำหำร โรงเรียน และ โรงพยำบำล



พืน้ ทีอ่ ำคำรแต่ละชัน้ ออกแบบให้มคี วำมพิเศษคือ มีเพดำนสูง 2.95 เมตร ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย เพื่อเพิม่
พืน้ ที่แต่ละชัน้ ให้รู้สกึ ถึงควำมโล่งโปร่งสบำย สำมำรถออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยภำยในแนวตัง้ ได้มำกกว่ำเดิม
เปิ ด โอกำสให้ผู้เ ช่ ำ อำคำรได้ร ับ ควำมสะดวกสบำยด้วยกำรยกระดับ พื้น ให้สูง ขึ้น โดยไม่ ก ระทบต่ อ
สุนทรียภำพภำยในอำคำร



กำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำร จะถูกออกแบบให้เสำเป็ นส่วนหนึ่งกับโครงสร้ำงอำคำร โดยจะไม่มเี สำภำยใน
อำคำร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรใช้สอยพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทัง้ ผู้เช่ำ
พืน้ ทีข่ นำดใหญ่และขนำดเล็ก นอกจำกนี้ ตัวอำคำรยังได้ถูกออกแบบเพื่อเพิม่ ควำมสะดวกมำกยิง่ ขึน้ สำหรับ
ผูเ้ ช่ำทีต่ ้องกำรพืน้ ทีห่ ลำยชัน้ Duplex Office ด้วยกำรเชื่อมต่อกันจำกบันไดภำยในอีกด้วย ทำให้สำมำรถ
จัดสรรพืน้ ทีส่ ำนักงำนได้อสิ ระ คุม้ ค่ำทุกตำรำงเมตร



ในกำรวำงผังอำคำร คำนึงถึงระยะห่ำงจำกผนังห้องถึงหน้ำต่ำง ทีจ่ ะได้รบั แสงสว่ำงจำกธรรมชำติอย่ำงทัวถึ
่ ง
ทัง้ ชัน้ โดยทีย่ งั สำมำรถจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดได้



ลิฟท์โดยสำรควบคุมอัจฉริยะ ภำยในอำคำรมีลฟิ ท์โดยสำรควำมเร็วสูงทัง้ หมด 18 ตัว ซึง่ แบ่งพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้
3 บริเวณภำยในอำคำร ได้แก่ Low Zone, Middle Zone และ High Zone เพื่อกำรบริหำรจัดกำรให้
ผูใ้ ช้บริกำรใช้เวลำในกำรรอลิฟท์ สูงสุดไม่เกิน 27.5 วินำที สำมำรถเข้ำสูท่ ุกชัน้ ของอำคำรโดยตรงจำกล็อบบี้
พร้อมระบบควบคุมทีท่ นั สมัย



กระจกเคลือบสำร Low-E กันรังสีอลั ตรำไวโอเลต ช่วยลดเสียงรบกวนทีจ่ ะเข้ำสู่ภำยในตัวอำคำร และลด
ปริมำณควำมร้อนจำกภำยนอกอำคำรทีเ่ ข้ำสู่ภำยในได้สงู กว่ำกระจกมำตรฐำนทัวไป
่ ทำให้สำมำรถใช้พน้ื ที่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและช่วยลดปริมำณกำรใช้พลังงำนภำยในอำคำรได้อย่ำงมำก



ระบบปรับอำกำศทีอ่ อกแบบเพื่อควบคุมปริมำณลมเย็นให้พอเพียงกับควำมร้อนในแต่ละพืน้ ที่ (Variable Air
Volume Control System) ช่วยลดกำรใช้พลังงำนของระบบทำควำมเย็นได้มำกขึน้ และช่วยให้ผอู้ ำศัยใน
อำคำรรูส้ กึ สบำยกับอุณภูมทิ ค่ี งที่ โดยทุกพืน้ ทีท่ ร่ี ะบบสำมำรถปรับอุณหภูมไิ ด้ เพื่อให้ระดับอุณหภูมคิ งทีใ่ น
ทุกๆ พืน้ ทีข่ องตัวอำคำร พร้อมระบบควบคุมอำกำศให้มอี ุณหภูมเิ ย็นหลังเวลำทำกำรอีกด้วย
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ระบบควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรและลดมลพิษของอำกำศภำยในอำคำร (Indoor Air Quality) ช่วย
รักษำคุณภำพอำกำศของอำคำรให้มปี ริมำณออกซิเจนเพียงพอต่อผูใ้ ช้สอย



ระบบอำคำรอัตโนมัติ (Building Automatic System) เชื่อมต่อควบคุมและบริหำรจัดกำรทำงวิศวกรรมงำน
ระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำร รวมถึงช่วยในกำรตรวจวัดและควบคุมกำรใช้พลังงำนเพื่อลดกำรใช้พลังงำนทีเ่ กิน
ควำมจำเป็ น



ระบบควบคุมและระบบรักษำควำมปลอดภัยอัตโนมัติ ซึง่ จะถูกติดตัง้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้ ช่ำ
ซึง่ เป็ นบริษทั ระหว่ำงประเทศต่ำงๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน
ภำยหลังกำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์ บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ มีกลยุทธ์ทส่ี ำคัญในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
ผลักดันให้ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนของโครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นไปตำมแผนงำนทีว่ ำงไว้ ดังนี้
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัท ฯ ในฐำนะผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ มีน โยบำยในกำรก ำหนดรำคำค่ ำ เช่ ำ ในส่ว นต่ ำ งๆ ของโครงกำร โดย
เทียบเคียงกับผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน และกำรจัดทำงบประมำณประจำปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ผ่ำนนอร์ท
สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะติดตำมและควบคุมผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรในแต่ละปี
เพื่อให้ผลประกอบกำรของโครงกำรเป็ นไปตำมงบประมำณที่ได้ตงั ้ ไว้ ในกรณีท่โี ครงกำรสำทร สแควร์มผี ลกำร
ดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย บริษทั ฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะวิเครำะห์
ถึงสำเหตุ และพัฒนำแผนงำนเพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนต่อไป
การบริหารจัดการนโยบายค่าเช่าและกลยุทธ์การตลาด
บริษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์มนี โยบำยที่จะรักษำระดับผลตอบแทนของโครงกำรสำทร สแควร์ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม โดยบริษัทฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร เรียลตี้ จะดำเนินกำรควบคุมดูแลอัตรำค่ำเช่ำให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม และมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงตลำด นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ผ่ำนนอร์ท สำธร เรียลตี้ ยังจะจัดให้
มีกำรพัฒนำพืน้ ทีเ่ ช่ำอย่ำงสม่ำเสมอ และจะจัดให้มกี ำรดำเนินกิจกรรมกำรตลำดในรูปแบบทีเ่ หมำะสม เพื่อพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่ม ลูกค้ำ เป้ำ หมำยของโครงกำร ทัง้ นี้ กลยุทธ์ด ังกล่ ำวเป็ นกำรสร้ำ งภำพลักษณ์ ท่ดี ีให้แ ก่
โครงกำรสำทร สแควร์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
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บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ มีนโยบำยทีจ่ ะเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร โดยกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อ
คุณภำพของกำรให้บริกำร
การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื่ อง
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มนี โนบำยพัฒนำและเพิม่ ศักยภำพของโครงกำรสำทร สแควร์ทก่ี องทรัสต์เข้ำ
ลงทุน โดยกลยุทธ์ในกำรเพิ่มศักยภำพดังกล่ำวซึ่งจะดำเนินกำรโดยนอร์ท สำธร เรี ยลตี้ ในฐำนะผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ จะรวมถึง
- กำรตรวจสอบและประเมินกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำร โดยปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ระดับ
กำรบริกำร และกำหนดรำคำค่ำเช่ำ ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
- กำรเพิม่ อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีด่ ว้ ยกำรบริหำรช่องทำงกำรดำเนินกิจ กรรมทำงกำรตลำดและช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยทีเ่ หมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
- กำรดูแ ลรัก ษำพื้น ที่ข องโครงกำรที่กองทรัสต์เ ข้ำลงทุน เช่ น กำรปรับปรุ งพื้น ที่สำธำรณะและพื้น ที่
ส่วนกลำง รวมถึงกำรปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพำะส่วนให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
- กำรจัดให้มีแผนกำรดูแ ลรัก ษำซ่ อมแซมโครงกำร และกำรปรับ ปรุ ง ภำพลัก ษณ์ ข องโครงกำรอย่ ำ ง
เหมำะสม เพื่อรักษำศักยภำพและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของโครงกำร
ลักษณะลูกค้า
ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีข่ องโครงกำรสำทร สแควร์มหี ลำยประเภทธุรกิจ เช่น สถำบันกำรเงินและบริกำรทำงกำรเงิน เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร และบริกำร เป็ นต้น ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั ไทยทีม่ ชี ่อื เสียง บริษทั ข้ำมชำติ และสถำบัน
กำรเงินทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นบริษทั ทีม่ ฐี ำนะกำรเงินทีม่ นคงและมี
ั่
ผลประกอบกำรทีด่ อี ย่ำงต่อเนื่อง เช่น ธนำคำร มิซูโฮ
จำกัด แคนนอน มำร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จำกัด และ
บริษัท อีซ่ี บำย จำกัด (มหำชน) สำมำรถพิจำรณำข้อมูลของลูกค้ำและประเทธุรกิจโดยสรุปของผู้เช่ำ โครงกำร
สำทร สแควร์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนได้ ดังนี้
ตารางสัดส่วนพืน้ ที่เช่าแยกตามประเภทธุรกิ จผูเ้ ช่าทรัพย์สินโครงการสาทร สแควร์
พืน้ ที่เช่า1

ประเภทธุรกิ จ

ร้อยละของพืน้ ที่

จานวนผูเ้ ช่า (ราย)

เช่ารวม
สถำบันกำรเงินและบริกำรทำงกำรเงิน

17,882.00
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พืน้ ที่เช่า1

ประเภทธุรกิ จ

ร้อยละของพืน้ ที่

จานวนผูเ้ ช่า (ราย)

เช่ารวม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

8,440.00

12.01

10

บริกำร

7,394.00

10.52

15

อื่นๆ

6,038.00

8.59

6

อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดืม่

5,927.89

8.44

9

อุตสำหกรรมยำนยนต์

5,502.00

7.83

4

อุตสำหกรรมกำรผลิต

4,028.20

5.73

9

อุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภคบริโภค

3,975.00

5.66

1

อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

3,843.00

5.47

4

แฟชันและเสริ
่
มควำมงำม

2,775.20

3.95

8

ธุรกิจจัดจำหน่ำย

1,518.00

2.16

5

สำยกำรบินและโลจิสติกส์

952.00

1.36

3

ยำ

852.00

1.21

2

พลังงำนและสำธำรณูปโภค

784.00

1.12

4

ค้ำปลีก

343.00

0.49

2

70,254.29

100.00

98

รวม

ทีม่ า: นอร์ท สาธร เรียลตี้
หมายเหตุ: พื้นทีเ่ ช่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนทีป่ รากฏผูเ้ ช่า ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558
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แผนภาพ สัดส่วนพืน้ ที่เช่าแยกตามประเภทธุรกิ จผูเ้ ช่าทรัพย์สินโครงการสาทร สแควร์
1%
1%

2%

1%
1%

4%
6%

25%

6%
6%
8%

12%
8%
8%

11%

สถำบันกำรเงินและบริกำรทำงกำรเงิน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
บริกำร
อุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดืม่
อื่นๆ
อุตสำหกรรมยำนยนต์
อุตสำหกรรมกำรผลิต
อุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภคบริโภค
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
แฟชันและเสริ
่
มควำมงำม
ธุรกิจจัดจำหน่ำย
สำยกำรบินและโลจิสติกส์
ยำ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
ค้ำปลีก

ทีม่ า: นอร์ท สาธร เรียลตี้
หมายเหตุ: พื้นทีเ่ ช่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนทีป่ รากฏผูเ้ ช่า ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558

นโยบายทางการตลาด
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทำกำรวำงนโนบำยกำรตลำด เพื่อเพิม่ ศักยภำพของโครงกำรสำทร สแควร์
ทีท่ รัสต์เข้ำลงทุน ซึง่ นโยบำยในกำรเพิม่ ศักยภำพดังกล่ำวจะรวมถึง
-

กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ระดับกำรบริกำร และกำรกำหนดรำคำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด

-

กำรดูแลรักษำพืน้ ทีข่ องโครงกำรทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน เช่น กำรปรับปรุงพืน้ ทีส่ ำธำรณะและพืน้ ทีส่ ่วนกลำง
กำรปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพำะส่วนให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน

-

กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ของโครงกำร กำรบำรุงรักษำและกำรซ่อมแซมโครงกำรให้ได้มำตรฐำนและเหมำะสม
กับกำรใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกู ค้ำ
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5.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

การจัดหาลูกค้า
ปจั จุบนั รูปแบบกำรจัดหำผู้เช่ำเพิม่ เติม ของโครงกำรสำทร สแควร์สำมำรถทำได้ 2 วิธี คือ 1) กำรติดต่อผ่ำน
ตัวแทน (Agency) ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำให้กบั อสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำน และ 2) กำร
หำผูเ้ ช่ำเองโดยตรงของนอร์ท สำธร เรียลตี้ ผ่ำนทำงอีเมล โทรศัพท์ หรือ พบปะโดยตรง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้นกำร
ขยำยพื้น ที่เ ช่ำ ในอำคำรสำหรับ ผู้เ ช่ำ ที่ต้อ งกำรพื้น ที่เ พิ่มเป็ น หลัก ในกรณี ท่เี ป็ น กำรจัด หำผู้เ ช่ ำรำยใหม่ ใน
กระบวนกำรจัดหำจะมีกำรสอบถำมถึงควำมต้องกำรของผู้เช่ำโดยละเอียด เช่น ขนำดของพื้นที่ท่ตี ้องกำร เช่ำ
ระยะเวลำทีต่ อ้ งกำรเช่ำพืน้ ที่ ธุรกิจของผูเ้ ช่ำ ตลำดและกลุ่มลูกค้ำของผูเ้ ช่ำ และเงื่อนไขอื่นทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของผูเ้ ช่ำ เป็ นต้น และจะนำเสนอข้อมูลกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำรและให้บริกำรต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูส้ นใจจะเช่ำ พร้อมทัง้ ติดตำมและสอบถำมถึงกำรพิจำรณำตัดสินใจเช่ำพื้นที่ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลัง
กองทรัสต์เ ข้ำลงทุ นในโครงกำร หน้ ำที่ดงั กล่ำ วอยู่ภำยใต้ควำมรับผิด ชอบของนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะ
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยกำรดูแลควบคุมของบริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรคัดเลือกผู้เช่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโครงกำร โดยจะให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์พจิ ำรณำคัดเลือกผูเ้ ช่ำทีม่ ฐี ำนะ
กำรเงินและมีประวัติทำงกำรเงินที่ดี มีแผนกำรเช่ำระยะยำว มีช่อื เสียง และมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำเช่ำ
เนื่องจำกผูเ้ ช่ำมีส่วนในกำรช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของตัวโครงกำร และยังสำมำรถลดควำมเสีย่ งต่ำงๆ เช่น
ควำมเสีย่ งของโครงกำรจำกกำรไม่ได้รบั ค่ำเช่ำ ได้รบั ค่ำเช่ำไม่ตรงเวลำ หรือได้รบั ค่ำเช่ำไม่ครบจำนวน และควำม
เสี่ยงต่อควำมเสียหำยของทรัพย์สนิ ภำยในพื้นที่ให้เช่ำ ของโครงกำร นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำร
คัดเลือกผูเ้ ช่ำโดยให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกผูเ้ ช่ำทีห่ ลำกหลำย และไม่สง่ ผลกระทบทำงลบต่อผูเ้ ช่ำรำยเดิมทีม่ อี ยู่
เช่น ไม่เลือกผูเ้ ช่ำที่ดำเนินกิจกำรที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่มลี กั ษณะคล้ำยคลึงกัน ทัง้ นี้เพื่อลดควำมเสีย่ ง
จำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจของผูเ้ ช่ำ และเพื่อให้เกิดกำรผสมผสำนกับผูเ้ ช่ำอื่นภำยในโครงกำร (Tenant Mix)
ทัง้ นี้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ หำกผูเ้ ช่ำตัดสินใจไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำในครำวถัดไป โดยหลักแล้ว
ผูเ้ ช่ำต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยแจ้งให้ นอร์ท สำธร เรียลตี้ทรำบเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย
180 วัน ก่อนสัญญำจะสิน้ สุดลงโดยระยะเวลำดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะจัดหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่มำแทนที่
ได้
แผนภาพ อัตราการครบกาหนดสัญญาเช่าโครงการสาทร สแควร์
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40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

42.18%
33.51%

12.59%
7.42%

ไตรมำส4 2558

4.29%
2559

2560
2561
ปีทค่ี รบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ

หลัง 2561

ตาราง อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิ ดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมด)
โครงการ
สาทร สแควร์

จานวนผูเ้ ช่าที่ครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า

(ร้อยละ)

(ราย)*

ไตรมำส 4 / 2558

7.42

3

2559

12.59

16

2560

42.18

45

2561

33.51

37

2564

4.29

1

รวม

100.00

102

ปี ที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่า (พ.ศ.)

*หมายเหตุ จานวนผูเ้ ช่าทีค่ รบกาหนดสัญญาเช่า พิจารณาตามกลุ่มลูกค้า ซึง่ กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มมีหลายสัญญา และมีการหมดอายุสญ
ั ญาทีไ่ ม่
เท่ากัน
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การจัดทาสัญญาและประเภทของสัญญา
กำรทำสัญญำจะแบ่งสัญญำออกเป็ น 2 ประเภท คือ สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร โดยแบ่งสัดส่วน 50:50 โดยทำ
เป็ นสัญญำ 3 ปี และตำมปกติจะไม่มกี ำรกำหนดรำคำขัน้ สูง (cap) สำหรับกำรขึน้ รำคำ ยกเว้นผูเ้ ช่ำรำยใหญ่ท่มี ี
อำนำจต่อรอง หรือผู้เช่ำ ที่สำมำรถใช้เป็ นจุดดึงดูดผูเ้ ช่ำอื่นได้ (Anchor Tenant) โดยผู้เช่ำในโครงกำรสำทร
สแควร์จะสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ผูเ้ ช่ำขนำดเล็กพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 300 ตำรำงเมตร ผูเ้ ช่ำขนำดกลำง
พืน้ ที่ 300 - 900 ตำรำงเมตร และผูเ้ ช่ำขนำดใหญ่พน้ื ทีเ่ กินกว่ำ 900 ตำรำงเมตร
วิ ธีการคิ ดค่าตอบแทนและการจัดเก็บค่าตอบแทน
ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรกำหนดค่ำเช่ำ ได้แก่ ขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำ รำคำค่ำเช่ำเดิม (สำหรับผูเ้ ช่ำเดิม) รำคำค่ำเช่ำเฉลีย่
งบประมำณทีต่ งั ้ ไว้ รำคำตลำดของอำคำรระดับและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมถึงควำมเป็ นไปได้และแนวโน้มทีผ่ เู้ ช่ำอำจ
พิจำรณำต่อสัญญำหรือย้ำยออก
สำหรับกำรจัดเก็บค่ำเช่ำ จะจัดเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยออก e-invoice ในกำร
เรียกเก็บเพื่อเป็ นกำรลดภำระกำรใช้กระดำษ ส่วนค่ำสำธำรณูปโภคจะเรียกเก็บทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดย
กำรออก e-invoice เช่นกัน
ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งในกำรชำระค่ำเช่ำ จะทำกำรเรียกเก็บเงินประกันกำรเช่ำเป็ นจำนวน 3 เดือนเมื่อผูเ้ ช่ำ
ลงนำมในสัญญำเช่ำและบริกำรครบถ้วน
6.

ผลการดาเนิ นงานของโครงการสาทร สแควร์ก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์

ปี พ.ศ.

รายได้รวม
(ล้านบาท)

2555
2556
2557
ม.ค. - ก.ย. 2558

197.6
383.1
507.2
456.9

กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ าย
(ล้านบาท)
27.8
202.6
327.8
301.1

ทีม่ า: นอร์ท สาธร เรียลตี้
หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลทางการเงินสามารถพิจารณาเพิม่ เติมได้ทหี ่ วั ข้อโครงสร้างรายได้และต้นทุนของอาคารโครงการสาทร สแควร์
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7.
อัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงานของโครงการสาทร สแควร์ตงั ้ แต่เริ่มเปิ ดดาเนิ นการ
โครงกำรสำทร สแควร์
อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ย
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ปี พ.ศ.
(ร้อยละ)
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
2554*
24
398
2555
45
630
2556
65
651
2557
82
685
ม.ค. - ก.ย. 2558
90
730
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำกำรเช่ำ (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 อัตรำค่ำเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 96)
เฉลีย่ อยู่ท่ี 745 บำท ต่อตร.ม. ต่อ
เดือน)
ทีม่ า: นอร์ท สาธร เรียลตี้
*หมายเหตุ: โครงการสาทร สแควร์ สร้างเสร็จและเปิ ดดาเนินการเมือ่ เดือนตุลาคม 2554

8.

ประกันภัย

ในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล นอร์ท สำธร เรียลตีไ้ ด้ทำประกันภัยทรัพย์สนิ ของโครงกำรไว้โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
(ก)

กรมธรรม์ประกันควำมเสี่ย งภัย ทรัพ ย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก ออกโดยบริษัท
อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน) มีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี และมีรปู แบบในกำรจัดทำเป็ นแบบรำยปี
(ปี ต่อปี ) โดยระยะเวลำประกันภัยในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล มีระยะเวลำนับแต่วนั ที่ 20 ตุลำคม
พ.ศ. 2558 ถึง วัน ที่ 1 ตุ ล ำคม พ.ศ. 2559 โดยมีจ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย ตำมกรมธรรม์จ ำนวน
4,900,000,000 บำท แบ่งเป็ นจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
จำนวน 3,900,000,000 บำท และจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
จำนวน 1,000,000,000 บำท โดยมีผู้เอำประกันภัยคือนอร์ท สำธร เรียลตี้ สำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ และ
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และมีผรู้ บั ผลประโยชน์ในส่วนของกรมธรรม์ประกัน
ควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ คือ สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์ และผูร้ บั ผลประโยชน์ในส่วนของ
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คือ นอร์ท สำธร เรียลตี้ สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์
(จำกัดเฉพำะค่ำเช่ำทีด่ นิ ) และผูใ้ ห้กู้ (จำกัดเฉพำะดอกเบีย้ )

(ข)

กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก ออกโดยบริษัท อำคเนย์ประกันภัย
จำกัด (มหำชน) โดยมีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี และมีรูปแบบในกำรจัดทำเป็ นแบบรำยปี (ปี ต่อปี ) โดย
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ระยะเวลำประกันภัยในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล มีระยะเวลำนับแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์จำนวน 100,000,000 บำท
โดยบริษัทฯ จะดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับที่ครอบคลุมทรัพย์สนิ ของโครงกำรสำทร
สแควร์ท่กี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนในสิทธิกำรเช่ำของอำคำรดังกล่ำวนัน้ จะมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำของ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของโครงกำรสำทร สแควร์ท่กี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน (ร้อยละ 100) ตำมวิธตี ้นทุนทดแทนรวม
อุปกรณ์ ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ (โดยไม่รวมมูลค่ำที่ดิน) ซึ่งบริษั ทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำมีควำม
พอเพียงและเหมำะสมเนื่องจำกวงเงินประกันภัยดังกล่ำวครอบคลุมมูลค่ำของทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของโครงกำรสำทร
สแควร์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน และเพียงพอต่อกำรทดแทนมูลค่ำของทรัพย์สนิ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ดังกล่ำวชำรุด
เสียหำย แต่ทงั ้ นี้ กองทรัสต์จะไม่ได้เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวโดยผูร้ บั
ผลประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ ของโครงกำรสำทร สแควร์ในกรณีอำคำรเกิดควำม
เสียหำยร้ำยแรง (Total Loss) ได้แก่ สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริยใ์ นฐำนะเจ้ำของอำคำร อย่ำงไรก็ดี
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลักระหว่ำงสำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริยแ์ ละนอร์ท สำธร เรียลตี้ นนั ้ มีขอ้ กำหนดว่ำ
สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์จะนำส่งค่ำชดเชยหรือค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รบั จำกผู้รบั ประกันภัย
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้ เพื่อนำไปสร้ำงอำคำรให้อยู่ในสภำพเดิม
เพื่อใช้หำประโยชน์ต่อไป และบริษัทฯ จะจัดกำรให้กองทรัสต์เข้ำทำสัญญำเช่ำ ช่วงอำคำรโดยจะมีขอ้ สัญญำที่
กำหนดมำตรกำรหรือกลไกทีเ่ หมำะสมเพียงพอในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนได้รบั ควำมเสียหำยว่ำจะมีกำร
นำเงินค่ำสินไหมทดแทนมำสร้ำงทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อใช้หำประโยชน์ต่อไป ตลอดจนข้อกำหนด
ให้มกี ำรชดเชยให้แก่กองทรัสต์สำหรับกำรขำดประโยชน์ในกำรครอบครองทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนโดยกำร
เช่ำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวหำกกองทรัสต์ใช้สทิ ธิในกำรเลิกสัญญำในกรณีอำคำรเกิดควำมเสียหำยร้ำยแรง (Total Loss)
(รำยละเอียดเป็ นไปตำมหัวข้อ 2.3 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ)
นอกจำกนี้บริษัทฯจะดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำวงเงินเอำประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก มี
ควำมเพียงพอและเหมำะสม เนื่องจำกสำมำรถเทียบเคียงได้กบั ประมำณกำรกำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี
และค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA) ของทรัพย์สนิ ของโครงกำรสำทร สแควร์ทก่ี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนสำหรับกำรดำเนิน
ธุรกิจเป็ นระยะเวลำประมำณ 12 เดือนซึง่ เป็ นระยะเวลำทีค่ ำดว่ำจะใช้ในกำรปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหำย
ให้กลับคืนสูส่ ภำพปกติทส่ี ำมำรถใช้จดั หำผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ได้ และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้กองทรัสต์
โดยทรัสตีเป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ ร่วม ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่ำว
และ/หรือดำเนินกำรให้ผใู้ ห้กเู้ ป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ ร่วมตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ (ถ้ำมี)
อีกทัง้ ในช่วงระยะเวลำ 7 ปี สดุ ท้ำยก่อนสิน้ สุดระยะเวลำกำรเช่ำ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเข้ำทำกรมธรรม์ประกันภัย
สิทธิกำรเช่ำ (leasehold insurance) ซึง่ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็ นผูเ้ อำประกันภัยและผูร้ บั ผลประโยชน์ ภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งจะคุ้มครองกองทรัสต์สำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ในกรณีท่เี กิดควำม
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เสียหำยต่ออำคำรจำกเหตุอคั คีภยั ฟ้ำผ่ำ ภัยลูกเห็บ ภัยเนื่องจำกน้ ำ (ไม่รวมน้ ำท่วม) ภัยจำกกำรเฉี่ยว และ/หรือ
กำรชนของยวดยำนพำหนะ ภัยอำกำศยำน ภัยระเบิด ภัยจำกกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล หรือกำรกระทำอันมี
เจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระทำเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือลัทธินิยม) ภัยลมพำยุ และภัยแผ่นดินไหว หรือ
ภูเขำไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ ำ หรือสึนำมิอนั เป็ นผลให้กองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อนั เป็ นเหตุให้
สัญญำเช่ำสิน้ สุดลง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เงื่อนไขทีก่ ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย โดยสำเหตุทบ่ี ริษทั ฯจะดำเนินกำรเข้ำ
ทำกรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ (leasehold insurance) เฉพำะในช่วงระยะเวลำ 7 ปี สุดท้ำยก่อนสิน้ สุด
ระยะเวลำกำรเช่ำนัน้ เนื่องจำกภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลักระหว่ำงสำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริยแ์ ละนอร์ท
สำธร เรียลตี้นัน้ มีขอ้ กำหนดว่ำสำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์จะนำส่งค่ำชดเชยทีไ่ ด้รบั จำกกรมธรรม์
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้เพื่อนำไปสร้ำงอำคำรให้อยู่ในสภำพเดิมตลอดระยะเวลำ
กำรเช่ำอยู่แล้ว ทัง้ นี้อำจมีควำมเป็ นไปได้ทำงเศรษฐศำสตร์ว่ำในช่วงระยะเวลำ 7 ปี สุดท้ำยก่อนสิน้ สุดระยะเวลำ
กำรเช่ำทีอ่ ำจทำให้กำรก่อสร้ำงอำคำรให้กลับคืนสูส่ ภำพเดิมไม่คมุ้ ค่ำ
ทัง้ นี้ ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัย และผูร้ บั ผลประโยชน์ของโครงกำรสำทร สแควร์ภำยหลัง
จำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน จะเป็ นไปตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้
ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก

ผูเ้ อาประกัน

ผูร้ บั ผลประโยชน์

1. นอร์ท สำธร
สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วน
2. สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วน พระมหำกษัตริย์
พระมหำกษัตริย์
3. บมจ. ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
4. กองทรัสต์
5. ผูใ้ ห้กขู้ องกองทรัสต์
1. นอร์ท สำธร
1. กองทรัสต์
2. สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วน 2. สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหำกษัตริย์
พระมหำกษัตริยเ์ ฉพำะ
ค่ำเช่ำทีด่ นิ
3. บมจ. ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
3. ผูใ้ ห้กขู้ องกองทรัสต์
4. กองทรัสต์
(เฉพำะส่วนทีเ่ ป็ น
ดอกเบีย้ ในช่วงธุรกิจ
5. ผูใ้ ห้กขู้ องกองทรัสต์
หยุดชะงัก)
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ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยสิ ทธิ การเช่า (เฉพาะ 7 ปี สุดท้าย)
(Leasehold Insurance)
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก

ผูเ้ อาประกัน

ผูร้ บั ผลประโยชน์

กองทรัสต์

กองทรัสต์

กองทรัสต์

บุคคลภำยนอก

โดยกองทรัสต์จะเป็ นผู้ชำระค่ำเบี้ยประกันภัย ดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ นี้รำยละเอียดโปรดพิจำรณำในส่วนที่ 2-10
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์
9.

คดีความ

จำกกำรตรวจสอบโดยทีป่ รึกษำกฎหมำยของกองทรัสต์ตำมกำรมอบหมำยหน้ำทีจ่ ำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT
Manager) ในสำรบบคดีทศ่ี ำลจำกสำรบบคอมพิวเตอร์ของศำลต่ำงๆ อันประกอบไปด้วย ศำลแพ่ง (ทีน่ อร์ธ สำธร
เรียลตี้อยู่ในเขตอำนำจและทีท่ รัพย์สนิ โครงกำรตัง้ อยู่) ศำลอำญำ ศำลล้มละลำย ศำลทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ศำลภำษี และกรมบังคับคดี โดยมีขอบเขตกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.
2552 ถึงวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 นัน้ ผลกำรตรวจสอบจำกสำรบบคอมพิวเตอร์ของศำล ไม่พบว่ำมีคดีท่ี
นอร์ท สำธร เรียลตี้ถูกฟ้องเป็ นจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ส ินหลักที่ก องทรัสต์จ ะลงทุนในส่วนที่เป็ น
สำระสำคัญแต่อย่ำงใด
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2.1.3

รายละเอี ย ดของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์โครงการปาร์คเวนเชอร์ อี โคเพล็ก ซ์ และโครงการสาทร สแควร์ที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรก
้
1.

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่ลงทุนในพืน้ ที่ในส่วนที่ประกอบกิ จการโรงแรม ดิ โอกุระ)

กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำว (ซึง่ รวมถึงทีจ่ อดรถภำยในอำคำรดังกล่ำว) ส่วนควบ และงำนระบบ
ในพื้นทีอ่ ำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในส่วนทีเ่ ป็ นอำคำรสำนักงำนและร้ำนค้ำ ตลอดจน
เข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่ำงๆ ในส่วนพืน้ ทีส่ ำนักงำนและร้ำนค้ำดังกล่ำวจำกเลิศ
รัฐกำร ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะไม่เข้ำลงทุนในพืน้ ทีส่ ว่ นทีป่ ระกอบกิจกำรโรงแรม ดิ โอกุระ
นอกจำกนี้ในส่วนของทีจ่ อดรถของอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์นนั ้ อำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อี
โคเพล็ก ซ์ มีท่จี อดรถยนต์ต ำมที่ได้ระบุ ไว้ใ นใบรับ รองกำรก่อ สร้ำงอำคำร (อ.6) ทัง้ สิ้นจำนวน 580 คัน โดย
แบ่งเป็ นทีจ่ อดรถในส่วนของอำคำรสำนักงำนจำนวน 345 คัน และในส่วนโรงแรมโอกุระจำนวน 235 คัน อย่ำงไรก็
ดี เลิศรัฐกำรได้เข้ำทำสัญญำบริหำรพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์กบั บริษทั แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเลิศรัฐกำร และเป็ น ผู้มีสทิ ธิบริหำรพื้นที่จอดรถยนต์ในส่วนของโรงแรมโอกุระ
ดังกล่ำว โดยในสัญญำดังกล่ำวกำหนดให้เลิศรัฐกำรมีสทิ ธินำพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์จำนวน 164 คันจำกจำนวนทัง้ หมด
235 คันดังกล่ำว ไปออกใช้ทำประโยชน์ได้ โดยมีค่ำตอบแทนในกำรนำสิทธิพน้ื ทีจ่ อดรถจำนวน 164 คันดังกล่ำว
ออกไปใช้ประโยชน์ทจ่ี ะต้องชำระให้แก่บริษทั แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตำมเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ ซึง่ เมื่อกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะดำเนินกำรเปลีย่ นตัวคู่สญ
ั ญำ
ในสัญญำบริหำรพื้นที่จอดรถยนต์ดงั กล่ำวจำกเลิศรัฐกำรเป็ นกองทรัสต์ ดังนัน้ จะมีท่จี อดรถสำหรับผู้เช่ำพื้นที่
สำนักงำน หรือผู้ใช้บริกำรของสำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ จำนวนรวมทัง้ สิ้น 509 คัน ซึ่งใน
ปจั จุบนั มีควำมเพียงพอต่อกำรใช้สอยของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน หรือผูใ้ ช้บริกำรของสำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ซง่ึ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ในส่วนที่ 2-5
โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงตำแหน่งของอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ได้ตำมแผนภำพด้ำนล่ำง
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โดยหลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวแล้ว ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้ นอร์ท สำธร เรียลตี้
ให้ทำหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีอ่ ำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน ในฐำนะ
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ต่อไป
ในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล มีทรัพย์สนิ บำงส่วนทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณโครงกำรซึ่งไม่ได้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก อันได้แก่ พืน้ ทีอ่ ำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในส่วนทีเ่ ป็ น
โรงแรมโอกุระ และพืน้ ทีจ่ อดรถบำงส่วนโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
พืน้ ทีโ่ รงแรมโอกุระ อยู่ในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ นอำคำรชัน้ ที่ 23 ถึง 34
และบำงส่วนของชัน้ 1 ถึง 8 ยกเว้นชัน้ 5 บำงส่วนของชัน้ ดำดฟ้ำ 1 ชัน้ และบำงส่วนของชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ รวม
ทัง้ สิน้ 21 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด 28,200 ตำรำงเมตร ปจั จุบนั กำรดำเนินกำรของโรงแรมโอกุระอยู่ภำยใต้กำร
ลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึง่ กองทรัสต์ไม่สำมำรถเข้ำดำเนินกำรลงทุนได้ เพรำะกำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์จะเป็ น
กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรลงทุนของกองทุนรวมฯดังกล่ำว นอกจำกนี้ ตำมข้อตกลงในสัญญำเช่ำพื้นที่โรงแรม
โอกุระนัน้ คู่สญ
ั ญำได้ชำระค่ำเช่ำทัง้ หมดครบถ้วนแล้ว กองทรัสต์จงึ เห็นว่ำทรัพย์สนิ ดั งกล่ำว มิใช่ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดรำยได้ในกำรลงทุนของกองทรัสต์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยำว และอีกทัง้ กองทรัสต์ยงั ไม่มนี โยบำยลงทุน
ในธุรกิจประเภทกิจกำรโรงแรมในขณะนี้ โดยกองทรัสต์ต้องกำรจะเน้นจัดหำผลประโยชน์จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
ประเภทอำคำรสำนักงำนในกำรลงทุนครัง้ นี้ก่อน จึงจะพิจำรณำขยำยขอบเขตกำรลงทุนและจัดหำผลประโยชน์ใน
พืน้ ทีป่ ระเภทอื่นในอนำคตต่อไป เพื่อให้กำรจัดหำผลประโยชน์ในครัง้ นี้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
สรุปข้อมูลที่ สาคัญของพื้นที่ อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ในส่ วนที่ เป็ นอาคารสานักงาน
ร้านค้า และพืน้ ที่จอดรถ
ปี ที่สร้างเสร็จ

2554
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ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 102997 เลขที่ดนิ 21 มีเนื้อที่ดนิ ตำมเอกสำร
สิทธิจ์ ำนวน 5 ไร่ 0 งำน 36.2 ตำรำงวำ

พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area)

53,304 ตำรำงเมตร

พืน้ ที่ใช้สอยสุทธิ (Net Leasable Area)

ประมำณ 26,313 ตำรำงเมตร (พืน้ ทีใ่ นส่วนพืน้ ทีเ่ ช่ำ
สำนักงำน พืน้ ทีพ่ ำณิชยกรรม และพืน้ ทีเ่ ช่ำเก็บของ)

งานระบบ

ระบบสำธำรณูปโภคหลักของอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
และกำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศ
รวมถึง งำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ
ระบบบ ำบัด น้ ำ เสีย ระบบกำรเตือ นกำรป้ อ งกัน และระงับ
อัคคีภยั ระบบสื่อสำร ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบจอด
รถ ระบบจัด กำรจรำจร ระบบควบคุ ม กำรเข้ำ ออกอำคำร
ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบ
บันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่จำเป็ นต่อกำร
ป้ อ งกัน ภยัน ตรำยต่ ำ งๆ ที่มีผ ลต่ อ สุข ภำพ ชีวิต ร่ ำ งกำย
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ใ ช้ อ ำคำร โดยงำนระบบดั ง กล่ ำ ว
สอดคล้ อ งกั บ ระ บ บขั ้น พื้ น ฐำ นต ำ มที่ ก ำห นดไ ว้ ใ น
พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึง
งำนระบบในพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบกิจกำรโรงแรมโอกุระ

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน

หม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ อาคารงานระบบ
เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์

เลิศรัฐกำร

โครงสร้างรายได้และต้นทุนของพืน้ ที่สานักงานอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ปี 2555
(บาท)

ปี 2556
(บาท)

ปี 2557
(บาท)

ม.ค. – ก.ย. 2558
(บาท)

รายได้
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ

57,107,048

109,089,788

123,314,494

105,620,857

รำยได้จำกกำรให้บริกำร

67,683,953

119,353,066

134,887,872

114,962,823
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ปี 2555
(บาท)
3,920,321

ปี 2556
(บาท)
10,703,575

ปี 2557
(บาท)
12,512,264

ม.ค. – ก.ย. 2558
(บาท)
9,668,346

11,996,426

19,463,430

21,809,437

16,946,109

10,895,784
151,603,532

3,712,900
262,322,760

5,059,450
297,583,517

5,223,375

30,176,700

34,585,718

47,820,529

20,489,724

25,466,158

27,794,444

20,846,946

ต้นทุนสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ

8,246,774

16,645,408

16,645,408

12,484,056

ประกันภัย

3,469,693

3,137,239

2,587,896

2,837,151

7,500,091

5,367,086

7,233,288

5,360,302

16,073,634

5,958,850

688,997

1,794,942

65,646,917

171,162,301

194,812,955

172,010,715

รำยได้ค่ำจอดรถ
รำยได้ค่ำสำธำรณูปโภค
รำยได้อ่นื *
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนกำรบริหำรและกำรบำรุง
ซ่อมแซมอำคำร
ต้นทุนสำธำรณูปโภค

252,421,510

37,087,398

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร**
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรตลำด***
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ าย

ทีม่ า: เลิศรัฐการ
หมายเหตุ: - *รายได้อนื ่ รวมถึง ดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียมบริหาร เบี้ยปรับจากผูเ้ ช่า เป็ นต้น ทัง้ นี้รายได้อนื ่ ในปี 2555 โครงการปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์มรี ายได้ค่าทีป่ รึกษาก่อสร้างโรงแรมประมาณ 8 ล้านบาท ซึง่ โครงการไม่มรี ายได้ส่วนนี้ในปีถดั ๆ มา
**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกับเจ้าหน้าที ่ ซึง่ ในปี 2556 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ไม่ม ี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
***ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าประชาสัมพันธ์และค่าคอมมิชชัน่ เนือ่ งจากเป็ นปีแรก
ทีอ่ าคารเปิดดาเนินการจึงต้องมีการทาการตลาดเพือ่ ประชาสัมพันธ์อาคาร ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จงึ สูง และทยอยลดลงในปี 2556 และ
ปี 2557 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสาหรับปี 2558 (3 ไตรมาส) สูงกว่าปี 2557 เนือ่ งมาจากมีค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาเพิม่ เติม เพือ่ สนับสนุ นภาพลักษณ์ของโครงการ และประชาสัมพันธ์กรณีจะนาโครงการเข้ากองทรัสต์ ประกอบกับมีผู้
เช่ารายใหญ่เข้าทาสัญญาเช่าพื้นทีอ่ าคารเพิม่ จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ เติมจากปีก่อน
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รูปแสดงพืน้ ที่ภายในและภายนอกของพืน้ ที่สานักงานอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ภำพแสดงพืน้ ทีภ่ ำยนอกอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
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ภำพแสดงพืน้ ทีภ่ ำยในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

หมายเหตุ: พื้นทีโ่ รงแรมโอกุระซึง่ กองทรัสต์มไิ ด้ลงทุน ประกอบด้วยพื้นทีช่ นั ้ ที ่ 23 ถึง 34 และบางส่วนของชัน้ 1 ถึง 8 ยกเว้นชัน้ 5
บางส่วนของชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ และบางส่วนของชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ รวมทัง้ สิ้น 21 ชัน้
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ภำพแสดงพืน้ ทีภ่ ำยในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์บริเวณโถง Lobby
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2.

โครงการสาทร สแควร์

กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อำคำร และอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ จำกนอร์ท สำธร
เรียลตี้ โดยควำมยินยอมจำกเจ้ำของทีด่ นิ ตลอดจนเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยงำนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ภำยในอำคำรจำกนอร์ท สำธร เรียลตี้
โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงตำแหน่งของอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ได้ตำมแผนภำพด้ำนล่ำง

โดยหลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวแล้ว ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้ นอร์ท สำธร เรียลตี้
ให้ท ำหน้ ำ ที่ใ นกำรบริหำรจัดกำรพื้น ที่อำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ท่กี องทรัสต์เ ข้ำ ลงทุน ในฐำนะผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ต่อไป
ในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล มีทรัพย์สนิ บำงส่วนทีต่ งั ้ อยู่ในบริเ วณโครงกำรซึ่งไม่ได้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก อันได้แก่ อำคำรโรงแรมดับเบิล้ ยู โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
อำคำรโรงแรมดับเบิ้ลยู ตัง้ อยู่บนที่ดินโฉนดผืนเดียวกับอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ มีพ้นื ที่ใช้สอยทัง้ หมด
18,165 ตำรำงเมตร ปจั จุบนั กำรดำเนินกำรของโรงแรมดับเบิ้ลยูอยู่ภำยใต้กำรลงทุนของบริษัท นอร์ท สำธร
โฮเต็ล จำกัด ซึ่งแบ่งเช่ำช่วงที่ดนิ แปลงดังกล่ำวจำกนอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึง่ กองทรัสต์จะไม่ทำกำรลงทุนในทีด่ นิ
ทีต่ งั ้ โรงแรมดับเบิล้ ยู และอำคำรโรงแรมดับเบิล้ ยู เนื่องจำกกองทรัสต์ยงั ไม่มนี โยบำยลงทุนในธุรกิจประเภทกิจกำร
โรงแรมในขณะนี้ โดยกองทรัสต์ตอ้ งกำรจะเน้นจัดหำผลประโยชน์จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่ประเภทอำคำรสำนักงำนใน
กำรลงทุนครัง้ นี้ก่อน จึงจะพิจำรณำขยำยขอบเขตกำรลงทุนและจัดหำผลประโยชน์ในพืน้ ทีป่ ระเภทอื่นในอนำคต
ต่อไป เพื่อให้กำรจัดหำผลประโยชน์ ในครัง้ นี้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
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สรุปข้อมูลที่สาคัญของอาคารโครงการสาทร สแควร์
โครงกำรเป็ นอำคำรสำนักงำนสูง 39 ชัน้ มีพน้ื ทีก่ ว่ำ 74,000 ตร.ม. (ในกำรนับชัน้ ปจั จุบนั ของอำคำร จะไม่นับชัน้
13 ดังนัน้ จำนวนชัน้ ทีร่ ะบุตำมกำรนับในวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูลจึงมี 40 ชัน้ ) พร้อมทีจ่ อดรถชัน้ ใต้ดนิ 5
ชัน้ ตัง้ อยู่ในย่ำนธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่ำงถนนสำทร และถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ สำมำรถ
เข้ำถึงอำคำรได้โดยทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ช่องนนทรี
ปี ที่สร้างเสร็จ

2554

ที่ดิน

บำงส่วนของโฉนดเลขที่ 520 เลขทีด่ นิ 45 มีเนื้อทีด่ นิ ทีเ่ ช่ำ
ตำมสัญ ญำเช่ ำที่ดิน ฉบับจดทะเบีย นจ ำนวน 5 ไร่ 0 งำน
60.32 ตำรำงวำ

พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area)

114,567 ตำรำงเมตร

พืน้ ที่ใช้สอยสุทธิ (Net Leasable Area)

73,181 ตำรำงเมตร

งานระบบ

ระบบสำธำรณู ปโภคหลักของอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์
ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและกำรจัด
แสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำน
ระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำ
เสี ย ระบบกำรเตื อ นกำรป้ องกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย
ระบบสือ่ สำร ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบ
จัด กำรจรำจร ระบบควบคุ ม กำรเข้ำ ออกอำคำร ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันได
เลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรป้องกัน
ภยัน ตรำยต่ ำ งๆ ที่มีผ ลต่ อ สุ ข ภำพ ชีวิต ร่ ำ งกำย หรือ
ทรัพ ย์ สิน ของผู้ ใ ช้ อ ำคำร โดยทัง้ นี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตำมที่
พระรำชบัญ ญัติค วบคุ ม อำคำร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้
เกีย่ วกับระบบขัน้ พืน้ ฐำน

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน อาคาร ส่วนควบ และ สำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ
งานระบบ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งมือ และ นอร์ท สำธร เรียลตี้
อุปกรณ์)
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โครงสร้างรายได้และต้นทุนของอาคารโครงการสาทร สแควร์
*สำหรับปีสน้ิ สุด ธันวำคม 2555, 2556, 2557 และ กันยำยน 2558

ปี 2555
(บาท)

ปี 2556
(บาท)

ปี 2557
(บาท)

ม.ค. – ก.ย. 2558
(บาท)

84,685,081

169,298,453

221,574,861

195,246,191

83,722,263

169,899,897

224,075,090

202,267,968

8,655,375

15,897,604

15,930,810

12,568,717

15,172,048

21,385,517

33,984,727

30,728,269

5,326,635
197,561,401

6,665,189
383,146,659

11,612,497
507,177,985

16,059,677
456,870,822

13,381,700

23,947,611

29,986,049

23,974,086

37,441,055

50,424,973

64,770,776

47,773,456

36,000,000

36,000,000

36,000,000

27,000,000

6,903,110

8,357,996

3,530,034

2,321,215

25,842,704

7,042,881

14,038,191

6,095,195

50,155,902

54,780,385

58,651,993

48,604,118

รายได้
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรจอดรถ
รำยได้ค่ำสำธำรณูปโภค
รำยได้อ่นื ๆ*
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนกำรบริหำรและกำรบำรุง
ซ่อมแซมอำคำร
ต้นทุนสำธำรณูปโภค
ต้นทุนสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ
ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรตลำด**
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
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กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย

ปี 2555
(บาท)

ปี 2556
(บาท)

ปี 2557
(บาท)

ม.ค. – ก.ย. 2558
(บาท)

27,836,931

202,592,813

300,200,941

301,102,752

ทีม่ า: นอร์ท สาธร เรียลตี้
*หมายเหตุ: รายได้อนื ่ รวมถึง ดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียมบริหาร เบี้ยปรับจากผูเ้ ช่า เป็ นต้น
**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าประชาสัมพันธ์และค่าคอมมิชชัน่ เนือ่ งจากเป็นปีแรกทีอ่ าคารเปิด
ดาเนินการจึงต้องมีการทาการตลาดเพือ่ ประชาสัมพันธ์อาคาร ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จงึ สูง ส่วนปี 2557 ค่าใช้จ่ายทางการตลาดมีจานวนทีใ่ กล้เคียงกับปี 2556
และมีผเู้ ช่ารายใหญ่เข้าทาสัญญาเช่าพื้นทีอ่ าคารในปีน้ ี ค่าใช้จ่ายในการขายจึงสูงกว่าปีก่อนหน้า

รูปแสดงพืน้ ที่ภายในและภายนอกของอาคารโครงการสาทร สแควร์
ภำพแสดงพืน้ ทีภ่ ำยนอกอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์

ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 47 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ภำพแสดงพืน้ ทีภ่ ำยในอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ บริเวณโถง Lobby
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2.1.4

จุดเด่นของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครังแรกของกองทรั
้
สต์
กำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์นนั ้ มีควำมน่ำสนใจในกำรลงทุนดังต่อไปนี้
1)

ทรัพ ย์สิ น หลัก ที่ ล งทุน ครัง้ แรกของกองทรัส ต์นัน้ เป็ นอาคารส านั ก งานที่ มีคุณภาพ ตัง้ อยู่ ใ น
ศูนย์กลางธุรกิ จ และมีการคมนาคมที่สะดวก
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกทัง้ สองโครงกำรเป็ นอำคำรสำนักงำนที่มีควำมโดดเด่น สวยงำม และ
ทันสมัยในด้ำนต่ำงๆ เช่น สถำปตั ยกรรม กำรออกแบบ กำรตกแต่งทัง้ ภำยนอกและภำยใน ซึง่ สำมำรถ
ดึงดูดผูเ้ ช่ำได้เป็ นอย่ำงดี รวมถึงได้มกี ำรจัดให้มรี ะบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบ
ควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร ระบบลิฟท์โดยสำร และลิฟท์บริกำรทีม่ จี ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้
งำน ทัง้ นี้ยงั มีกำรเตรียมพร้อมในเรื่องกำรซ่อมบำรุงทรัพย์สนิ โดยมีทมี งำนมืออำชีพที่คอยตรวจสอบ
ระบบสำธำรณู ปโภค สภำพของอุปกรณ์ในทรัพย์สนิ ต่ำงๆ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั อย่ำงสม่ ำเสมอ
และตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมมำตรฐำนและกฎหมำย
ทัง้ นี้ ทัง้ สองโครงกำรเป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ ทีม่ คี วำมโดดเด่นด้วยสถำปตั ยกรรมทีส่ วยงำม พร้อม
นวัตกรรมกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงอำคำรทีล่ ้ำสมัย มีนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยทัง้ สองโครงกำรได้รบั รำงวัลอำคำรอนุ รกั ษ์พลังงำนรำงวัล LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ของสภำอำคำรเขียวแห่งสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building Council :
USGBC) ระดับ Platinum สำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และระดับทองคำ (GOLD)
สำหรับโครงกำรสำทร สแควร์ นอกจำกนี้ ทัง้ สองโครงกำรตัง้ อยู่ในทำเลทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงธุรกิจทีส่ ำคัญ
ของกรุงเทพมหำนคร และมีกำรคมนำคมทีส่ ะดวก โดยทัง้ สองโครงกำรตัง้ อยู่ตดิ เป็ นถนนสำยหลักและมี
ทำงเชื่อมตรงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ทัง้ นี้ ข้อมูลจุดเด่นของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ
โครงกำรสำทร สแควร์ ปรำกฎในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 ของเอกสำรฉบับนี้

2)

มีผเู้ ช่าที่หลากหลาย และมีความมันคง
่
ผูเ้ ช่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกมีหลำยประเภทธุรกิจ ประกอบด้วยบริษทั ไทย และบริษทั
ต่ำงชำติทม่ี ชี ่อื เสียง เช่น
โครงการสาทร สแควร์
ธนำคำร มิซูโฮ จำกัด บริษทั แคนนอน มำร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ฟอร์ด เซลส์ แอนด์
เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั อีซ่ี บำย จำกัด (มหำชน)
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด
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ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ทีม่ ฐี ำนะกำรเงินมันคงและมี
่
ผลประกอบกำรที่ดอี ย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ควำม
หลำกหลำยของผูเ้ ช่ำทำให้รำยได้ของกองทรัสต์รวมมีกำรกระจำยตัวมำกขึน้ และลดกำรพึง่ พิงรำยได้จำก
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือผูเ้ ช่ำรำยใดรำยหนึ่ง ซึง่ ปจั จัยเหล่ำนี้จะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก ตลอดจนผลประกอบกำรของกองทรัสต์เองด้วย
3)

การบริหารจัดการทรัพย์สินจัดทาโดยผูม้ ีประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนาและบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
หลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกแล้ว กองทรัสต์จะแต่งตัง้ นอร์ท
สำธร เรียลตี้ เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน
ครัง้ แรก โดยที่นอร์ท สำธร เรียลตี้ เป็ นผู้ประกอบกำรชัน้ นำ มีควำมพร้อมในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ และได้
ดำเนินธุรกิจมำเป็ นเวลำกว่ำ 20 ปี โดยก่อนที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก โครงกำรสำทร สแควร์
ได้รบั กำรพัฒนำและบริหำรโดยนอร์ท สำธร เรียลตี้

4)

แนวโน้ มการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องในอนาคต ของธุรกิ จให้เช่าพื้นที่ อาคารสานักงานเกรดเอย่าน
ธุรกิ จกลางเมือง (ซีบีดี)
ตลำดอำคำรสำนักงำนเกรดเอในกรุงเทพมหำนครในย่ำนธุรกิจกลำงเมือง (ซีบดี )ี นัน้ มีกำรเติบโตอยู่ใน
ระดับทีด่ ี โดยอัตรำกำรเช่ำสำนักงำนในกรุงเทพมหำนครในไตรมำสที่ 2 พ.ศ. 2558 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.6
ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนและเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตร
มำสที่ผ่ำนมำ ส่วนอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยสูงขึน้ ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดย
สำนัก งำนเกรดเอมีก ำรเติบ โตในอัต รำค่ ำ เช่ ำ ที่เ ร็ว กว่ ำ สำนั ก งำนเกรดอื่น เนื่ อ งจำกอุ ป ทำนอำคำร
สำนักงำนในย่ำนธุรกิจกลำงเมือง (ซีบดี )ี มีจำกัด นอกจำกนี้ อุปทำนในอนำคตส่วนมำกจะอยู่นอกพืน้ ที่
ย่ำนธุรกิจกลำงเมือง (ซีบดี )ี จำกยอดพืน้ ทีท่ งั ้ หมด 250,148 ตำรำงเมตร ซึง่ จะเข้ำสูต่ ลำดภำยในปี 2560
มีพ้นื ที่ประมำณ 57,548 ตำรำงเมตรเท่ำนัน้ ที่จะอยู่ในย่ำนธุรกิจกลำงเมือง ด้วยเหตุ น้ีทำให้แนวโน้ม
ตลำดอำคำรสำนักงำนให้เช่ำยังคงดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยอุปทำนในตลำดในอนำคตอันใกล้ทย่ี งั มีอยู่ไม่มำก
ประกอบกับอุปสงค์ในตลำดทีย่ งั คงทีข่ น้ึ อย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้อตั รำกำรเช่ำและอัตรำกำรปรับค่ำเช่ำ
อยู่ในระดับทีด่ แี ละเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อำคำรสำนักงำนเกรดเอทีต่ งั ้ อยู่ในย่ำนธุรกิจ
กลำงเมือง (ซีบดี )ี และอำคำรสำนักงำน เกรดเอทีอ่ ยู่ใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชน (ที่มำ : บริษทั ไนท์
แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

5)

การประสานผลประโยชน์รว่ มกันระหว่างฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ในเบือ้ งต้น นอร์ท สำธร เรียลตี้ จะได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
จะเข้ำ ลงทุ น ครัง้ แรก โดยนอร์ท สาธร เรีย ลตี้จ ะได้ ร ับ ค่ า ตอบแทนในการท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ท่มี โี ครงสร้างสัมพันธ์กบั ผลดาเนินงานของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครัง้ แรก ซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามบริหารทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรกของกองทรัสต์ ให้ได้ผลตอบแทนสูง นอกจากนี้ บริษัท แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ต้ี ดีเวลวอปเม้นท์
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จากัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันยังมีความประสงค์ท่จี ะลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
15 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายทัง้ หมดในวันที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทรัสต์ ซึ่งจะช่วย
สร้างความมันใจในเรื
่
่องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อ่นื ๆ
6)

กองทรัสต์มีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่ มเติ มผ่านทางสิ ทธิ ในการทาคาเสนอซื้อ (Right to
Offer) และสิ ทธิ ในการปฏิ เสธก่อน (Right of First Refusal)
ตลอดระยะเวลำของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รบั สิทธิในกำรทำคำเสนอซือ้ (Right to Offer) และสิทธิใน
กำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จำกเลิศรัฐกำร นอร์ท สำธร เรียลตี้ ยูนิเวนเจอร์ และแผ่นดิน
ทอง ในกำรซือ้ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ ์ และ/หรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำช่วง
สำหรับอำคำรสำนักงำนใดๆ ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อำคำรดังกล่ำว สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับอำคำร
สำนักงำนดังกล่ำว และในกรณีท่กี องทรัสต์ปฏิเสธไม่รบั ข้อเสนอดังกล่ำว กำรโอนกรรมสิทธิหรื
์ อกำรให้
สิทธิกำรเช่ำและ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงให้แก่บุคคลอื่นบนเงื่อนไขทีด่ กี ว่ำ (ในมุมมองของผูร้ บั สิทธิ) ทีไ่ ด้มี
กำรเสนอให้แก่กองทรัสต์นนั ้ จะกระทำไม่ได้ ทัง้ นี้ เงื่อนไขเป็ นไปตำมทีต่ กลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำต่อไป

7)

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงิ นได้
กองทรัสต์อำจกูย้ มื เงินหรือก่อภำระผูกพันภำยในวงเงิน ไม่เกิน 2,195 ล้ำนบำท คิดเป็ นประมำณไม่เกิน
ร้อยละ 22 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้วเสร็จ เพื่อใช้
สำหรับวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ซึง่ รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั ประโยชน์จำกต้นทุนทำงกำรเงินของกองทรัสต์ทต่ี ่ ำลง
เมื่อเทียบกับกำรลงทุนในทรัพย์สนิ โดยใช้เงินที่ได้รบั จำกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์แก่นักลงทุนเพียง
อย่ำงเดียว ในขณะเดียวกัน อัตรำดอกเบี้ยทีก่ องทรัสต์ต้องชำระในกำรกูย้ มื เงินในครัง้ นี้ อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ใกล้เคียงกับอัตรำกำรกูย้ มื เงินของลูกค้ำชัน้ ดีทธ่ี นำคำรพำณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้ำของ
ตนที่ทำธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำและอยู่ ภำยใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ระหว่ำงเจ้ำหนี้และผูถ้ อื หุน้ / หน่ วยทรัสต์ และปจั จัยควำมเสีย่ งอื่น ๆ อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะเป็ นทำงกำรค้ำ
ปกติ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 กำรกูย้ มื เงิน

8)

กองทรัสต์ ได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
เงินได้ของกองทรัสต์ได้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ คุ คลตำมประมวลรัษฎำกร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555
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2.2

สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิ น

2.2.1

ราคาประเมิ น

รำคำประเมินที่จดั ทำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระนัน้ เป็ นรำคำประเมินบนทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก โดย
ปรับปรุงด้วยโครงสร้ำงกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ รำยละเอียดของกำรประเมินค่ำสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
ทรัพย์สิน

สิทธิกำรเช่ำพืน้ ที่
บำงส่วนในอำคำรและ
งำนระบบของอำคำร
สำนักงำนโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์

มูลค่าที่
กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน
(ล้านบาท)
ไม่เกิน 3,053

สิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ
ไม่เกิน 6,947
อำคำรและงำนระบบของ
อำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์

ราคาประเมิ น ราคาประเมิ น
ตามโครงสร้าง ตามวิธีคิด
กองทรัสต์
ต้นทุน
ด้วยวิธีรายได้ ทดแทนใหม่*
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,876
1,720

2,857

1,592

6,502

4,473

6,551

3,769

ผูป้ ระเมิ น
ราคา

วันที่ออก
รายงานการ
ประเมิ น

บริษทั ไนท์
แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จำกัด
บริษทั ไนท์
แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จำกัด

17 ธ.ค. 58

18 ธ.ค. 58

17 ธ.ค. 58

18 ธ.ค. 58

ทีม่ า : บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั แกรนด์ แอดเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ประเมิน ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน
2558
หมายเหตุ: *ราคาประเมินตามวิธตี น้ ทุนทดแทนใหม่ หมายถึง มูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างตามสภาพปจั จุบนั (ไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) ก่อนหักค่า
เสือ่ มราคา

2.2.2

วิ ธีที่ใช้ในการประเมิ น

ในกำรประเมินมูลค่ำโดย บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไว
เซอรี่ จำกัด ได้พจิ ำรณำเลือกใช้วธิ รี ำยได้ (income approach) เป็ นเกณฑ์ในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ นี้
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หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
2.2.3

สรุปสมมติ ฐานสาคัญในการประเมิ นมูลค่า

สมมติฐำนหลักทีผ่ ปู้ ระเมินใช้ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
สมมติ ฐาน

วิ ธีประเมิ นมูลค่า

ระยะเวลาการ

บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สาทร สแควร์

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สาทร สแควร์

วิธรี ำยได้ (Income Approach) โดยกำรคิดลดจำกกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ หลัก ประมำณกำรสัญญำเช่ำประมำณ 26 ปี
สำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็ก และ 25 ปีสำหรับโครงกำรสำทร สแควร์
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

(Leasehold): 26 ปี

(Leasehold): 25 ปี

(Leasehold): 26 ปี

(Leasehold): 25 ปี

รวมพืน้ ที่เช่าอาคาร

26,313.43 ตำรำงเมตร

73,181.29 ตำรำงเมตร

26,313.43 ตำรำงเมตร

73,181.29 ตำรำงเมตร

อัตราการเช่าพืน้ ที่

ปีท่ี 1-26:

ปีท1่ี :

ปีท1่ี -23: ร้อยละ 98

ปีท่ี 1-22: ร้อยละ 97

ปีท่ี 24-26: ร้อยละ 95, 90,
80 ตำมลำดับ

ปีท่ี 23-25: ร้อยละ 95, 90,
88 ตำมลำดับ

ประเมิ นค่า

ร้อยละ 98

(Occupancy Rate)

อัตราค่าเช่าพืน้ ที่

ร้อยละ 97

ปีท่ี 2-25: ร้อยละ 98

ในช่วงก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำคำนวณตำมอัตรำทีก่ ำหนด
ไว้ในสัญญำเช่ำ หลังจำกครบกำหนดสัญญำเช่ำ คำนวณตำม
อัตรำค่ำเช่ำใหม่ ซึง่ มีกำรปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 ต่อปีตลอด
ระยะเวลำประมำณกำร

ในช่วงก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำคำนวณตำมอัตรำทีก่ ำหนด
ไว้ในสัญญำเช่ำ หลังจำกครบกำหนดสัญญำเช่ำ คำนวณตำม
อัตรำค่ำเช่ำใหม่ โดยกำรคิดอัตรำค่ำเช่ำพืน้ ทีแ่ บ่งออกเป็น 3
ช่วง
- ปีท่ี 1-7: ช่วงสถำนกำรณ์เศรษฐกิจคงทีแ่ ละมีกำรปรับเพิม่
ค่ำเช่ำต่อเนื่องตำมปกติทร่ี อ้ ยละ 4 ต่อปี
- ปีท่ี 8-9: ช่วงไม่ปรับค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำคงที่ ปรับเพิม่ ร้อยละ 0
ต่อปี
- ปีท่ี 10-11: ช่วงปรับเพิม่ ค่ำเช่ำสูงกว่ำปกติทร่ี อ้ ยละ 8 และ
ร้อยละ 6 ต่อปี
ปีทเ่ี หลือเป็นไปตำมวงจรสมมติฐำนข้ำงต้น

รายได้อื่นๆ

- รำยได้หอ้ งประชุมและ
สัมมนำ คิดเป็นร้อยละ 2
ของรำยได้ค่ำเช่ำรวม
- รำยได้ทจ่ี อดรถ คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของรำยได้รวม
ในปีท่ี 1 และตัง้ แต่ปีท่ี 2

- รำยได้หอ้ งประชุมและ
- รำยได้หอ้ งประชุมและ
- รำยได้หอ้ งประชุมและ
สัมมนำ คิดเป็นร้อยละ 1
สัมมนำ คิดแบบเหมำรวม
สัมมนำ คิดแบบเหมำรวม
ของรำยได้ค่ำเช่ำรวม
และปรับขึน้ ร้อยละ 3 ทุกปี
และปรับขึน้ ร้อยละ 3 ทุกปี
- รำยได้ทจ่ี อดรถ คิดเป็น
- รำยได้ทจ่ี อดรถ คิดแบบ - รำยได้ทจ่ี อดรถ คิดแบบ
ร้อยละ 2.5 ของรำยได้
เหมำรวมและปรับขึน้ ร้อย
เหมำรวมและปรับขึน้ ร้อย
รวมในปีท่ี 1 และตัง้ แต่ปีท่ี
ละ 2 ทุกปี
ละ 2 ทุกปี
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บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
สมมติ ฐาน

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นการและ
บริ หาร

ค่าธรรมเนี ยม

บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สาทร สแควร์

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สาทร สแควร์

ปรับขึน้ ร้อยละ 2 ทุกปี
2 ปรับขึน้ ร้อยละ 2 ทุกปี - รำยได้อ่นื ๆ เช่น ค่ำ
- รำยได้สำธำรณูปโภค คิด - รำยได้สำธำรณูปโภค คิด
ส่งเสริมกำรขำย จัดอี
เป็นร้อยละ 8 ของรำยได้
เป็นร้อยละ 7 ของรำยได้
เวนท์ ตูเ้ อทีเอ็ม คิดเป็น
ค่ำเช่ำรวม
ค่ำเช่ำรวม
ร้อยละ 1 ของรำยได้จำก
- รำยได้อ่นื ๆ คิดเป็นร้อยละ - รำยได้อ่นื ๆ คิดเป็นร้อยละ
พืน้ ทีส่ ำนักงำนและพืน้ ที่
2.5 ของรำยได้ทงั ้ หมด
1 ของรำยได้ทงั ้ หมด
พำณิชยกรรม
- รำยได้จำกสัญญำบริกำร
โรงแรมโอกุระ
- ต้นทุนด้ำนสำธำรณูปโภค - ต้นทุนด้ำนสำธำรณูปโภค - ค่ำบริหำรและจัดกำร
คิดเป็นร้อยละ 9 ของ
คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
อำคำร ปรับขึน้ ร้อยละ 3
รำยได้ทงั ้ หมด
รำยได้ทงั ้ หมด
ทุกปี โดยปีฐำนกำหนดที่
- ค่ำบริกำรรักษำควำม
- ค่ำบริกำรรักษำควำม
80 บำท/ตร.ม/เดือน
ปลอดภัย และค่ำบริกำร
ปลอดภัย และค่ำบริกำร - ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรตำม
รักษำควำมสะอำด ปรับ
รักษำควำมสะอำด ปรับ
สัญญำ
ขึน้ ร้อยละ 3 ทุกปี
ขึน้ ร้อยละ 3 ทุกปี
- ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด
- ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรตำม
- ค่ำเช่ำทีด่ นิ ตำมสัญญำ
หลังปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ
สัญญำ
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ คิดเป็นร้อย
1.50 ของรำยได้ทงั ้ หมด
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 1 ของรำยได้ทงั ้ หมด - ค่ำซ่อมแซมและ
ละ 3 ของรำยได้ทงั ้ หมด - ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด
บำรุงรักษำ หลังปีท่ี 6 คิด
- ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด
หลังปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ
เป็นร้อยละ 3.50 ของ
หลังปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ
1.00 ของรำยได้ทงั ้ หมด
รำยได้ทงั ้ หมด
1.00 ของรำยได้ทงั ้ หมด - ค่ำซ่อมแซมและ
- ค่ำประกันภัย หลังปีท่ี 6
- ค่ำซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำ หลังปีท่ี 6 คิด
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของ
บำรุงรักษำ หลังปีท่ี 6 คิด
เป็นร้อยละ 1.50 ของ
ทุนประกัน
เป็นร้อยละ 2 ของรำยได้
รำยได้ทงั ้ หมด
- สำรองค่ำปรับปรุงตกแต่ง
ทัง้ หมด
- ค่ำประกันภัย หลังปีท่ี 6
อำคำร หลังปีท่ี 6 คิดเป็น
- ค่ำประกันภัย หลังปีท่ี 6
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ต่อปี
ร้อยละ 2.50 ของรำยได้
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ต่อปี - สำรองค่ำปรับปรุงตกแต่ง
ทัง้ หมด
- สำรองค่ำปรับปรุงตกแต่ง
อำคำร หลังปีท่ี 6 คิดเป็น
อำคำร หลังปีท่ี 6 คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของรำยได้
ร้อยละ 2 ของรำยได้
ทัง้ หมด
ทัง้ หมด
- ค่ำคอมมิชชัน่ หลังปีท่ี 6
- ค่ำคอมมิชชัน่ หลังปีท่ี 6
คิด 1 เดือนจำกร้อยละ 20
คิด 1 เดือนจำกร้อยละ 15
ของรำยได้ค่ำเช่ำพืน้ ทีร่ ำย
ของรำยได้ค่ำเช่ำพืน้ ทีร่ ำย
ใหม่
ใหม่
เป็นไปตำมร่ำงสัญญำผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย
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- รำยได้อ่นื ๆ เช่น ค่ำ
ส่งเสริมกำรขำย จัดอี
เวนท์ ตูเ้ อทีเอ็ม คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 ของรำยได้
จำกพืน้ ทีส่ ำนักงำนและ
พืน้ ทีพ่ ำณิชยกรรม

- ค่ำบริหำรและจัดกำร
อำคำร ปรับขึน้ ร้อยละ 3
ทุกปี โดยปีฐำนกำหนดที่
65 บำท/ตร.ม/เดือน
- ค่ำเช่ำทีด่ นิ ตำมสัญญำ
- ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด
หลังปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ
1.50 ของรำยได้ทงั ้ หมด
- ค่ำซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำ หลังปีท่ี 6 คิด
เป็นร้อยละ 2.50 ของ
รำยได้ทงั ้ หมด
- ค่ำประกันภัย หลังปีท่ี 6
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของ
ทุนประกัน
- สำรองค่ำปรับปรุงตกแต่ง
อำคำร หลังปีท่ี 6 คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 ของรำยได้
ทัง้ หมด

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
สมมติ ฐาน

ผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สาทร สแควร์

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สาทร สแควร์

- ค่ำธรรมเนียมพืน้ ฐำน: ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ และค่ำภำษีโรงเรือน และภำยใน 6 ปี
แรกนับตัง้ แต่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ค่ำธรรมเนียมนี้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สนิ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ควบคุมงำน ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ และ/หรือก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุง พัฒนำ เพิม่ มูลค่ำ
และ/หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์หรือภูมสิ ถำปตั ย์อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ลงทุน ค่ำคอมมิชชั ่น
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย และค่ำเบีย้ ประกัน ทัง้ นี้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีมูลค่ำไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี
- ค่ำธรรมเนียมพิเศษ : คิดเป็นร้อยละของรำยได้ค่ำเช่ำรวม ทัง้ นี้ไม่เกิน 8% ต่อปีของรำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ทีท่ งหมด
ั้

อัตราคิ ดลด
(Discount Rate)

2.2.4

บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ราคาที่จะลงทุน

สำหรับรำคำทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีร่ ำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นรำคำทีส่ งู
กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ ำสุดทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระเกินกว่ำร้อยละ 5.00 (สูงกว่ำรำคำประเมิน
ของทรัพย์สนิ ต่ำสุดประมำณ 641 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 6.85)
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ และที่ปรึก ษำทำงกำรเงินเห็น ว่ำ รำคำลงทุ นสูงสุดดังกล่ ำวเป็ นรำคำที่เหมำะสมและสำมำรถยอมรับ ได้
เนื่องจำกหำกพิจำรณำอัตรำประโยชน์ ตอบแทนในปี แรกที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ซ่งึ ประกอบด้วย
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในรูปแบบสิทธิกำรเช่ำ (กรณีทไ่ี ม่มเี งินกูย้ มื และกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกทีร่ ำคำสูงสุด
10,000 ล้ำนบำท) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.68 – ร้อยละ 7.05 โดยคำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำร้อยละ 95 – ร้อยละ
100 ของเงินสดสุทธิทส่ี ำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน เมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผล
จำกกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน ซึง่ มีอตั รำกำร
จ่ำยเงินปนั ผล (Dividend Yield) เฉลีย่ 1 ปี ยอ้ นหลัง (1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2558) ของกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ในสำนักงำนให้เช่ำจำนวน 2 กอง คือ กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ซี.พี.ทำวเวอร์ โกรท และ
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้ำส์ ซึ่งเป็ นกองทุนที่ไม่มกี ำรกู้ยมื เงินและจดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 และมีกำรจ่ำยเงินปนั ผลอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่
อยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 7.42 โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลทีจ่ ดั ทำและเปิ ดเผยโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ (http://www.set.or.th)
ทัง้ นี้ แม้อตั รำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกจะต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลจำกกำรลงทุนในกองทุน
รวมอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน แต่ทงั ้ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
และโครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ มีทำเลทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่ใจกลำงของกรุงเทพมหำนคร ตัวอำคำรเชื่อมต่อ
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โดยตรงกับระบบขนส่งสำธำรณะรถไฟฟ้ำบีทเี อส (โครงกำรรถไฟฟ้ำของบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด มหำชน)
โดยโดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 มีอตั รำกำรเช่ำสูงถึงร้อยละ 96 – ร้อยละ 99 ซึง่ ถือเป็ นโครงกำรทีม่ ศี กั ยภำพสูง มีแต้ม
ต่อทีด่ เี มื่อเทียบกับอำคำรสำนักงำนอื่นในกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนัน้ ยังเป็ นโครงกำรทีม่ คี ่แู ข่งในทำเลเดียวกันในปจั จุบนั
ค่อนข้ำงน้อยและมีโอกำสน้อยทีจ่ ะมีค่แู ข่งรำยใหม่ๆ ในทำเลเดียวกันกับโครงกำรทัง้ สองแห่ง
นอกจำกนี้บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนยังมีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้
เพิม่ และ/หรือ ปรับลดค่ำใช้จ่ำยซึง่ แตกต่ำงจำกสมมติฐำนผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระ ดังนี้
1.

ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกมีโอกำสในกำรจัดหำรำยได้อ่นื ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจำกที่ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ
อิสระได้มกี ำรประเมินไว้ อำทิเช่น ค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรพืน้ ทีส่ ำหรับป้ำยโฆษณำบนตัวอำคำร ค่ำเช่ำและ/หรือ
ค่ำบริกำรเวลำบนจอโฆษณำ ค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรป้ำยโฆษณำภำยในอำคำร เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
จัดหำรำยได้เพิม่ เติมดังกล่ำว กองทรัสต์อำจจะมีต้นทุนในกำรดำเนินกำรและอำจต้องขออนุ ญำตจำกหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้องก่อนจะดำเนินกำรได้

2.

ด้วยเหตุทโ่ี ครงกำรอำคำรทัง้ 2 แห่งนัน้ จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรโดยบริษทั เดียวกัน ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น
บริษทั มีอำนำจต่อรองในกำรกำหนดเงื่อนไขและอัตรำว่ำจ้ำงผูใ้ ห้บริกำรภำยนอกมำกยิง่ ขึน้ รวมถึงกำรแนะนำผูเ้ ช่ำ
รำยย่อยไปให้อกี อำคำรหนึ่ง เป็ นต้น

3.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ประกอบด้วยบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ และกำร
ลงทุน ดังนัน้ จึงมีโอกำสทีก่ องทรัสต์จะใช้ควำมเชี่ยวชำญดังกล่ำวของบริษทั ในกำรดำเนินกำรพัฒนำเพิม่ ศักยภำพ
ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสต์มโี อกำสเรียกเก็บค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำร และปรับ
อัตรำค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรในอัตรำทีส่ งู ยิง่ ขึน้
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2.3

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

1.

โครงการสาทร สแควร์
1.1

สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ อาคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์

ผูใ้ ห้เช่าช่วง

บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด

ผูเ้ ช่าช่วง

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

เจ้าของทรัพย์สิน

สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง

ผูใ้ ห้เช่ำช่วงตกลงให้เช่ำช่วงและผูเ้ ช่ำช่วงตกลงเช่ำช่วงพืน้ ทีพ่ ร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
เฉพำะส่วนอำคำรสำนักงำน (ไม่รวมอำคำรโรงแรม) ซึง่ ประกอบด้วย:
1. ที่ดิน ซึ่ง เป็ น ที่ตัง้ ของอำคำรสำนัก งำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึ่ ง
รวมถึงทีจ่ อดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภำยใต้ทด่ี นิ ดังกล่ำว
2. อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึง่ รวมถึงที่จอดรถใต้ดนิ ซึ่ง
อยู่ภำยใต้อำคำรดังกล่ำว
3. อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ซึง่ เป็ นส่วน
ควบของอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้ำงขึน้ บน
อำคำรตำมข้อ 2. ซึง่ ได้ปลูกสร้ำงบนทีด่ นิ ตำมข้อ 1. ในอนำคตและ
ตกเป็ นกรรมสิทธิข์ องเจ้ำ ของทรัพย์สนิ ในอนำคตตำมเงื่อนไขของ
สัญญำนี้
4. งำนระบบต่ำงๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและ
กำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำนระบำย
อำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสีย ระบบกำร
เตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสื่อสำร ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร ระบบควบคุมกำรเข้ำออก
อำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบ
บันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่จำเป็ นต่อกำรป้องกัน
ภยันตรำยต่ำงๆ ที่มผี ลต่อสุขภำพ ชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของ
ผูใ้ ช้อำคำร โดยทัง้ นี้ให้สอดคล้องตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้เกีย่ วกับระบบขัน้ พืน้ ฐำน

เงื่อนไขก่อนการจดทะเบียน

ทัง้ นี้ เว้นแต่ คู่สญ
ั ญำจะได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่นเงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียน

ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 57 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
การเช่าช่วง

กำรเช่ำช่วงเป็ นดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงได้แจ้งให้เจ้ำของทรัพย์สนิ ทรำบถึงกำรทำสัญญำฉบับนี้
และได้ดำเนินกำรให้เจ้ำของทรัพย์สนิ ลงนำมในหนังสือยินยอมและ
อนุญำตต่ำงๆ และส่งมอบให้กบั ผูใ้ ห้เช่ำช่วงเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
2. ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงปลอดสิทธิ หรือภำระติดพันทำงทะเบียนใดๆอันจะ
ทำให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรั ส ต์ ท่ี ก องทรั ส ต์ ส ำมำรถลงทุ น ได้ ต ำมที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือ ท ำให้ไ ม่ สำมำรถจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงทัง้ หมดได้
3. มีกำรเข้ำทำสัญญำแต่ งตัง้ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรสำทร
สแควร์ และสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีกำรเข้ำทำสัญญำตกลงกระทำกำรโดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
5. มีกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำน
ระบบโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์โดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ผู้เช่ำช่วงเข้ำเป็ นผู้เอำประกัน ภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำม
เสีย่ งภัยจำกกำรบำดเจ็บร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของ
บุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ ผู้เช่ำช่วง และ/หรือสำนักงำนทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหำกษัตริย์ (จำกัดเฉพำะค่ำเช่ำที่ดนิ ) และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ อง
กองทรัสต์ (ถ้ำมี)(จำกัดเฉพำะดอกเบีย้ ) เข้ำเป็ นผูเ้ อำประกันภัยร่วม
โดยตรงและเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง
7. ได้มกี ำรจัดให้มกี รมธรรม์ประกันภัยสำหรับควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ใน
ส่วนของทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง โดยมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำ
ของทรัพ ย์สิน ทัง้ หมด (ร้อ ยละ 100) ตำมวิธีต้นทุ น ทดแทนรวม
อุ ป กรณ์ ก่ อ นหัก ค่ ำ เสื่อ มรำคำ (โดยไม่ ร วมมู ล ค่ ำ ที่ดิ น ) เพื่อ ให้
เพีย งพอต่ อ กำรทดแทนมู ล ค่ ำ ของทรัพ ย์ สิน ในกรณี ท่ีท รัพ ย์ สิน
ดังกล่ำวชำรุดเสียหำย

การจดทะเบียนการเช่าช่วง

ในวันทีล่ งนำมในสัญญำฉบับนี้ หรือวันทีค่ ่สู ญ
ั ญำจะได้ตกลงกัน แต่ทงั ้ นี้ไม่เกิน
45 วันนับแต่วนั ทีก่ องทรัสต์ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลำดทุน พ.ศ. 2550 ผู้ให้เช่ำช่วงและผู้เช่ำช่วงจะดำเนินกำรให้มกี ำรจด
ทะเบียนสัญญำเช่ำช่วงฉบับนี้ ณ สำนักงำนทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แล้วเสร็จเพื่อให้
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สัญญำฉบับนี้มผี ลสมบูรณ์บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำย
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำอำจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในสัญญำฉบับนี้ได้
โดยหำกคู่สญ
ั ญำตกลงแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อตกลงในสัญญำภำยหลังจำกกำร
จดทะเบีย นกำรเช่ ำ ช่ ว ง คู่ ส ัญ ญำจะต้ อ งด ำเนิ น กำรจดทะเบีย นกำรแก้ไ ข
เปลี่ย นแปลงข้อ ตกลงดัง กล่ ำ วให้ถู ก ต้อ งและมีผ ลสมบูร ณ์ บ ัง คับ ใช้ไ ด้ต ำม
กฎหมำย
ระยะเวลาการเช่าช่วง

ประมำณ 25 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกำรเช่ำช่วงเป็ นต้นไป โดยจะสิน้ สุดใน
วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2583

การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง

ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะแจ้งกองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ำเมื่อผูใ้ ห้เช่ำช่วงทรำบว่ำ ผูใ้ ห้เช่ำช่วง
จะได้รบั สิทธิ และ/หรือ ได้ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ ฉบับลงวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ.
2550 ระหว่ำง เจ้ำของทรัพย์สนิ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ และผูใ้ ห้เช่ำช่วงในฐำนะผูเ้ ช่ำ
("สัญญาเช่าหลัก") หรือไม่
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำช่วงได้รบั สิทธิ และ/หรือ ได้ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ หลักออกไปได้
และผู้ให้เช่ำช่วงสำมำรถตกลงในเงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหลัก
และได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของทรัพย์สนิ ให้เช่ำช่วงต่อได้แล้ว ผูใ้ ห้เช่ำช่วง
ตกลงทีจ่ ะแจ้งเงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุส ัญญำฉบับนี้ให้ผเู้ ช่ำช่วงทรำบ
ภำยใน 12 เดือนก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำเช่ำช่วงฉบับนี้จะสิน้ สุดลง (ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำ
ช่วงสำมำรถตกลงในเงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหลักและได้รบั ควำม
ยินยอมจำกเจ้ำของทรัพย์สนิ ให้เช่ำช่วงต่ อได้ภำยในวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ.
2582) หรือภำยใน 15 วัน (ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำช่วงสำมำรถตกลงในเงื่อนไขและ
รำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหลักและได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของทรัพย์สนิ ให้
เช่ำช่วงต่อได้หลังวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2582) ทัง้ นี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ผูใ้ ห้เช่ำ
ช่วงตกลงทีจ่ ะแจ้งเงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำให้แก่ผเู้ ช่ำช่วงทรำบ
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำเช่ำช่วงฉบับนี้จะสิน้ สุดลง
ในกำรนี้ ผู้เช่ำช่วงจะบอกกล่ำวควำมประสงค์ในกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ รวมทัง้
มูลค่ำและเงื่อนไขเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้เช่ำช่วง
ภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันทีผ่ เู้ ช่ ำช่วงได้รบั กำรแจ้งจำกผู้ให้เช่ำช่วง
อย่ำงไรก็ดี กำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวของผู้เช่ำช่วงจะไม่เป็ นกำรผูกมัดผู้เช่ำช่วงใน
กำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง หำกปรำกฏเหตุกำรณ์ใดๆ ในภำยหลังซึง่ อำจมี
ผลให้ก องทรัสต์ไ ม่ สำมำรถลงทุ น ในทรัพ ย์สินที่เ ช่ำ ช่ วงได้โดยที่เ หตุ ก ำรณ์
ดังกล่ำวมิได้เกิดขึน้ จำกกำรจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้เช่ำช่วงเอง
หรือเป็ นเหตุมำจำกกำรขอมติจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกำรขำด
คุณสมบัตจิ ำกกำรพิจำรณำของสำนักงำน ก.ล.ต.
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หลังจำกนัน้ ผูเ้ ช่ำช่วงจะดำเนินกำรขอมติจำกผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เพื่ออนุ มตั กิ ำรเช่ำช่วงภำยใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สบิ ) วันนับจำกวันทีก่ องทรัสต์
บอกกล่ำวแสดงควำมประสงค์ตำมที่กำหนดข้ำงต้น หำกกองทรัสต์ได้รบั มติ
อนุ ม ัติก ำรเช่ ำ ช่ ว ง ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ช่ ว งดัง กล่ ำ วจำกผู้ ถือ หน่ วยทรัส ต์ ข อง
กองทรัสต์แล้ว คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยจะใช้ควำมพยำยำมในดำเนินกำรต่ำงๆ ซึง่
รวมถึง กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ หรือกำรกู้ยมื เงินของกองทรัสต์
กำรเข้ำ ท ำสัญ ญำเช่ ำ ช่ ว งฉบับ ใหม่ หรือ กำรต่ อ อำยุ สญ
ั ญำเช่ ำ ช่ ว งฉบับ นี้
รวมถึ ง กำรจดทะเบีย นต่ อ เจ้ ำ พนั ก งำนที่เ กี่ ย วข้อ ง เพื่อ ให้ ก ำรโอนสิท ธิ
ครอบครองและ/หรือ เช่ำ และ/หรือ เช่ำช่วง ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงแล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับจำกวันทีก่ องทรัสต์ได้รบั มติจำกผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่ออนุ มตั กิ ำรเช่ำช่วง และ/หรือวันทีก่ องทรัสต์เข้ำ
ทำสัญญำกู้ยมื เงินกับผูใ้ ห้กู้เพื่อลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง (แล้วแต่
กรณี) แต่ทงั ้ นี้ ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับจำกวันปิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์
หำกมีกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่เพื่อกำรดังกล่ำว
ผูใ้ ห้เช่ำช่วงตกลงให้สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผเู้ ช่ำ
ช่วงในกำรพิจำรณำเช่ำช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง โดยผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะไม่ให้บุคคล
อื่นเช่ำช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงตำมสัญญำฉบับนี้ หรือเสนอให้บุคคลอื่นเช่ำช่วง
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงตำมสัญญำฉบับนี้ในระหว่ำงทีผ่ เู้ ช่ำช่วงใช้สทิ ธิพจิ ำรณำเช่ำ
ช่วงทรัพย์สนิ และดำเนิน กำรขอมติจ ำกผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อ
อนุมตั กิ ำรเช่ำช่วงภำยใต้กรอบระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำข้อนี้กำหนด
ค่าเช่าช่วง

ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงชำระค่ำเช่ำช่วงให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ
ช่วงสำหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงในส่วนทีเ่ ป็ นอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง และงำน
ระบบ ซึง่ เมื่อรวมกับรำคำซือ้ ขำยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์โครงกำร
สำทร สแควร์ (รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) เป็ นจำนวนไม่เกิน 6,947 ล้ำนบำท
ผู้เช่ำช่วงตกลงชำระค่ำเช่ำช่วงสำหรับทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงในส่วนที่เป็ นที่ดิน
ให้แก่ผใู้ ห้เช่ำช่วงเป็ นรำยปี ในอัตรำประมำณร้อยละ 0.52 ต่อปี ของมูลค่ำสูงสุด
ทีก่ องทรัสต์คำดว่ำจะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ อำคำร และงำนระบบ และ
กรรมสิทธิเฟอร์
์ นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของอำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์ โดยกำหนดชำระภำยในวันที่ 30 กันยำยน ของทุกปี โดยค่ำเช่ำ
ช่วงทีด่ นิ รำยปี งวดแรกจะถึงกำหนดชำระในวันที่ 30 กันยำยน 2559 และผูใ้ ห้
เช่ำช่วงมีหน้ำที่แสดงใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่ำผู้ให้ เช่ำช่วงได้ชำระค่ำเช่ำตำม
สัญญำเช่ำหลักแก่เจ้ำของทรัพย์สนิ แล้วแก่ผเู้ ช่ำช่วงภำยในวันที่ 7 ตุลำคม ของ
ทุกปี
ในกำรชำระค่ำเช่ำตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้ ผูเ้ ช่ำช่วงจะชำระให้กบั ผูใ้ ห้
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เช่ำช่วงในจำนวนทีไ่ ด้ดำเนินกำรหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยตำมอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด
แล้ว
การโอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่า
หลัก

ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วง ผู้ให้เช่ำช่วงจะดำเนินกำรโอนสิทธิกำรเช่ำ
แบบมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ สัญญำเช่ำหลักให้แก่ผู้เช่ำช่วง โดยมีระยะเวลำ
ตำมสัญญำฉบับนี้ โดยได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของทรัพย์สนิ เพื่อให้ผู้เช่ำ
ช่วงสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขกำรกระทำผิดสัญญำเช่ำหลักของผูใ้ ห้เช่ำช่วง และ
เข้ำเป็ นผูเ้ ช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงหำกผูใ้ ห้เช่ำช่วงกระทำผิดสัญญำเช่ำหลัก
กำรโอนสิทธิต ำมสัญ ญำเช่ ำหลัก ข้ำ งต้นขึ้น อยู่ก ับ กำรให้ค วำมยิน ยอมของ
เจ้ำของทรัพย์สนิ โดยผู้ให้เช่ำช่วงจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุดในกำรขอ
ควำมยิน ยอมจำกเจ้ำ ของทรัพ ย์สิน เพื่อ ดำเนิ น กำรโอนสิท ธิก ำรเช่ ำ แบบมี
เงื่อนไขตำมสัญญำเช่ำหลักดังกล่ำว

หน้ าที่ของผูเ้ ช่าช่วง

1. ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงชำระค่ำเช่ำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้
2. ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงจะไม่ใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงในทำงทีผ่ ดิ กฎหมำย หรือขัดต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน
3. ผู้เ ช่ ำ ช่ ว งตกลงจะใช้ท รัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ช่ ว งให้เ ป็ น ไปตำมข้อ ก ำหนดของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับอำคำร ผังเมือง และสิง่ แวดล้อม
4. ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงดำเนินกำรให้มกี ำรชำระค่ำไฟฟ้ำ ประปำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดในทำนองเดียวกันทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงของผูเ้ ช่ำช่วง
5. ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงจะอำนวยควำมสะดวกให้ผใู้ ห้เช่ำช่วงหรือบุคคลทีผ่ ใู้ ห้เช่ำ
ช่วงมอบหมำยเข้ำตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง ทัง้ นี้ ผู้ให้เช่ำช่วงจะต้อง
แจ้งแก่ ผู้เช่ำ ช่วงเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ ำงน้ อ ยสิบห้ำ (15) วัน ก่ อนเข้ำ
ตรวจสอบ และกำรเข้ำตรวจสอบดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำรรบกวนกำร
ครอบครอง และกำรใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงตำมปกติของผูเ้ ช่ำช่วง
6. ผู้เช่ำช่วงตกลงให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ให้เช่ำช่วงในกำรดำเนินกำรใดๆ ที่
จำเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง เพื่อให้ผใู้ ห้เช่ำช่วงสำมำรถปฏิบตั ิ
ตำมหน้ำที่ของตนภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลักกับเจ้ำของที่ดนิ ได้อย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน

หน้ าที่ของผูใ้ ห้เช่าช่วง

1. ในวันทีจ่ ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง ผู้ให้เช่ำช่วงจะส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงในสภำพเหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์ซง่ึ ทำให้กองทรัสต์
โดยทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือบุคคลซึง่
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ได้รบั มอบหมำยจำกบุคคลข้ำงต้นสำมำรถให้เช่ำและให้บริกำรแก่ผเู้ ช่ำรำย
ย่อย และเพื่อใช้ในกำรประกอบกิจกำรหรือดำเนินกำรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์
2. ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ให้เช่ำช่วงจะปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของสัญญำเช่ำหลักอย่ำงเคร่งครัด และจะไม่ดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นกำรผิด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำหลักอันจะทำให้เจ้ำของทรัพย์สนิ ที่
เช่ำช่วงใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำเช่ำหลัก
3. ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะดำเนินกำรดังนี้
(ก) อนุญำตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงได้โดยสงบ
และปรกติสขุ ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือรบกวนจำกผูใ้ ห้เช่ำช่วง
(ข) ไม่จำหน่ำย จ่ำย โอนหรือก่อภำระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง
โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสือจำกกองทรัสต์
4. ผู้ให้เช่ำช่วงจะช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนเอกสำร กำรขอ
อนุญำต กำรติดต่อกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกำรบำรุงรักษำ ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงอันเอือ้ ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์
5. ผู้ใ ห้เ ช่ ำ ช่ ว งตกลงใช้ค วำมพยำยำมอย่ ำ งดีท่ีสุ ด ในกำรดำรงมำตรฐำน
ทำงด้ำนสิง่ แวดล้อมของอำคำรที่เช่ำช่วง และดำรงสถำนะอำคำรอนุ รกั ษ์
พลังงำนรำงวัล Leadership in Energy and Environmental Design :
LEED ของสภำอำคำรเขียวสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building
Council : USGBC) ระดับทองคำ (GOLD) ของอำคำรทีเ่ ช่ำช่วงตำมที่
ปรำกฎอยู่ในขณะทีท่ ำสัญญำฉบับนี้
6. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงตกลงจะแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดในสัญญำเช่ำหลักให้ผู้
เช่ำช่วงทรำบ (ถ้ำมี) ก่อนวันทีม่ กี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว และผูเ้ ช่ำ
ช่วงมีสทิ ธิคดั ค้ำน หำกผูเ้ ช่ำช่วงเห็นว่ำกำรแก้ไขสัญญำเช่ำหลักดังกล่ำว
จะส่งผลเป็ นกำรกระทบสิทธิของผูเ้ ช่ำช่วงในทำงลบ
7. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะแจ้งให้กองทรัสต์ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ (แต่ไม่เกิน 3 วันทำกำร
นับแต่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว) เมื่อ ผู้ให้เช่ำช่วงทรำบถึงเหตุกำรณ์ใดๆ ที่
อำจนำไปสูก่ ำรผิดนัด กระทำกำรฝำ่ ฝืนเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำร
เลิกสัญญำหรือกระทำผิดข้อสัญญำใด ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ
หลัก
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การโอนผูเ้ ช่ารายย่อย

ผูใ้ ห้เช่ำช่วงตกลงดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผู้เช่ำรำยย่อยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
ช่วง ดังนี้
1. ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ดุ ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ผเู้ ช่ำรำยย่อยไม่น้อย
กว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75%) ของผูเ้ ช่ำรำยย่อยทัง้ หมดให้ควำมยินยอมกำร
โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำเช่ำพืน้ ที่ภำยในบริเวณทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง
ทัง้ หมดภำยในระยะเวลำ 3 (สำม) เดือนหลังจำกกำรจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำ
2. โอนเงิน ประกัน กำรเช่ ำ ภำยใต้ ส ัญ ญำเช่ ำ พื้น ที่ก ับ ผู้ เ ช่ ำ รำยย่ อ ยมำ
ให้แก่ทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ภำยใน วันทีค่ ่สู ญ
ั ญำจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
3. ชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ตนได้รบั จำกผู้เช่ำรำยย่อยในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ช่ ว งระยะเวลำหลัง จำกวัน จดทะเบีย นสิท ธิ ก ำรเช่ ำ ให้ แ ก่ ท รัส ตี เ พื่ อ
กองทรัสต์ภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เงินดังกล่ำว
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่ำช่วงตกลงว่ำ ในกรณีผเู้ ช่ำรำยย่อยรำยใดมิได้ให้ควำมยินยอมใน
กำรโอนสิทธิหน้ำที่ตำมสัญญำเช่ำพื้นที่ให้แก่ ผู้เช่ำช่วง กำรเข้ำทำสัญญำเช่ำ
พื้นที่ฉบับใหม่สำหรับพื้นที่ดงั กล่ำวในกรณีท่สี ญ
ั ญำดังกล่ำวถูกบอกเลิกหรือ
สิน้ สุดลง จะเป็ นกำรเข้ำทำสัญญำโดยตรงระหว่ำงผูเ้ ช่ำช่วงกับผู้เช่ำรำยย่อย
เท่ำนัน้

การโอนสิ ทธิ การเช่าและการ
ให้เช่าช่วง

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้
1. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้ำทีใ่ ดๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ให้กบั
บุคคลอื่นไม่ว่ ำทัง้ หมดหรือ บำงส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ำมำอยู่แทน
หรือก่อให้เกิดภำระผูกพันใดๆ ทีท่ ำให้บุคคลอื่นมีสทิ ธิเข้ำมำใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง ทัง้ นี้ ไม่ว่ำจะได้รบั ค่ำตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
2. ผูเ้ ช่ำช่วงจะไม่โอนสิทธิกำรเช่ำช่วงภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้หรือนำทรัพย์สนิ ที่
เช่ำช่วงไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนออกให้เช่ำช่วงโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอม
ล่วงหน้ำจำกผู้ให้เช่ำช่วง เว้นแต่กำรโอนสิทธิกำรเช่ำช่วงหรือกำรให้เช่ำ
ช่วงซึง่ เป็ นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติตำมลักษณะของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง

การบริหารและบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เช่าช่วง

1. เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร บำรุงรักษำ ปรับปรุง และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง และ/หรือ
ทรัพ ย์ท่ีเ กี่ย วข้อ งที่ก องทรัสต์ลงทุ น ไว้ใ ห้อ ยู่ใ นสภำพเหมำะแก่ ก ำรใช้
ประโยชน์ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์เอง ทัง้ นี้
ผู้ใ ห้เ ช่ ำช่ ว งจะให้ค วำมร่ว มมือ ตำมที่ผู้เ ช่ำ ช่ วงร้องขอ รวมถึงให้ควำม
ยิน ยอมและช่ ว ยเหลือ และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำ นเอกสำร กำรขอ
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อนุญำต และกำรติดต่อกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ในกรณีกำรซือ้ ทรัพย์สนิ ทดแทนในส่วนทีห่ มดสภำพกำรใช้งำนหรือกำรซือ้
ทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ให้ถอื ว่ำผูเ้ ช่ำช่วงเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ใหม่
ทีไ่ ด้มำ
3. ไม่ว่ ำในกรณี ใด กำรก่อ สร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำ งใดเพิ่ม เติมตำมที่ร ะบุ ในข้อ นี้
จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎหมำย รวมถึงประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่ำงๆ
การประกันภัย

1. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะจัดให้มกี ำรทำประกันวินำศภัยและประกันอัคคีภยั สำหรับ
ทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง และทรัพย์สนิ ภำยในทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง และประกัน
ควำมเสีย่ งภัยจำกกำรบำดเจ็บร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของ
บุคคลภำยนอกตลอดระยะเวลำกำรเช่ำช่วง โดยผูเ้ ช่ำช่วงจะรับผิดชอบค่ำ
เบี้ย ประกัน ภัย ดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี้ ว งเงิน เอำประกัน ส ำหรับ กำรประกัน ภัย
ทรั พ ย์ สิ น จะต้ อ งไม่ ต่ ำกว่ ำ มู ล ค่ ำ ต้ น ทุ น ทดแทนเต็ ม จ ำนวน ( Full
Replacement Cost) ที่ไม่รวมค่ำที่ดนิ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ในรอบกำร
ประเมินล่ำสุดก่อนทีจ่ ะมีกำรต่ออำยุกรมธรรม์
2. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะดำเนินกำรให้ผเู้ ช่ำช่วง และผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่ำช่วงเข้ำเป็ นผูเ้ อำ
ประกันภัยร่วมกับผูเ้ อำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยในปจั จุบนั ได้แก่
สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์ และบริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุ ง เทพ (มหำชน) จ ำกัด และเป็ น ผู้ร ับ ผลประโยชน์ ร่ ว มในกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
3. ภำยหลังจำกทีร่ ะยะเวลำคุม้ ครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสีย่ งภัย
จำกกำรบำดเจ็บร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอก
และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักแต่ละฉบับได้หมดอำยุลง ผู้เช่ำ
ช่วงจะจัดทำประกันภัยดังกล่ำวและชำระเบี้ยประกันภัยตลอดระยะเวลำ
กำรเช่ำ

การดาเนิ นการกรณี ทรัพย์สิน ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงเสียหำยหรือถูกทำลำยโดยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัย คู่สญ
ั ญำตกลงกันดังต่อไปนี้
ที่เช่าช่วงเสียหายหรือถูก
ทาลาย
1.
ในกรณี ท่ีทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำช่ ว งเสียหำยทัง้ หมดหรือ อย่ ำ งมีนัยสำคัญ
(Total Loss)
ถ้ำควำมเสียหำยใดๆ ก่อให้เกิดผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือ
ว่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็ นควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยสำคัญ (Total
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Loss)
(1)

ควำมเสียหำยกระทบพื้นที่อ ำคำรที่เ ช่ำ ช่ว งตำมสัด ส่ว นที่
ก ำหนดไว้ ภ ำยใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ซึ่ง รวมถึง ควำม
เสี ย หำยในเชิ ง โครงสร้ ำ งของทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ ำ ช่ ว ง ซึ่ ง
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ก ำหนดว่ ำ เป็ น ควำมเสีย หำยอย่ ำ งมี
นัยสำคัญ หรือ

(2)

มีกำรหยุด หรือไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรตำมวัตถุ ประสงค์
ของกำรเช่ำช่วงได้ต่อไปเป็ นระยะเวลำนำนเกินกว่ำ 30 วัน
หรือ

(3)

คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยมีควำมเห็นร่วมกันว่ำควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ จะส่งผลกระทบอย่ำงสำระสำคัญจนทำให้ไม่สำมำรถ
ดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำช่วงต่อไปได้เป็ น
ระยะเวลำเกินกว่ำ 30 วัน

เมื่อเกิดควำมเสียหำยแบบ Total Loss เกิดขึน้ ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะต้องนำเงินค่ำ
สินไหมทดแทน (ที่เจ้ำของที่ดนิ และอำคำรได้รบั จำกบริษัทประกันภัย และส่ง
มอบต่อให้แก่ผใู้ ห้เช่ำช่วง) ไปทำกำรสร้ำงทรัพย์สนิ ใหม่เพื่อให้สำมำรถจัดหำ
ผลประโยชน์ต่อไปได้
2.

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำได้รบั ควำมเสียหำยบำงส่วน (Partial Loss)
ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะนำเงินค่ำสินไหมทดแทน (ที่เจ้ำของที่ดินและอำคำร
ได้ร ับ จำกบริษัท ประกัน ภัย และส่ง มอบต่ อ ให้แ ก่ ผู้ใ ห้เ ช่ ำ ช่ ว ง) ไป
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ เพื่อให้สำมำรถจัดหำผลประโยชน์ต่อไปได้

ทรัพย์สินที่เช่าช่วงถูกเวนคืน 1. ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่ำ ช่วงถูกเวนคืนไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนจนไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ ไ ด้ต ำมวัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรเช่ ำ ตำมสัญ ญำนี้ ให้
สัญญำนี้เป็ นอันสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ให้เช่ำช่วงไม่มหี น้ำที่ต้องคืนค่ำเช่ำ
ช่วงให้แก่ผเู้ ช่ำช่วง และให้ผู้เช่ำช่วงมีสทิ ธิได้รบั เงินทดแทนค่ำเวนคืนใน
กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำช่วงได้รบั เงินดังกล่ำวมำจำกกำรเวนคืน (หลังหักค่ำใช้จ่ำย
และภำษีท่เี กี่ยวข้อง) จำกหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องหรือจำกเจ้ำของ
ทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ ำ ช่ ว ง ตำมจ ำนวน หลัก เกณฑ์ และวิธีก ำรที่ก ำหนดใน
พระรำชบัญ ญัติก ำรเวนคืนอสัง หำริม ทรัพ ย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไ ข
เพิม่ เติม รวมถึงกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ เู้ ช่ำช่วงมีสทิ ธิได้รบั
โดยในกรณีท่ีหน่ ว ยรำชกำรที่รบั ผิดชอบกำรเวนคืนไม่ได้มีกำรกำหนด
สัดส่วนที่ผเู้ ช่ำช่วงต้องได้รบั ให้ใช้ผปู้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ สอง (2) รำย
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โดยให้ทรัสตีและผู้ให้เช่ำช่วงแต่ งตัง้ ฝ่ำยละ 1 รำย โดยค่ำทดแทนจะ
คำนวณตำมสูตรดังนี้
ค่ำทดแทน

=

(มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำที่ถูกเวนคืน
ณ วันทีถ่ ูกเวนคืน / มูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
ที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ถูกเวนคืน) x จำนวนเงินที่
ได้รบั จำกกำรเวนคืนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำทีถ่ ูกเวนคืน

โดยมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำช่วงและมูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ จะใช้ค่ำเฉลีย่ ของผู้
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทัง้ สอง (2) รำย
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงถูกเวนคืนบำงส่วนและยังสำมำรถใช้ประโยชน์
ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำตำมสัญญำนี้ ให้สญ
ั ญำฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ
ต่อไป โดยผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะส่งมอบเงินค่ำเวนคืนในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำช่วงได้รบั
เงินดังกล่ำวมำจำกกำรเวนคืน (หลังหักค่ำใช้จ่ำยและภำษีทเ่ี กีย่ วข้อง) จำก
หน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องหรือจำกเจ้ำของทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงให้แก่
กองทรัสต์ทนั ทีทไ่ี ด้รบั เงินจำนวนดังกล่ำว ซึง่ ให้ถอื ว่ำเงินทดแทนดังกล่ำว
เป็ นกำรเยียวยำควำมเสียหำยทัง้ หมดทีก่ องทรัสต์อำจได้รบั ในกรณีน้ี
ภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยม

1. ผูเ้ ช่ำช่วงตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกีย่ วกับกำร
เช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงและกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วง
สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้
2. ผู้เ ช่ ำ ช่ ว งจะรับ ผิด ชอบช ำระค่ ำ ภำษี โ รงเรือ นและที่ดิน และ หรือ ภำษี /
ทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงให้แก่หน่ วยงำนรำชกำรที่
เกีย่ วข้อง

การเลิ กสัญญา

เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมทีร่ ะบุในกรณีดงั กล่ำวต่อไปนี้ถอื เป็ นเหตุแห่ง
กำรเลิกสัญญำฉบับนี้
1. สัญญำเช่ำหลักระงับลง ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
2. ในกรณีทม่ี กี ฎหมำยกำหนดให้เลิกกองทรัสต์โดยไม่ใช่ควำมผิดของผู้เช่ำ
ช่วง และผูเ้ ช่ำช่วงได้แจ้งให้ผใู้ ห้เช่ำช่วงทรำบถึงกำรเลิกกองทรัสต์เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยมีหน้ำทีร่ ่วมกันในกำรใช้ควำมพยำยำม
อย่ ำ งเต็ ม ที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ั ญ ญำฉบั บ นี้ ร ะงั บ โดยผลจำ กกำร
เปลีย่ นแปลงของกฎหมำย หรือจำกคำสังของหน่
่
วยงำนใดๆ ของรัฐ เท่ำที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมำยหรือคำสังของหน่
่
วยงำนใดๆ ของรัฐทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่
ในขณะนัน้ เช่น กำรจัดหำบุคคลใดๆ มำรับโอนสิทธิและหน้ำทีท่ ่คี ่สู ญ
ั ญำ
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ฝำ่ ยนัน้ มีอยู่ตำมสัญญำฉบับนี้
3. ผูใ้ ห้เช่ำช่วงมีสทิ ธิเลิกสัญญำ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำช่วงจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
อย่ำงร้ำยแรง ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญำข้อหนึ่ง
ข้อใดทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้ซง่ึ ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรง
ต่อทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ โดยที่เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมิได้
เป็ นผลจำกกำรกระทำของผู้ให้เช่ำช่วง และผู้เช่ำช่วงไม่แก้ไขควำมผิด
ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสำมสิบ (30) วันนับจำกวันทีผ่ ใู้ ห้เช่ำ
ช่วงได้แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้แก้ไขควำมผิดดังกล่ำว เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำ
ตกลงเป็ นอย่ำงอื่น
4. ผู้เ ช่ ำ ช่ ว งมีสิท ธิเ ลิก สัญ ญำ ในกรณี ท่ีผู้ใ ห้เ ช่ ำ ช่ ว ง จงใจ หรือ ประมำท
เลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ฝำ่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้
หรือผิดคำรับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญำนี้ และผูใ้ ห้เช่ำช่วง ไม่สำมำรถดำเนินกำร
แก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสัญญำภำยในสำมสิบ (30) วัน นับจำกวันที่
ได้รบั แจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนัน้ หรือภำยในระยะเวลำใดๆ
ทีค่ ่สู ญ
ั ญำได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำช่วงไม่ทำกำรจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำช่วงให้แก่ผเู้ ช่ำช่วงในวันทีผ่ เู้ ช่ำช่วงกำหนด ให้ถอื ว่ำเป็ นเหตุผดิ นัด
ตำมสัญญำนี้ทนั ที เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงเป็ นอย่ำงอื่น
5. ในกรณีผใู้ ห้เช่ำช่วงปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขของสัญญำกูย้ มื เงินหรือภำระผูกพัน
หรือ ภำระหนี้ สิน อื่น ใดกับ บุ ค คลใดๆ ก็ต ำมซึ่ง อำจน ำผู้ใ ห้เ ช่ ำ ช่ ว งไปสู่
สภำวะล้มละลำยหรือฟื้นฟูกจิ กำร โดยผูใ้ ห้เช่ำช่วงไม่สำมำรถทำกำรแก้ไข
เหตุดงั กล่ำวให้เสร็จสิน้ ภำยในหนึ่งร้อยยีส่ บิ (120) วัน นับจำกวันทีท่ รำบ
หรือมีเหตุอนั ควรทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว เว้นแต่ผใู้ ห้เช่ำช่วงสำมำรถ
พิสจู น์และยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจนเป็ นทีพ่ อใจแก่ผเู้ ช่ำช่วงว่ำกำรผิด
นัดดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินของผู้ให้
เช่ำช่วงซึง่ จะนำผู้ให้เช่ำช่วงไปสู่ส ภำวะล้มละลำย และกำรผิดนัดดังกล่ำว
ไม่มผี ลกระทบต่อกำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงและกำรใช้สทิ ธิของทรัสตีเพื่อ
กองทรัสต์ตำมสัญญำฉบับนี้
6. ในกรณีท่ผี ู้ให้เช่ำช่วงถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศำลสังให้
่ ล้มละลำย
หรืออยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษัท กำรชำระบัญชี หรือศำลมีคำสั ง่ ให้ฟ้ื นฟู
กิจ กำรของผู้ใ ห้เ ช่ำ ช่ ว ง ซึ่ง ทรัสตีเพื่อ กองทรัสต์เ ห็นว่ ำ มีผลกระทบต่ อ
ควำมสำมำรถของผูใ้ ห้เช่ำช่วงในกำรชำระหนี้ หรือปฏิบตั ติ ำมสัญญำฉบับ
นี้
7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงตำมกำหนดในสัญญำ
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ฉบับนี้
8. คู่สญ
ั ญำตกลงเลิกสัญญำ
9. ในกรณีทม่ี กี ำรเลิกกองทรัสต์ ด้วยเหตุอ่นื นอกจำกข้อ 2.
10. ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงถูกเวนคืนไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนจนไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้
11. ผู้เช่ำช่วงมีสทิ ธิเลิกสัญญำ ในกรณีท่ีทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงเสียหำยทัง้ หมด
หรืออย่ำงมีนัยสำคัญ (Total Loss) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ 7 ปี
สุดท้ำย
ผลของการเลิ กสัญญา

1. เว้นแต่ กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในสัญญำฉบับนี้ ในกรณีท่เี กิดเหตุ กำรณ์
ตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ซง่ึ ไม่ใช่ควำมผิดของคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝ่ำยหนึ่ง
ให้ถือ ว่ำสัญญำฉบับ นี้ส้นิ สุดลง โดยที่คู่สญ
ั ญำแต่ ละฝ่ำยไม่มีสทิ ธิเรีย ก
ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง อย่ำงไรก็ดผี ใู้ ห้เช่ำ
ช่วงจะชำระคืนค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงคงเหลือตำมสัดส่วนระยะเวลำกำร
เช่ำช่วงทีเ่ หลืออยู่ให้แก่ผเู้ ช่ำช่วง

2. ในกรณีท่เี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 3. โดยที่เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมิได้เป็ น
ผลจำกกำรกระทำของผู้ให้เช่ำช่วงในฐำนะผู้ให้เช่ำช่วง และผู้เช่ำช่วงไม่
แก้ไขควำมผิดดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสำมสิบ (30) วันนับ
จำกวันทีผ่ ใู้ ห้เช่ำช่วงได้แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้แก้ไขควำมผิดดังกล่ำว
หรือตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงเป็ นอย่ำงอื่น ผูใ้ ห้เช่ำช่วงมีสทิ ธิเลิกสัญญำ และมี
สิทธิเรียกค่ำเสียหำยและ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ เี หตุผดิ นัด
เกิดขึน้ นัน้ จำกผูเ้ ช่ำช่วง
3. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 4. และเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมิได้เป็ นผล
จำกกำรทีผ่ เู้ ช่ำช่วงไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีห่ รือปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ดิ พลำด หรือปฏิบตั ิ
บกพร่ อ งต่ อ หน้ ำ ที่ต ำมสัญ ญำฉบับ นี้ และผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสัญญำภำยในสำมสิบ (30) วัน
นับจำกวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนัน้ หรือภำยใน
ระยะเวลำใดๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญำได้ตกลงกัน หรือกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำช่วงไม่ทำกำรจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงให้แก่ผเู้ ช่ำช่วงในวันที่ผเู้ ช่ำช่วงกำหนด ผูเ้ ช่ำช่วง
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ได้ทนั ที และผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะต้องชำระคืนค่ำเช่ำ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงคงเหลือตำมรำคำประเมิน ณ วันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุด
ลงตำมเวลำที่ค งเหลือ อยู่ ใ นสัญ ญำนี้ โดยให้ท รัสตีแ ละผู้ใ ห้เ ช่ ำ ช่ ว งจะ
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แต่งตัง้ ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ฝำ่ ยละ 1 รำย และตกลงใช้มลู ค่ำเฉลีย่ ทีไ่ ด้
จำกกำรประเมินของผู้ป ระเมิน มูลค่ ำ ทรัพ ย์สิน ทัง้ 2 รำยเป็ น ค่ ำ เช่ ำ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงคงเหลือ นอกจำกนี้ผใู้ ห้เช่ำช่วงจะต้องชำระคืนเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใดที่ผู้ให้เช่ำช่วงได้รบั ไว้ในนำมของผู้เช่ำช่วงให้แก่ผู้ เช่ำ
ช่วงตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิของผูเ้ ช่ำ
ช่วงในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ ี
เหตุผดิ นัดเกิดขึน้ นัน้ จำกผูใ้ ห้เช่ำช่วง
4. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 5. และ/หรือ ข้อ 6. ผูเ้ ช่ำช่วงมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญำฉบับนี้ได้ทนั ที และในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำช่วงใช้สทิ ธิดงั กล่ำว ผูใ้ ห้
เช่ำช่วงจะต้องชำระคืนค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่ำช่วงได้รบั ไว้ในนำมกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์
ตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิของผูเ้ ช่ำช่วง
ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ เี หตุ
ผิดนัดเกิดขึน้ นัน้ เว้นแต่เหตุผดิ นัดของผูใ้ ห้เช่ำช่วงตำมเหตุเลิกสัญญำตำม
ข้อ 5. และ/หรือ ข้อ 6. ดังกล่ำวเกิดจำกกำรทีผ่ เู้ ช่ำช่วงไม่ปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่
หรือปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ดิ พลำดตำมสัญญำฉบับนี้
5. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 7. ข้อ 8. หรือข้อ 9. ให้ถอื ว่ำสัญญำ
ฉบับ นี้ ส้ิน สุ ด ลง โดยที่คู่ ส ัญ ญำแต่ ล ะฝ่ ำ ยไม่ มีส ิท ธิเ รีย กค่ ำ เสีย หำย
ค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
จำกคู่ส ั ญญำอีกฝำ่ ยหนึ่งได้ โดยผูใ้ ห้เช่ำช่วงต้องชำระคืนค่ำเช่ำทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่ำช่วงคงเหลือให้แก่ผเู้ ช่ำช่วง (หำกมี) ทัง้ นี้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกัน
เป็ นอย่ำงอื่น
6. ในกรณีท่เี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 10. ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง
โดยผูเ้ ช่ำช่วงมีสทิ ธิได้รบั เงินค่ำเวนคืนตำมทีร่ ะบุในหัวข้อทรัพย์สนิ ที่เช่ำ
ช่วงถูกเวนคืน
7. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 11. ผูเ้ ช่ำช่วงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำ
ฉบับนี้ และในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำช่วงใช้สทิ ธิดงั กล่ำว ผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะต้องชำระคืน
ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้
เช่ ำ ช่ ว งได้ ร ับ ไว้ ใ นนำมกองทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ ก องทรัส ต์ ต ำมสัด ส่ ว นของ
ระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่
การส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าช่วง

เมื่อสัญญำเช่ำช่วงฉบับนี้ส้นิ สุดลงไม่ว่ ำด้วยเหตุ ใดๆ ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน
สัญญำฉบับนี้ ผูเ้ ช่ำช่วงจะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงคืน ตำมสภำพทีเ่ ป็ นอยู่ ณ
เวลำนัน้ พร้อ มกับ ส่ ว นควบและอุ ป กรณ์ ท่ีติด ตรึง ตรำและไม่ ติด ตรึงตรำกับ
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ทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วง (เว้นแต่ คู่สญ
ั ญำจะได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น) นับจำกวันที่
สัญญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง หรือตำมทีก่ ำหนดในสัญญำ ภำยใน 60 (หกสิบ) วัน นับ
จำกวันที่สญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง หรือ ตำมที่กำหนดในสัญญำ เว้นแต่ในกรณีท่ี
คู่สญ
ั ญำจะได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น หรือไม่สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์
ที่ติดตรึงตรำและไม่ติดตรึงตรำกับทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงได้เนื่องจำกเหตุสุดวิสยั
หรือกำรเสื่อมสภำพของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ เนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติหรืออำยุ
กำรใช้งำนของทรัพย์สนิ นัน้ นอกจำกนี้ ผูเ้ ช่ำช่วงจะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น
ใดทีท่ รัสตีเพื่อกองทรัสต์ได้รบั ไว้แทนผูใ้ ห้เช่ำช่วง (ถ้ำมี) ให้แก่ผใู้ ห้เช่ำช่วง
1.2

สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ โครงการสาทร สแควร์

ผูข้ าย

บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด

ผูซ้ ื้อ

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์
อื่นใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่งอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร
สแควร์ และ/หรือกำรประกอบธุรกิจใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำร
สำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึง่ ผูข้ ำยเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์ รวมทัง้ สิทธิใดๆ ที่
เกีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่ำว(แล้วแต่กรณี)

ราคาซื้อขาย

รำคำซือ้ ขำยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์เมื่อรวมกับค่ำเช่ำช่วงทีด่ นิ
อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรสำทร สแควร์แล้วจะไม่
เกิน 6,947 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) ซึง่ ผูซ้ อ้ื จะชำระรำคำซือ้ ขำยทัง้
จำนวนภำยในวันทีม่ กี ำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรสำนักงำน
ต่อหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ อำคำร
สำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบ โครงกำรสำทร สแควร์

การโอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สิน

คู่สญ
ั ญำตกลงให้กรรมสิทธิในทรั
ั ญำฉบับนี้มผี ลเป็ น
์ พย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขำยภำยใต้สญ
กำรโอนอย่ำงสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ
อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบ โครงกำรสำทร สแควร์ และได้มี
กำรชำระรำคำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้แล้ว ("วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ")

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิ กสัญญา

ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ ์ สัญญำนี้อำจสิน้ สุดลงได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ในกรณีท่คี ่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงที่
ระบุไว้ในสัญญำนี้ หรือผิดคำรับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ย
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มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที
2. ในกรณีท่ผี ู้ขำย ถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศำลสังให้
่ ล้มละลำย
หรืออยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษัท กำรชำระบัญชี หรือมีกำรร้องขอให้
ฟื้นฟูกจิ กำรของผูข้ ำยต่อศำลหรือหน่ วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผู้
ซือ้ เห็นว่ำมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผูข้ ำย ในกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำนี้ ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที
3. ในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ขึน้ จำกหน่วยงำนรำชกำรที่
เกีย่ วข้อง ภำยในวันโอนกรรมสิทธิ ์ คู่สญ
ั ญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้
ทันที
4. ในกรณีท่ไี ม่มกี ำรดำเนินกำรจดทะเบียนเช่ำช่วงตำมสัญญำเช่ำช่วง
ที่ดิน และสิ่ง ปลูก สร้ำ ง โครงกำรสำทร สแควร์ภ ำยในระยะเวลำที่
คู่สญ
ั ญำได้ตกลงกัน หรือในกรณีท่สี ญ
ั ญำเช่ำช่วงที่ดิน และสิง่ ปลูก
สร้ำง โครงกำรสำทร สแควร์ระงับหรือสิน้ ผลใช้บงั คับลง
ั ญำทัง้ สองฝ่ำ ยปรำศจำกภำระหน้ ำ ที่ซ่ึง
ผลของการผิดนัดหรือผลอัน เมื่อ มีก ำรเลิกสัญ ญำ ให้ถือว่ ำ คู่ส ญ
จะต้องผูกพันกันตำมสัญญำฉบับนี้ แต่ทงั ้ นี้ ไม่รวมถึงภำระหน้ำทีใ่ ด ๆ ซึง่ เกิด
เกิ ดจากเหตุแห่งการเลิ ก
ก่อนกำรเลิกสัญญำ และย่อมไม่ตดั สิทธิในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย ในกรณีท่ี
สัญญา
กำรผิ ด สัญ ญำนั ้น เกิ ด จำกควำมผิ ด ของคู่ ส ัญ ญำฝ่ ำ ยใดฝ่ ำ ยหนึ่ ง หรื อ
ค่ ำ เสีย หำยที่เ กิด ขึ้น จำกกำรไม่ ไ ด้ร ับ โอน ครอบครองหรือ ใช้ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สนิ
1.3

สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการสาทร สแควร์

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาของสัญญา

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษทั ฯ”) ในฐำนะผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์และ
2. บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตก
ลงรับกำรแต่งตัง้ ให้ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรสำทร สแควร์ โดยมีสทิ ธิ หน้ ำที่ และขอบเขตควำม
รับผิดชอบตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
ประมำณ 25 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกำรเช่ำช่วงสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ อำคำร
สำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรสำทร สแควร์เป็ นต้นไป โดยจะ
สิน้ สุดในวันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2583
1.
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หน้ าที่และความรับผิดของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

1.
1.1
1.2

1.3
1.4
2.

3.

4.

5.

หน้ าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีห่ ลัก ดังนี้
จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน ตำมนโยบำยของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
บำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน ตรวจสอบกำร
ปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยเกี่ ย วกับ กำรควบคุ ม อำคำรและสิ่ง ปลู ก สร้ ำ ง
กฎหมำยสิ่ง แวดล้อ ม และกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง โดยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของ
กองทรัสต์
กำรจัดทำบัญชีและรำยงำน เอกสำรกำรจัดกำร และกำรตรวจสอบภำยใน
พัฒ นำและจัด ให้มีแ ผนกำรโฆษณำแผนกำรส่ง เสริม กำรขำยส ำหรับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน
หน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดหำประโยชน์ จำก
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตน
และของผู้มอี ำนำจควบคุมของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์
และวิธกี ำรทีบ่ ริษทั ฯ และทรัสตีจะกำหนดให้แก่บริษทั ฯและทรัสตีทรำบ
หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ การท ารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีป่ ฎิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำร
กองทรัสต์ในเรื่องกำรทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของกองทรัสต์ ทัง้ นี้
ให้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ปฎิบตั ิหน้ำที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ท่ดี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
หน้ าที่ในการให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ และทรัสตี
ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ร ับ ทรำบและตกลงว่ ำ กำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข อง
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมสัญญำนี้ จะอยู่ในกำรกำกับดูแลของบริษทั ฯ
และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำที่ในกำรให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ
และทรั ส ตี ใ นกำรปฏิ บ ั ติ ต ำมระบบก ำกั บ ดู แ ลส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือทรัสตีกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
หน้ าที่ในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีใ่ นกำรจัดให้มี ปฏิบตั ติ ำม และปรับปรุง
มำตรกำรในกำรป้ องกัน ควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ แ ละรัก ษำ
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ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย

ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมทัง้ เปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ท่อี ำจเกิดขึน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อควำมเป็ นจริง
ให้แก่บริษทั ฯ และทรัสตีทรำบ นอกจำกนี้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะไม่
ดำเนิ น กำรใดๆ อัน เป็ น กำรขัด แย้ง กับ ประโยชน์ ข องกองทรัส ต์ต ำม
รำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้
6. การมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิ หน้ าที่และการกากับดูแล
(Outsourcing)
กำรปฎิบ ัติ ห น้ ำ ที่ต่ ำ งๆ ของผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ต ำมสัญ ญำนี้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีด่ ำเนินกำรด้วยตนเองเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็
ดี ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์อ ำจมอบหมำยให้บุ ค คลอื่น ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่
บำงส่ ว นของผู้ บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ เ ท่ ำ ที่ไ ม่ ข ัด ต่ อ กฎหมำย กฎ
ร ะ เ บี ย บ ห รื อ ป ร ะ ก ำ ศ ใ ด ๆ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
ทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ และเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในนโยบำยเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำร
ว่ ำ จ้ ำ งบุ ค คลภำยนอกให้ ช่ ว ยเหลือ ในกำรปฏิบ ัติ ง ำนของผู้ บ ริห ำร
อสัง หำริม ทรัพ ย์ (Outsourcing) ซึ่ง ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ได้มีก ำร
เปิ ดเผยต่อบริษัทฯ แล้ว โดยผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ทรัสตี
และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ทรำบถึงกำรมอบหมำยดังกล่ำวทุกครัง้ นอกจำกนี้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต้องควบคุมดูแลผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยดังกล่ำวให้
ปฏิบตั ิหน้ ำที่เพื่อประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของกองทรัสต์ และและเพื่อให้กำร
ปฎิบตั หิ น้ำทีด่ งั กล่ำวเป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ แห่งสัญญำนี้
7. ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ตกลงที่จะจัดให้มี ปฏิบตั ิตำม ปรับ ปรุง และ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของ
ผู้ บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ก ำรปฎิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมสัญญำนี้มปี ระสิทธิภำพและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
กองทรัสต์ตกลงชำระค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและบริหำรอสังหำริมทรัพย์
ให้แก่ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ดงั นี้
1. ค่าธรรมเนี ยมพืน้ ฐานในการจัดการทรัพย์สิน (Base Fee)
ไม่ เ กิน 60 ล้ ำ นบำทต่ อ ปี โดยกองทรัส ต์ ต กลงช ำระให้ แ ก่ ผู้ บ ริห ำร
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ค่าใช้จ่ายที่ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิด
ชอบสาหรับการดูแล
ทรัพย์สิน

อสังหำริมทรัพย์เป็ นรำยเดือน
2. ค่าธรรมเนี ยมผันแปรในการจัดการทรัพย์สิน (Variable Fee)
ไม่เกินร้อยละ 8 ต่ อปี ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่โครงกำรสำทร
สแควร์ทงั ้ หมด โดยกองทรัสต์ตกลงชำระให้แก่ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
เป็ นรำยไตรมำส
หมายเหตุ:
 ปี ท่ี 1 คิด ค ำนวณตำมสัด ส่ ว นระยะเวลำกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข องผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมจริง
 ตั ง้ แต่ ปี ท่ี 7 เป็ น ต้ น ไป อัต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มพื้ น ฐำนจะพิ จ ำรณำจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรอสังหำริมทรัพย์ (โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ตำมที่ ร ะบุ ใ นหั ว ข้ อ "ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ต้ อ ง
รับผิดชอบสาหรับการดูแลทรัพย์สิน")
 ค่ ำ ธรรมเนี ย มผัน แปรในกำรจัด กำรทรัพ ย์ส ิน ตำมข้อ 2. นี้ ไ ด้ ร วมภำษี
โรงเรือนและทีด่ นิ และ/หรือภำษีทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและ
ที่ดิน ของโครงกำรสำทร สแควร์ท่ีต้อ งช ำระให้แ ก่ ห น่ ว ยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องในแต่ ละปี แล้ว โดยในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย หรือ
อัตรำภำษีสำหรับภำษีโรงเรือนและที่ดินและ/หรือภำษีทรัพย์สนิ อื่นใดที่
เกีย่ วข้องกับโรงเรือนและทีด่ นิ ของโครงกำรสำทร สแควร์ บริษทั ฯ อำจปรับ
เพิ่ ม หรื อ ลดอั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มในข้ อ 2. นี้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำร
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้เป็ นระยะเวลำ 6
(หก) ปี นับแต่วนั ที่เริม่ ต้นสัญญำ โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและบริหำรอสังหำริมทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สนิ
(Maintenance) ที่อยู่นอกเหนือหน้ำทีข่ องผู้เช่ำรำยย่อยภำยใต้สญ
ั ญำ
เช่ ำ พื้น ที่อ ำคำรส ำนั ก งำนและสัญ ญำบริก ำรที่เ กี่ย วข้อ ง รวมถึง ค่ ำ
บำรุงรักษำทำงเชื่อมบีทเี อส

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ควบคุมงำน ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ จัดซือ้
จัดหำ และ/หรือก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพื่อปรับปรุง พัฒนำ ทดแทน ทำให้
เทีย บเท่ ำ เพิ่ม มูลค่ ำ และ/หรือ ปรับ แบบภูมิทศั น์ หรือ ภูมิสถำปตั ย์
อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ลงทุน

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ กำรจัดหำผู้เช่ำสำหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน
เช่น ค่ำโฆษณำ ค่ำคอมมิชชัน่ และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย

ค่ำเบี้ยประกันสำหรับประกันวินำศภัยและประกันอัคคีภัย ประกันภัย
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การพิ จารณาผลการ
ดาเนิ นงานของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจหยุดชะงัก และประกันภัยควำมเสีย่ งภัยจำกกำรบำดเจ็บร่ำงกำย
และควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอก ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบในกำรชำระภำษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ และ/หรือภำษีทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและทีด่ นิ ของโครงกำร
สำทร สแควร์ท่ตี ้องชำระให้แก่หน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตลอดอำยุ ของ
สัญญำฉบับนี้ โดยให้ถอื ว่ำค่ำภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ และ/หรือภำษีทรัพย์สนิ อื่น
ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและทีด่ นิ ของโครงกำรสำทร สแควร์ทต่ี ้องชำระให้แก่
หน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำวได้รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมผันแปรในกำร
จัดกำรทรัพย์สนิ แล้ว
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ของแต่ละปี ตลอดอำยุของสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำร
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ โดยกำร พิ จ ำรณำผลกำรด ำเนิ น งำนของผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ครัง้ แรกจะเริม่ ทำกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนภำยหลังจำก 3
ปี นับแต่รอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ อ ำจพิ จ ำรณำ ใช้ สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญำแต่ ง ตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์น้ีได้ โดยแจ้งให้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ทรำบล่วงหน้ำเป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้ อยกว่ำ 30 วัน หำกปรำกฏว่ำ กำรพิจ ำรณำผลกำร
ด ำเนิ น งำนของผู้ บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ป รำกฏว่ ำ กำรบริ ห ำรจั ด กำร
อสังหำริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่ำน ดังต่อไปนี้
(ก) กำไรจำกกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ (Net Operating Profit) ในช่วง
ระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมรอบทีก่ ำหนดข้ำงต้นนัน้ ๆ
ต่ำกว่ำร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับแผนกำรดำเนินงำนประจำปี (Budget) ที่
ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ำกผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ และทรัสตีใ นแต่ ละปี สำหรับ กำร
ประเมิน ผลงำนในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ น ต้น ไป เป็ น ระยะเวลำ 2 ปี
ติดต่อกัน หรือ
(ข) อัตรำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ของอำคำรโดย
เฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมรอบทีก่ ำหนด
ข้ำงต้นนัน้ ๆ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 70 ของพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรและพืน้ ทีเ่ ช่ำ ทัง้ หมด
ของทรัพ ย์สิน (แต่ ล ะโครงกำร) ของกองทรัส ต์ เป็ น ระยะเวลำ 2 ปี
ติดต่อกัน ทัง้ นี้ กำรประเมินผลงำนจำกอัตรำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำ
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พืน้ ที่ (Occupancy Rate) จะเริม่ พิจำรณำในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
อย่ ำ งไรก็ ดี ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญำ แต่ ง ตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ ในกรณีท่ผี ลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ในข้อ (ก) หรือ (ข) เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั
โดย "เหตุสุดวิ สยั " ตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์น้ีให้มคี ำจำกัด
ควำมเช่ น เดีย วกับ ที่นิ ย ำมไว้ใ นมำตรำ 8 แห่ ง ประมวลกฎหมำยแพ่ ง และ
พำณิชย์ และให้หมำยควำมรวมถึงเหตุกำรณ์อ่นื ใดดังต่อไปนี้
(1) เหตุกำรณ์ทอ่ี ยู่นอกเหนือจำกควำมควบคุมของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ที่บริษัทฯเห็นว่ำส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงโดยตรงต่อธุรกิจ
กำรให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนเกรดเอในกรุงเทพมหำนคร
(2) เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองใดๆ เช่น กำรประท้วง กำรจลำจล
ควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง ทีบ่ ริษทั ฯเห็นว่ำส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำง
ร้ำ ยแรงโดยตรงต่ อ ธุ ร กิจ กำรให้เ ช่ ำ พื้น ที่อ ำคำรสำนัก งำนเกรดเอใน
กรุงเทพมหำนคร
ทัง้ นี้ เหตุ กำรณ์ ท่สี ่ง ผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงตำม (1) และ (2) ให้
ประเมินจำกอัตรำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำ พื้นทีโ่ ดยเฉลีย่ ในอำคำรสำนักงำน
เกรดเอในกรุงเทพมหำนครทีป่ รำกฎตำมรำยงำนของบริษทั ซีบอี ำร์อี (ประเทศ
ไทย) จำกัด หรือสถำบันวิจยั อื่นที่มีช่อื เสียงและมีควำมน่ ำเชื่อถือในลักษณะ
เดียวกัน โดยมีอตั รำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำพืน้ ทีโ่ ดยเฉลีย่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 70
สำหรับรอบระยะเวลำของรำยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
การไม่ประกอบธุรกิ จแข่งขัน ตลอดระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มผี ลบังคับใช้ผบู้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ตกลงจะปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรจัดหำผูเ้ ช่ำรำยย่อยเพื่อเช่ำพืน้ ทีใ่ น
กับธุรกิ จของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน และรักษำผู้เช่ำรำยย่อยที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ท่ดี ี
ที่สุดของกองทรัสต์ โดยผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงจะไม่ดำเนินกำรใดๆ
โดยทุจริต หรือโดยไม่เป็ นธรรมอันส่งผลให้ผเู้ ช่ำรำยย่อยทีเ่ ช่ำพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ในปจั จุบนั ยกเลิกสัญญำ หรือไม่ต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำว และ
เข้ำทำสัญญำเพื่อเช่ำ พื้นที่อำคำรสำนักงำนอื่นของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ตลอดระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงจะ
ไม่ บ ริห ำรพื้น ที่อ ำคำรสำนัก งำนให้เ ช่ ำ พื้น ที่อ่ืน ๆ ในเขต Core Central
Business District (CORE CBD) (ตำมแผนที่ท่ปี รำกฏในสัญญำแต่งตัง้
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ความรับผิดและการชดใช้
ค่าเสียหาย

การเลิ กสัญญา

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์) ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื
(1) ในกรณีท่ผี ู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์เป็ นผู้ปฏิบตั ิผดิ สัญญำหรือปฏิบตั ิผดิ
เงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ ในสัญญำไม่ว่ำ โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
อย่ำงร้ำยแรงก็ตำม ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
และควำมเสียหำยให้แก่บริษทั ฯ และกองทรัสต์
(2) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยและป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่บริษัท ฯ และ/หรือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ อันจะมีข้นึ
จำกควำมสูญหำย เสียหำย ควำมรับผิดชอบ และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิด
ขึ้น กับ หรือ ต่ อ บริษัท ฯ และ/หรือ ทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ จำกกำรที่
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ลูกจ้ำง หรือตัวแทนของ
ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ หรือ บุ ค คลที่ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์
มอบหมำยให้ปฏิบตั ิหน้ ำที่ กระท ำผิดสัญญำฉบับนี้ หรือ ปฏิบตั ิฝ่ำฝื น
หลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ หรือกำรกระทำ หรือกำรละเว้น
กำรกระทำโดยสุจริต ประมำท เลินเล่อ หรือโดยเจตนำ ยกเว้นในกรณีท่ี
เกิดขึน้ เป็ นเหตุมำจำกกำรทุจริต ประมำท เลินเล่อ เจตนำกระทำของ
บริษทั ฯ เอง
(3) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบเต็มจำนวนต่ อควำมสูญหำย
หรือ เสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ แก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อนั เกิดจำกกำร
ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำนี้
(4) หำกผู้บริหำรอสัง หำริมทรัพ ย์ดำเนิ นกำรตำมค ำสัง่ ที่เป็ นลำยลัก ษณ์
อักษรของบริษัทฯ และ/หรือทรัสตีในนำมของกองทรัสต์ และผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ไม่มสี ่วนผิดด้วยแล้วไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือใน
กรณี ท่ีบ ริษัท ฯ และ/หรือ ทรัส ตีใ นนำมของกองทรัสต์ ไ ม่ ป ฏิบ ัติต ำม
สัญญำนี้จนเป็ นเหตุให้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมสัญญำนี้ได้แล้ว ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้
บริษัทฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้โดยมีหนังสือบอกกล่ำวกำรเลิกสัญญำไปยัง
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ประพฤติผดิ ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญำนี้
ในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ หรือไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำในส่วนที่
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ภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนี ยม

เป็ นสำระสำคัญและส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ และต่ อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ท ำให้ก ำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ไ ม่ เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ภำยใต้สญ
ั ญำ
ฉบับนี้ กฎหมำย กฎ ระเบียบ และ/หรือประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ในแต่ละปี
ปรำกฏว่ำ กำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่ำน ตำม
หลัก เกณฑ์ ท่ีก ำหนดไว้ ใ นตัว ชี้ว ัด ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ส ำคัญ ( Key
Performance Indicator : KPI) ซึง่ คู่สญ
ั ญำได้กำหนดร่วมกันภำยใต้
สัญญำฉบับนี้
(3) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์กระทำกำรหรือละเว้นกำรกระทำกำรอันเป็ น
เหตุให้บริษทั ฯเห็นว่ำผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ขำดควำมน่ำเชื่อถือในด้ำน
คุ ณ สมบั ติ ส ำหรั บ กำรปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมสั ญ ญำนี้ (เช่ น ผู้ บ ริ ห ำร
อสัง หำริม ทรัพ ย์ ไ ด้ร ับ ค ำสังพิ
่ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ด ขำด) โดยบริษัท ฯ ได้มี
หนังสือเตือนให้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์แก้ไขภำยในเวลำทีก่ ำหนดแล้ว
และผู้บ ริห ำรอสังหำริมทรัพ ย์ไ ม่ดำเนิน กำรแก้ไ ขภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว
กำรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำตำมทีก่ ำหนดไว้นนั ้ ไม่ตดั สิทธิของบริษทั ฯ
หรือกองทรัสต์ทจ่ี ะได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมจริงทีเ่ กิดขึน้ ต่อผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ให้รวมถึงค่ำเสียหำยภำยใต้หวั ข้อควำมรับผิดและกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยด้วย
ในกรณี ท่ี ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ม่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญำแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ ทรัสตีอำจใช้สทิ ธิเสนอให้ท่ปี ระชุมหน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำเลิก
สัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์กไ็ ด้ และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติ
ให้เปลี่ยนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ให้สญ
ั ญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ฉบับนี้สน้ิ ผลลง
 บริษัท ฯ ตกลงเป็ น ผู้ร บ
ั ผิดชอบอำกรแสตมป์ท่เี กิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ
สัญญำนี้
 คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ำยตกลงชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยและภำษีของตนที่
เกิดขึน้ จำกกำรเข้ำทำสัญญำนี้
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2.

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
2.1

สัญญาเช่าพื้นทีอ่ าคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ผูใ้ ห้เช่า

บริษทั เลิศรัฐกำร จำกัด

ผูเ้ ช่า

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัพย์สินที่เช่า

ผูใ้ ห้เช่ำตกลงให้เช่ำและผูเ้ ช่ำตกลงเช่ำทรัพย์สนิ ซึง่ ประกอบด้วย:
1. พืน้ ที่บำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริเวณ
ชัน้ 1 ถึงชัน้ 22 ซึง่ มีลกั ษณะกำรใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ทีส่ ำนักงำนให้
เช่ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำรวมถึงบริเวณทีจ่ อดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภำยใต้
อำคำรดังกล่ำวและทีจ่ อดรถภำยในอำคำร
2. สิง่ ปลูกสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งเป็ นส่วนควบของ
อำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้ำงขึน้ บนอำคำรตำม
ข้อ .1
3. งำนระบบต่ ำง ๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
และกำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำน
ระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบบ ำบัด น้ ำ เสีย
ระบบกำรเตือ นกำรป้ อ งกัน และระงับ อัค คีภัย ระบบสื่อ สำร ระบบ
รักษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร ระบบควบคุม
กำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำร
รวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อ
กำรป้องกันภยันตรำยต่ ำ งๆ ที่มีผ ลต่ อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำย หรือ
ทรัพย์สนิ ของผู้ใช้อำคำร โดยงำนระบบดังกล่ำวสอดคล้องกับระบบ
ขัน้ พื้นฐำนตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงงำนระบบในพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบกิจกำรโรงแรม ดิ
โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
4. ทรัพย์สนิ อื่นๆทีค่ ่สู ญ
ั ญำจะได้ตกลงกัน

การจดทะเบียนการเช่า

ในวันทีล่ งนำมในสัญญำฉบับนี้ หรือวันทีค่ ่สู ญ
ั ญำจะได้ตกลงกัน แต่ทงั ้ นี้ไม่เกิน
45 วันนับแต่วนั ทีก่ องทรัสต์ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลำดทุน พ.ศ. 2550 ผูใ้ ห้เช่ำและผูเ้ ช่ำจะดำเนินกำรให้มกี ำรจดทะเบียน
สัญญำเช่ำฉบับนี้ ณ สำนักงำนทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แล้วเสร็จเพื่อให้สญ
ั ญำฉบับนี้
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มีผลสมบูรณ์บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำย
ทัง้ นี้ ก่ อ นกำรจดทะเบีย นกำรเช่ ำ คู่ ส ัญ ญำอำจตกลงแก้ไ ขเปลี่ย นแปลง
ข้อตกลงใดๆ ในสัญญำฉบับนี้ได้ และหำกเป็ นกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อตกลง
ในสัญญำภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนกำรเช่ำ คู่สญ
ั ญำจะต้องดำเนินกำรจด
ทะเบียนกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่ำวให้ถูกต้องและมีผลสมบูรณ์
บังคับใช้ได้ตำมกฎหมำย
เงื่อนไขก่อนการจดทะเบียน
การเช่า

ทัง้ นี้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น เงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียน
กำรเช่ำเป็ นดังต่อไปนี้
1. ทรัพย์สนิ ที่เช่ำปลอดสิทธิ หรือภำระติดพันทำงทะเบียนใดๆ อันจะทำให้
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ท่ี
กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด หรือ ท ำให้ไ ม่ ส ำมำรถจดทะเบีย นสิท ธิก ำรเช่ ำ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ
ทัง้ หมดได้
2. มีกำรเข้ำทำสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรสำทร สแควร์
และสัญญำแต่ งตัง้ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ โดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
3. มีกำรเข้ำทำสัญญำตกลงกระทำกำรโดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงที่ดนิ อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำน
ระบบโครงกำรสำทร สแควร์โดยคู่สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ผูเ้ ช่ำเข้ำเป็ นผูเ้ อำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมควำมเสีย่ ง
ภั ย จำกกำรบำดเจ็ บ ร่ ำ งกำยและควำมเสี ย หำยต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ ผู้เช่ำ และ/หรือผู้ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ำมี)
(จ ำกัด เฉพำะดอกเบี้ ย ) เข้ ำ เป็ นผู้ เ อำประกัน ภั ย ร่ ว มและเป็ น ผู้ ร ั บ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
6. ได้มกี ำรจัดให้มกี รมธรรม์ประกันภัยสำหรับควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ในส่วน
ของทรัพย์สนิ ที่เช่ำ โดยมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำของทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ตำมวิธตี ้นทุนทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่ำเสื่อม
รำคำ (โดยไม่รวมมูลค่ำที่ดนิ ) เพื่อให้เพียงพอต่ อกำรทดแทนมูลค่ำของ
ทรัพย์สนิ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ดังกล่ำวชำรุดเสียหำย

ระยะเวลาการเช่า

ประมำณ 26 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกำรเช่ำเป็ นต้นไป โดยจะสิน้ สุดในวันที่
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5 กันยำยน พ.ศ. 2584
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

ผูใ้ ห้เช่ำจะแจ้งกองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ำเมื่อผูใ้ ห้เช่ำทรำบว่ำ ผูใ้ ห้เช่ำจะได้รบั สิทธิ
และ/หรือ ได้ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำฉบับลงวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2550 ระหว่ำง
เจ้ำ ของทรัพย์สิน ในฐำนะผู้ใ ห้เ ช่ำ และผู้ใ ห้เ ช่ ำ ในฐำนะผู้เ ช่ ำ ("สัญญาเช่ า
หลัก") หรือไม่
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำได้รบั สิทธิ และ/หรือ ได้ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ หลักออกไปได้ และ
ผูใ้ ห้เช่ำสำมำรถตกลงในเงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหลักและได้รบั
ควำมยิน ยอมจำกเจ้ำของทรัพย์สิน ให้เช่ำ ต่ อได้แล้ว ผู้ให้เ ช่ำตกลงที่จะแจ้ง
เงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำฉบับนี้ให้ผู้เช่ำทรำบภำยใน 12 เดือน
ก่อ นวัน ที่สญ
ั ญำเช่ ำ ฉบับนี้ จ ะสิ้น สุด ลง (ในกรณีท่ีผู้ให้เช่ ำ สำมำรถตกลงใน
เงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหลักและได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
ทรัพย์สนิ ให้เช่ำต่อได้ภำยในวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2583) หรือภำยใน 15 วัน
(ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำสำมำรถตกลงในเงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหลัก
และได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของทรัพย์สนิ ให้เช่ำต่อได้หลังวันที่ 6 กันยำยน
พ.ศ. 2583) โดยผูใ้ ห้เช่ำตกลงให้สทิ ธิในกำรลงทุน (Right to Invest) และสิทธิ
ในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผเู้ ช่ำในกำรพิจำรณำเช่ำ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำตำมสัญญำฉบับนี้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ผูใ้ ห้เช่ำตกลงทีจ่ ะแจ้ง
เงื่อนไขและรำคำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำให้แก่ผเู้ ช่ำทรำบไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อน
วันทีส่ ญ
ั ญำเช่ำฉบับนี้จะสิน้ สุดลง
ในกำรนี้ ผูเ้ ช่ำจะบอกกล่ำวควำมประสงค์ในกำรเช่ำทรัพย์สนิ รวมทัง้ มูลค่ำและ
เงื่อ นไขเบื้อ งต้น ที่เ กี่ย วข้อ งเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรไปยัง ผู้ใ ห้เ ช่ ำ ภำยใน 30
(สำมสิบ) วันนับจำกวันที่ผู้เช่ำได้รบั กำรแจ้งจำกผู้ให้เช่ำ อย่ำงไรก็ดี กำรใช้
สิท ธิด ัง กล่ ำ วของผู้เ ช่ ำ จะไม่ เ ป็ น กำรผูก มัด ผู้เ ช่ ำ หรือ กองทรัส ต์ใ นกำรเช่ ำ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ หำกปรำกฏเหตุกำรณ์ใดๆ ในภำยหลังซึง่ อำจมีผลให้กองทรัสต์
ไม่สำมำรถลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำได้โดยทีเ่ หตุกำรณ์ดงั กล่ำวมิได้เกิดขึน้ จำก
กำรจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่อของผูเ้ ช่ำเอง หรือเป็ นเหตุมำจำกกำรขอมติ
จำกผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกำรขำดคุณสมบัติจำกกำรพิจำรณำ
ของสำนักงำน ก.ล.ต.
หลังจำกนัน้ ผูเ้ ช่ำจะดำเนินกำรขอมติจำกผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อ
อนุ มตั กิ ำรเช่ำช่วงภำยใน 120 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ) วันนับจำกวันทีก่ องทรัส ต์บอก
กล่ำวแสดงควำมประสงค์ตำมทีก่ ำหนดข้ำงต้น หำกกองทรัสต์ได้รบั มติอนุ มตั ิ
กำรเช่ ำ ทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ ำ ดัง กล่ ำ วจำกผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ แ ล้ ว
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยจะใช้ควำมพยำยำมในดำเนินกำรต่ ำงๆ ซึ่งรวมถึง กำร
เสนอขำยหน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ หรือกำรกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ กำรเข้ำทำ
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สัญญำเช่ำฉบับใหม่ หรือกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำฉบับนี้ รวมถึงกำรจดทะเบียน
ต่ อ เจ้ำ พนั ก งำนที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ก ำรโอนสิท ธิค รอบครองและ/หรือ เช่ ำ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับจำก
วันทีก่ องทรัสต์ได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่ออนุ มตั กิ ำรเช่ำ
และ/หรือวันที่กองทรัสต์เข้ำทำสัญญำกู้ยมื เงินกับผูใ้ ห้กู้เพื่อลงทุนเพิม่ เติมใน
ทรัพย์สนิ ที่เช่ำ (แล้วแต่กรณี) แต่ทงั ้ นี้ ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับจำกวันปิ ด
กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ หำกมีกำรเสนอขำยหน่ วยทรัส ต์ทอ่ี อกใหม่เพื่อกำร
ดังกล่ำว
ผูใ้ ห้เช่ำตกลงให้สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผเู้ ช่ำใน
กำรพิจำรณำเช่ำทรัพย์สนิ ที่เช่ำ โดยผูใ้ ห้เช่ำจะไม่ให้บุคคลอื่นเช่ำทรัพย์สนิ ที่
เช่ำ หรือเสนอให้บุคคลอื่นเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงตำมสัญญำฉบับนี้ในระหว่ำงที่
ผูเ้ ช่ำใช้สทิ ธิพจิ ำรณำเช่ำทรัพย์สนิ และดำเนินกำรขอมติจำกผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ของกองทรัสต์เพื่ออนุมตั กิ ำรเช่ำภำยใต้กรอบระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำข้อนี้กำหนด
ค่าเช่า

1. ในวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่ผใู้ ห้เช่ำสำหรับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำในส่วนทีเ่ ป็ นอำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบซึง่ เมื่อ
รวมกับรำคำซือ้ ขำยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์โครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ (รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) เป็ นจำนวนไม่เกิน 3,053 ล้ำน
บำท
ในกำรชำระค่ำเช่ำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้ ผูเ้ ช่ำจะชำระให้กบั
ผูใ้ ห้เช่ำในจำนวนทีไ่ ด้ดำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำย
กำหนดแล้ว
2.

นอกเหนือจำกค่ำเช่ำตำม 1. ผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่ผใู้ ห้เช่ำเป็ นรำย
ปี เพื่อให้ผใู้ ห้เช่ำนำไปชำระเป็ นค่ำเช่ำทีด่ นิ ให้แก่เจ้ำของทีด่ นิ ตำมสัญญำ
เช่ำหลัก ในอัตรำประมำณร้อยละ 0.62-0.93 ต่อปี ของมูลค่ำสูงสุดที่
กองทรัสต์คำดว่ำจะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนในอำคำร และงำน
ระบบ และกรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของอำคำร
์
สำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยกำหนดชำระภำยใน
วันที่ 30 สิงหำคม ของทุกปี โดยค่ำเช่ำรำยปี งวดแรกจะถึงกำหนดชำระใน
วันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2559 อัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณร้อยละ
70 ของค่ำเช่ำทีด่ นิ ทีผ่ ใู้ ห้เช่ำต้องชำระให้แก่เจ้ำของทีด่ นิ ทัง้ นี้ผใู้ ห้เช่ำมี
หน้ำทีแ่ สดงใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงว่ำผูใ้ ห้เช่ำได้ชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ ตำม
สัญญำเช่ำหลักแก่เจ้ำของทรัพย์สนิ แล้วแก่ผเู้ ช่ำภำยในวันที่ 6 กันยำยน
ของทุกปี
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ในกำรชำระค่ำเช่ำตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้ ผูเ้ ช่ำจะชำระให้กบั
ผูใ้ ห้เช่ำในจำนวนทีไ่ ด้ดำเนินกำรหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยตำมอัตรำทีก่ ฎหมำย
กำหนดแล้ว
หน้ าที่ของผูเ้ ช่า

1. ผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้
2. ผู้เช่ำตกลงจะไม่ใช้ทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงในทำงที่ผิดกฎหมำย หรือขัดต่ อ
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน
3. ผู้เช่ำตกลงจะใช้ทรัพย์สนิ ที่เช่ำให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่
เกี่ย วข้อ งกับ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ซึ่ง รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ำกัด เพีย ง กฎหมำยที่
เกีย่ วข้องกับอำคำร ผังเมือง และสิง่ แวดล้อม
4. ผูเ้ ช่ำตกลงดำเนินกำรให้มกี ำรชำระค่ำไฟฟ้ำ ประปำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดใน
ทำนองเดียวกันทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำของผูเ้ ช่ำ
5. ผู้ เ ช่ ำ ตกลงจะอ ำนวยควำมสะดวกให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ หรื อ บุ ค คลที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ
มอบหมำยเข้ำตรวจสอบทรัพย์สนิ ที่เช่ำ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่ำจะต้องแจ้งแก่ผเู้ ช่ำ
เป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อยสิบห้ำ (15) วัน ก่อนเข้ำตรวจสอบ และกำรเข้ำ
ตรวจสอบดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำรรบกวนกำรครอบครอง และกำรใช้
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงตำมปกติของผูเ้ ช่ำ

หน้ าที่ของผูใ้ ห้เช่า

1. ในวันทีจ่ ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ ผูใ้ ห้เช่ำจะส่งมอบทรัพย์สนิ
ที่เช่ำในสภำพเหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์ ซ่งึ ทำให้กองทรัสต์โดยทรัสตี
ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ ผู้บ ริห ำรอสังหำริม ทรัพย์ และ /หรือ บุ คคลซึ่งได้ร ับ
มอบหมำยจำกบุคคลข้ำงต้นสำมำรถให้เช่ำและให้บริกำรแก่ผเู้ ช่ำรำยย่อย
และเพื่อใช้ในกำรประกอบกิจกำรหรือ ดำเนิน กำรอื่น ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์
2. ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผูใ้ ห้เช่ำจะดำเนินกำรดังนี้
(ก)

อนุญำตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำได้โดยสงบ
และปรกติสขุ ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือรบกวนจำกผูใ้ ห้เช่ำ

(ข)

ไม่จำหน่ำย จ่ำย โอนหรือก่อภำระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสือจำกกองทรัสต์

(ค)

อนุญำตให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีร่ อบอำคำรทีต่ งั ้
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ

3. ผู้ใ ห้เ ช่ ำ จะช่ ว ยเหลือ และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำ นเอกสำร กำรขอ
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อนุญำต กำรติดต่อกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกำรบำรุงรักษำ ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำอันเอือ้ ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์
4. ผูใ้ ห้เช่ำตกลงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดในกำรดำรงมำตรฐำนทำงด้ำน
สิง่ แวดล้อมของอำคำรทีเ่ ช่ำ และดำรงสถำนะอำคำรอนุรกั ษ์พลังงำนรำงวัล
Leadership in Energy and Environmental Design : LEED ของสภำ
อำคำรเขียวสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building Council : USGBC)
ระดับทองคำ (GOLD) ของอำคำรทีเ่ ช่ำตำมทีป่ รำกฎอยู่ในขณะทีท่ ำสัญญำ
ฉบับนี้
5. หำกมีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำเช่ำหลัก ผูใ้ ห้
เช่ำตกลงจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ผู้เช่ำ ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันที่มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และผู้เช่ำมีสทิ ธิคดั ค้ำน หำกผู้เช่ำเห็นว่ำกำร
แก้ไขสัญญำเช่ำหลักดังกล่ำวจะส่งผลเป็ นกำรกระทบสิทธิของผูเ้ ช่ำในทำง
ลบ
6. ผูใ้ ห้เช่ำจะแจ้งให้กองทรัสต์ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ (แต่ไม่เกิน 3 วันทำกำรนับ
แต่ เ กิด เหตุ ก ำรณ์ ด ังกล่ ำว) เมื่อ ผู้ใ ห้เช่ ำ ทรำบถึง เหตุ ก ำรณ์ ใดๆ ที่อ ำจ
นำไปสูก่ ำรผิดนัด กระทำกำรฝำ่ ฝืนเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำรเลิก
สัญญำหรือกระทำผิดข้อสัญญำใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก
การโอนผูเ้ ช่ารายย่อย

ผูใ้ ห้เช่ำตกลงดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรโอนผูเ้ ช่ำรำยย่อยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ ดังนี้
1. ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ผู้เช่ำรำยย่อยให้
ควำมยินยอมกำรโอนสิทธิและหน้ำทีต่ ำมสัญญำเช่ำพืน้ ที่ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละเจ็ดสิบห้ำ (75%) ของผูเ้ ช่ำรำยย่อยทัง้ หมดภำยในบริเวณทรัพย์สนิ ที่
เช่ำทัง้ หมดภำยในระยะเวลำ 3 (สำม) เดือนหลังจำกกำรจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำ
2. โอนเงินประกันกำรเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวมำให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน
วันทีค่ ่สู ญ
ั ญำจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
3. ชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ตนได้รบั จำกผู้เช่ำรำยย่อยในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ช่วงระยะเวลำหลังจำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำให้แก่ผเู้ ช่ำ ภำยในเจ็ด
(7) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เงินดังกล่ำว
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่ำตกลงว่ำ ในกรณีผเู้ ช่ำรำยย่อยรำยใดมิได้ให้ควำมยินยอมในกำร
โอนสิทธิหน้ำทีต่ ำมสัญญำเช่ำพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่ำ กำรเข้ำทำสัญญำเช่ำพืน้ ที่ฉบับ
ใหม่สำหรับพืน้ ทีด่ งั กล่ำวในกรณีทส่ี ญ
ั ญำดังกล่ำวถูกบอกเลิกหรือสิน้ สุดลง จะ

ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 84 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
เป็ นกำรเข้ำทำสัญญำโดยตรงระหว่ำงผูเ้ ช่ำกับผูเ้ ช่ำรำยย่อยเท่ำนัน้
การโอนสิ ทธิ การเช่าและการ
ให้เช่า

ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้
1. ผู้ให้เ ช่ำตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้ ำที่ใ ดๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ ให้ก ับ
บุคคลอื่นไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ำมำอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภำระผูกพันใดๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นมีสทิ ธิเข้ำมำใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ ทัง้ นี้ ไม่ว่ำจะได้รบั ค่ำตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
2. ผูเ้ ช่ำจะไม่โอนสิทธิกำรเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้หรือนำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือบำงส่วนออกให้เช่ำโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกผูใ้ ห้
เช่ำ เว้นแต่กำรโอนสิทธิกำรเช่ำหรือกำรให้เช่ำซึ่งเป็ นกำรประกอบธุรกิจ
ตำมปกติตำมลักษณะของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ

การบริหารและบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เช่า

1. เว้นแต่ จะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น ผู้เ ช่ำตกลงรับ ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร บำรุงรักษำ ปรับปรุง และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ และ/หรือ ทรัพย์
ทีเ่ กีย่ วข้องที่กองทรัสต์ลงทุนไว้ให้อยู่ในสภำพเหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์
ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์เอง ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่ำจะให้
ควำมร่วมมือตำมทีผ่ เู้ ช่ำร้องขอ รวมถึงให้ควำมยินยอมและช่วยเหลือและ
อำนวยควำมสะดวกในด้ำ นเอกสำร กำรขออนุ ญ ำต และกำรติด ต่ อ กับ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ในกรณีกำรซือ้ ทรัพย์สนิ ทดแทนในส่วนทีห่ มดสภำพกำรใช้งำนหรือกำรซือ้
ทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ให้ถอื ว่ำผู้เช่ำเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ใหม่ท่ี
ได้มำ
3. ไม่ว่ ำในกรณี ใด กำรก่อ สร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำ งใดเพิ่ม เติมตำมที่ร ะบุ ในข้อ นี้
จะต้ อ งเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในกฎหมำยหลั ก ทรั พ ย์ และ
พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมถึงประกำศทีเ่ กีย่ วข้องต่ำงๆ

ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์รว่ ม

คู่สญ
ั ญำรับทรำบว่ำโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประกอบไปด้วยส่วนที่
เป็ นทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ ช่ำเช่ำ และส่วนทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ทีผ่ เู้ ช่ำไม่ได้เช่ำ และเนื่องจำก
ผู้ป ระกอบกำรและลูก ค้ำ ของโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ ต้อ งใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ บำงประกำรร่วมกัน เช่น ทำงเชื่อมรถไฟฟ้ำ และพื้นที่
ส่วนกลำง เป็ นต้น ดังนัน้ คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยจึงตกลงให้สทิ ธิแก่ผปู้ ระกอบกำร
และลูกค้ำภำยในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโ คเพล็กซ์ (ไม่ว่ำจะเป็ นส่วนทีเ่ ป็ น
ทรัพย์สนิ ที่ผู้เช่ำเช่ำหรือส่วนที่เป็ นทรัพย์สนิ ที่ผู้เช่ำไม่ได้เช่ำ) ในกำรใช้ทำง
เชื่อมรถไฟฟ้ำ และพืน้ ทีส่ ว่ นกลำงซึง่ ตัง้ อยู่ในบริเวณภำยในโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมถึงสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน โดย
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หำกผูใ้ ห้เช่ำได้รบั ค่ำตอบแทนใดๆ จำกบุคคลอื่นเพื่อตอบแทนกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพ ย์สนิ ที่ใช้ประโยชน์ ร่ วม ในกรณี ท่ที รัพย์สินที่ใ ช้ป ระโยชน์ ร่วมเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่ผู้เช่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ผู้ให้เช่ำจะนำส่งเงินดังกล่ำวให้แก่ผู้เช่ำ
ภำยใน เจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชำระค่ำตอบแทนดังกล่ำว
การประกันภัย

1. ผู้ใ ห้เ ช่ ำ จะจัด ให้มีก ำรท ำประกัน วิน ำศภัย และประกัน อัค คีภัย ส ำหรับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ และทรัพย์สนิ ภำยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ โดยผูเ้ ช่ำจะรับผิดชอบ
ค่ำเบีย้ ประกันภัยดังกล่ำวตำมสัดส่วนพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ และประกัน
ควำมเสีย่ งภัยจำกกำรบำดเจ็บร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของ
บุคคลภำยนอกตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ โดยผู้เช่ ำจะรับ ผิด ชอบค่ำ เบี้ย
ประกันภัยทัง้ หมด ทัง้ นี้ วงเงินเอำประกันสำหรับกำรประกันภัยทรัพย์สนิ
จะต้องไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำต้นทุนทดแทน (Full Replacement Cost) ทีไ่ ม่รวม
ค่ ำ ที่ดิน ซึ่ง ประเมิน โดยผู้ป ระเมิน มูลค่ ำ อสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีไ ด้ร ับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ในรอบกำรประเมินล่ำสุดก่อนทีจ่ ะมีกำรต่อ
อำยุกรมธรรม์
2. ผู้ใ ห้เ ช่ ำ จะด ำเนิ น กำรให้ผู้เ ช่ ำ และ/หรือ ผู้ใ ห้กู้ข องผู้เ ช่ ำ เข้ำ เป็ น ผู้เ อำ
ประกัน ภั ย ร่ ว มโดยตรงและเป็ น ผู้ ร ับ ผลประโยชน์ ร่ ว มในกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
3. ภำยหลังจำกทีร่ ะยะเวลำคุม้ ครองภำยใต้ กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ภั ย จำกกำรบำดเจ็ บ ร่ ำ งกำยและควำมเสี ย หำยต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภำยนอก กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักแต่ละฉบับได้หมดอำยุ
ลง ผู้ เ ช่ ำ จะจัด ท ำประกัน ภัย ดัง กล่ ำ วและช ำระเบี้ย ประกัน ภัย ตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ

การดาเนิ นการกรณี ทรัพย์สิน ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่ำเสียหำยหรือถูกทำลำยโดยเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ภำยใต้
ั ญำตกลงกันดังต่อไปนี้
ที่เช่าเสียหายหรือถูกทาลาย กรมธรรม์ประกันภัย คู่สญ
1.

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ที่เช่ำเสียหำยทัง้ หมดหรืออย่ำงมีนัยสำคัญ (Total
Loss)
ถ้ำควำมเสียหำยใดๆ ก่อให้เกิดผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถอื
ว่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็ นควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญ (Total
Loss)
(1)

ควำมเสียหำยกระทบพืน้ ทีอ่ ำคำรทีเ่ ช่ำตำมสัดส่วนทีก่ ำหนด
ไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงควำมเสียหำยใน
เชิงโครงสร้ำงของทรัพย์สนิ ที่เช่ำ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย
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กำหนดว่ำป็ นควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือหรือ
(2)

มีกำรหยุด หรือไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์
ของกำรเช่ำได้ต่อไปเป็ นระยะเวลำนำนเกินกว่ำ 30 วัน หรือ

(3)

คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยมีควำมเห็นร่วมกันว่ำควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ จะส่งผลกระทบอย่ำงสำระสำคัญจนทำให้ไม่สำมำรถ
ดำเนิ นกิจ กำรตำมวัตถุ ป ระสงค์ข องกำรเช่ำ ต่ อ ไปได้เ ป็ น
ระยะเวลำเกินกว่ำ 30 วัน

เมื่อเกิดควำมเสียหำยแบบ Total Loss เกิดขึน้ ผูใ้ ห้เช่ำจะต้องนำเงิน
ค่ ำ สิน ไหมทดแทนที่ไ ด้ ร ับ จำกบริษั ท ประกัน ภั ย ไปท ำกำรสร้ ำ ง
ทรัพย์สนิ ใหม่เพื่อให้สำมำรถจัดหำผลประโยชน์ต่อไปได้ โดยหำกผูใ้ ห้
เช่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้เนื่องจำกติดข้อจำกัดใดๆ ภำยใต้
สัญญำเช่ำหลัก ผูใ้ ห้เช่ำตกลงจะชำระคืนค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำคงเหลือ
รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่ำได้รบั ไว้ในนำมกองทรัสต์
ให้แก่กองทรัสต์ตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่ และ ให้
ถือว่ำสัญญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง โดยที่คู่สญ
ั ญำแต่ ละฝ่ำยไม่มสี ทิ ธิเรียก
ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง
2.

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำได้รบั ควำมเสียหำยบำงส่วน (Partial Loss)
ผูใ้ ห้เช่ำจะนำเงิน ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รบั จำกบริษัทประกันภัย ไป
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำให้สำมำรถจัดหำผลประโยชน์ต่อไป
ได้

ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืน

1.

ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่ำถูกเวนคืนไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนจนไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำตำมสัญญำนี้ ให้
สัญญำนี้เป็ นอันสิน้ สุดลงทันที โดยผู้ให้เช่ำไม่มหี น้ำที่ต้องคืนค่ำเช่ำ
ให้แก่ผู้เช่ำ และให้ผู้เช่ำมีสทิ ธิได้ร ับเงินทดแทนค่ำเวนคืนในกรณีท่ี
ผู้ให้เช่ำได้รบั เงินดังกล่ำวมำจำกกำรเวนคืน (หลังหักค่ำใช้จ่ำยและ
ภำษีทเ่ี กีย่ วข้อง) จำกหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องหรือจำกเจ้ำของ
ที่ดินที่ท รัพย์สินที่เช่ำ ตัง้ อยู่ ตำมจำนวน หลัก เกณฑ์ และวิธีกำรที่
กำหนดในพระรำชบัญญัติกำรเวนคืนอสัง หำริมทรัพ ย์ พ.ศ. 2530
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมถึงกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ เู้ ช่ำมีสทิ ธิได้รบั
โดยในกรณี ท่ีห น่ ว ยรำชกำรที่ร ับ ผิด ชอบกำรเวนคืน ไม่ ไ ด้ มีก ำร
กำหนดสัดส่วนที่ผเู้ ช่ำต้องได้รบั ให้ใช้ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ สอง
(2) รำย โดยให้ทรัสตีและผู้ให้เช่ำแต่งตัง้ ฝ่ำยละ 1 รำย โดยค่ำ
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ทดแทนจะคำนวณตำมสูตรดังนี้
ค่ำทดแทน

=

(มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำทีถ่ ูก
เวนคืน ณ วันทีถ่ ูกเวนคืน / มูลค่ำตลำดของ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำทีถ่ ูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูก
เวนคืน) x จำนวนเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรเวนคืน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำทีถ่ ูกเวนคืน

โดยมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำและมูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ จะใช้ค่ำเฉลีย่ ของ
ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทัง้ สอง (2) รำย

ภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยม

เหตุแห่งการเลิ กสัญญา

2.

ในกรณี ท่ี ท รัพ ย์ สิน ที่ เ ช่ ำ ถู ก เวนคื น บำงส่ ว นและยัง สำมำรถใช้
ประโยชน์ ได้ต ำมวัตถุ ป ระสงค์ข องกำรเช่ ำตำมสัญ ญำนี้ ให้สญ
ั ญำ
ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับต่อไป โดยผูใ้ ห้เช่ำช่วงจะส่งมอบเงินค่ำเวนคืนใน
กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำได้รบั เงินดังกล่ำวมำจำกกำรเวนคืน (หลังหักค่ำใช้จ่ำย
และภำษีท่ีเ กี่ย วข้อ ง) จำกหน่ ว ยงำนรำชกำรที่เ กี่ย วข้อ งหรือ จำก
เจ้ำของที่ดนิ ที่ทรัพย์สนิ ที่เช่ำตัง้ อยู่ให้แก่กองทรัสต์ทนั ทีท่ไี ด้รบั เงิน
จำนวนดังกล่ำว ซึง่ ให้ถอื ว่ำเงินทดแทนดังกล่ำวเป็ นกำรเยียวยำควำม
เสียหำยทัง้ หมดทีก่ องทรัสต์อำจได้รบั ในกรณีน้ี

1.

ผู้เช่ำตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกี่ยวกับ
กำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำและกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้

2.

กองทรัสต์จะรับผิดชอบชำระค่ำภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ และ/หรือภำษี
ทรัพ ย์สิน อื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ช่ ว งให้แ ก่ ห น่ ว ยงำน
รำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง

เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมทีร่ ะบุในกรณีดงั กล่ำวต่อไปนี้ถอื เป็ นเหตุแห่ง
กำรเลิกสัญญำฉบับนี้
1. สัญญำเช่ำหลักระงับลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
2. ในกรณีทม่ี กี ฎหมำยกำหนดให้เลิกกองทรัสต์โดยไม่ใช่ควำมผิดของผูเ้ ช่ำ
และผูเ้ ช่ำได้แจ้งให้ผใู้ ห้เช่ำทรำบถึงกำรเลิกกองทรัสต์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยมีหน้ ำที่ร่วมกันในกำรใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่
ร่ ว มกัน เพื่อ ไม่ ใ ห้สญ
ั ญำฉบับ นี้ ร ะงับ โดยผลจำกกำรเปลี่ย นแปลงของ
กฎหมำย หรือ จำกค ำสัง่ ของหน่ ว ยงำนใดๆ ของรัฐ เท่ ำ ที่ไ ม่ ข ัด ต่ อ
กฎหมำยหรือคำสังของหน่
่
วยงำนใดๆ ของรัฐทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้
เช่น กำรจัดหำบุคคลใดๆ มำรับโอนสิทธิและหน้ำทีท่ ค่ี ่สู ญ
ั ญำฝ่ำยนัน้ มีอยู่
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ตำมสัญญำฉบับนี้
3. ผูใ้ ห้เช่ำมีสทิ ธิเลิกสัญญำ ในกรณีท่ผี ู้เช่ำจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำง
ร้ำยแรง ฝำ่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญำข้อหนึ่งข้อใดที่
กำหนดไว้ในสัญญำนี้ซ่งึ ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงต่ อ
พื้น ที่อ ำคำรหรือ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ภำยใต้ส ัญ ญำฉบับ นี้ โดยที่เ หตุ ก ำรณ์
ดังกล่ำวมิได้เป็ นผลจำกกำรกระทำของผูใ้ ห้เช่ำ และผูเ้ ช่ำไม่แก้ไขควำมผิด
ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสำมสิบ (30) วันนับจำกวันทีผ่ ใู้ ห้เช่ำ
ได้แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้แก้ไขควำมผิดดังกล่ำว เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำตก
ลงเป็ นอย่ำงอื่น
4. ผูเ้ ช่ำมีสทิ ธิเลิกสัญญำนี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ำ จงใจ หรือประมำทเลินเล่ออย่ำง
ร้ำยแรง ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ หรือผิดคำ
รับรองที่ให้ไ ว้ในสัญญำนี้ และผู้ให้เช่ ำไม่ สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขและ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสัญญำภำยในสำมสิบ (30) วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
หรือ ทรำบถึ ง เหตุ แ ห่ ง กำรผิด สัญ ญำนั น้ หรือ ภำยในระยะเวลำใดๆ ที่
คู่สญ
ั ญำได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ผี ใู้ ห้เช่ำไม่ทำกำรจดทะเบียนสิทธิกำร
เช่ำพืน้ ที่อำคำรบำงส่วนให้แก่ผเู้ ช่ำในวันทีผ่ เู้ ช่ำกำหนด ให้ถอื ว่ำเป็ นเหตุ
ผิดนัดตำมสัญญำนี้ทนั ที เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงเป็ นอย่ำงอื่น
5. ในกรณีผใู้ ห้เช่ำปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขของสัญญำกูย้ มื เงินหรือภำระผูกพันหรือ
ภำระหนี้ สิน อื่น ใดกับ บุ ค คลใดๆ ก็ต ำมซึ่ง อำจน ำผู้ใ ห้เ ช่ ำ ไปสู่ส ภำวะ
ล้ม ละลำยหรือ ฟื้ น ฟู กิจ กำร โดยผู้ใ ห้เ ช่ ำ ไม่ ส ำมำรถท ำกำรแก้ไ ขเหตุ
ดังกล่ำวให้เสร็จสิน้ ภำยในหนึ่งร้อยยีส่ บิ (120) วัน นับจำกวันทีท่ รำบหรือมี
เหตุอนั ควรทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว เว้นแต่ผใู้ ห้เช่ำสำมำรถพิสจู น์และ
ยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจนเป็ นทีพ่ อใจแก่ผเู้ ช่ำว่ำกำรผิดนัดดังกล่ำวไม่
มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินของผูใ้ ห้เช่ำซึง่ จะนำผูใ้ ห้
เช่ำไปสู่สภำวะล้มละลำย และกำรผิดนัดดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรใช้
สิทธิของผูเ้ ช่ำตำมสัญญำฉบับนี้
6. ในกรณีทผ่ี ู้ให้เช่ำถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศำลสังให้
่ ล้มละลำย หรือ
อยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษทั กำรชำระบัญชี หรือศำลมีคำสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ กำร
ของผู้ให้เช่ำ ซึ่งผู้เช่ำเห็นว่ำมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผู้ให้เช่ำใน
กำรชำระหนี้ หรือปฏิบตั ติ ำมสัญญำฉบับนี้
7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำทีด่ นิ ตำมกำหนดในสัญญำระหว่ำงผูใ้ ห้
เช่ำและเจ้ำของทีด่ นิ
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8. คู่สญ
ั ญำตกลงเลิกสัญญำ
9. ในกรณีทม่ี กี ำรเลิกกองทรัสต์ ด้วยเหตุอ่นื นอกจำกข้อ 2.
10. ในกรณีทท่ี ด่ี นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ อำคำรถูกเวนคืนไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนจนไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ อันส่งผลให้ผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
เช่ำตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้
11. ผูเ้ ช่ำมีสทิ ธิเลิกสัญญำ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำเสียหำยทัง้ หมดหรืออย่ำง
มีนยั สำคัญ (Total Loss) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ 7 ปี สดุ ท้ำย
ผลของการเลิ กสัญญา

1. เว้นแต่กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในสัญญำฉบับนี้ ในกรณีท่เี กิดเหตุ กำรณ์
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ซ่งึ ไม่ใช่ควำมผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งให้ถือ ว่ำสัญญำฉบับนี้ส้นิ สุดลง โดยที่คู่สญ
ั ญำแต่ ละฝ่ำ ยไม่มีสทิ ธิ
เรียกค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี
ผู้ให้เช่ำช่วงจะชำระคืนค่ำเช่ำคงเหลือตำมสัดส่วนระยะเวลำกำรเช่ำ ที่
เหลืออยู่ให้แก่ผเู้ ช่ำ
2. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 3. โดยที่เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมิได้เป็ น
ผลจำกกำรกระทำของผูใ้ ห้เช่ำในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ และผูเ้ ช่ำไม่แก้ไขควำมผิด
ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสำมสิบ (30) วันนับจำกวันทีผ่ ใู้ ห้เช่ำ
ได้แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้แก้ไขควำมผิดดังกล่ำว หรือตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำ
ตกลงเป็ นอย่ำงอื่น ผู้ให้เช่ำมีสทิ ธิเลิกสัญญำ และมีสทิ ธิเรียกค่ำเสียหำย
และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ เี หตุผดิ นัดเกิดขึน้ นัน้ จำกผูเ้ ช่ำ
3. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 4. และเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมิได้เป็ นผล
จำกกำรที่ผู้เ ช่ ำ ไม่ป ฏิบ ัติห น้ ำที่ห รือ ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ผิด พลำด หรือ ปฏิบ ัติ
บกพร่ อ งต่ อ หน้ ำ ที่ต ำมสัญ ญำฉบับ นี้ ใ นฐำนะผู้เ ช่ ำ ผู้ เ ช่ ำ มีสิท ธิเ รีย ก
ค่ำเสียหำยจำกผู้ให้เช่ำ จำกเหตุดงั กล่ำว และไม่มผี ลทำให้สญ
ั ญำฉบับนี้
สิน้ สุดลง เว้นแต่ควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำกผู้ให้เช่ำ จงใจฝ่ำฝื นหรือจง
ใจไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้ และมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรง
ต่อพืน้ ทีท่ เ่ี ช่ำและทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ และกระทบสิทธิของ
ผูเ้ ช่ำภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้อย่ำงมีนยั สำคัญ ผูเ้ ช่ำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับ
นี้ได้ทนั ที และผูใ้ ห้เช่ำจะต้องชำระคืนค่ำเช่ำที่คงเหลือ ตำมรำคำประเมิน
ณ วัน ที่สญ
ั ญำฉบับ นี้ ส้ิน สุ ด ลงตำมเวลำที่ค งเหลือ อยู่ใ นสัญ ญำนี้ โดย
ให้ทรัสตีและผูใ้ ห้เช่ำแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ฝำ่ ยละ 1 รำย และตก
ลงใช้มูลค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำรประเมินของผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทัง้ 2
รำยเป็ นค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ที่เช่ำคงเหลือ นอกจำกนี้ผใู้ ห้เช่ำจะต้องชำระคืน
เงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ผใู้ ห้เช่ำได้รบั ไว้ในนำมของผูเ้ ช่ำให้แก่ผู้เช่ำ
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ตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิของผู้
เช่ำในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ ี
เหตุผดิ นัดเกิดขึน้ นัน้
4. ในกรณีท่เี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 5. และข้อ 6. ผู้เช่ำมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญำฉบับนี้ได้ทนั ที และในกรณีท่ผี ู้เช่ำใช้สทิ ธิดงั กล่ำว ผู้ให้เช่ำจะต้อง
ชำระคืนค่ำเช่ำทีค่ งเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่ำได้รบั
ไว้ในนำมกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำที่
เหลืออยู่ ทัง้ นี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่ำในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและ /หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรที่มเี หตุผดิ นัดเกิดขึน้ นัน้ เว้นแต่เหตุผดิ นัด
ของผูใ้ ห้เช่ำตำมข้อ 5. และข้อ 6. ดังกล่ำวเกิดจำกกำรทีผ่ ู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิ
ตำมหน้ำทีห่ รือปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ดิ พลำดตำมสัญญำฉบับนี้
5. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 7. ข้อ 8. และ ข้อ 9. ให้ถอื ว่ำสัญญำ
ฉบับ นี้ ส้ิน สุ ด ลง โดยที่คู่ ส ัญ ญำแต่ ล ะฝ่ ำ ยไม่ มีส ิท ธิเ รีย กค่ ำ เสีย หำย
ค่ำ ใช้จ่ ำ ย ค่ ำ เช่ ำ ที่ดิน ที่เ ช่ ำ หรือ เงิน หรือ ประโยชน์ ต อบแทนอื่น ใดจำก
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้ โดยผู้ให้เช่ำต้องชำระคืนค่ำเช่ำที่คงเหลือให้แก่ผู้
เช่ำ (หำกมี) ทัง้ นี้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น
6. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 10. ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง
โดยผู้เช่ำมีสทิ ธิได้รบั เงินค่ำเวนคืนตำมที่ระบุในหัวข้อทรัพย์สนิ ที่เช่ำถูก
เวนคืน
7. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุเลิกสัญญำตำมข้อ 11. ผูเ้ ช่ำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี้
และในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำใช้สทิ ธิดงั กล่ำว ผูใ้ ห้เช่ำจะต้องชำระคืนค่ำเช่ำทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่ำได้รบั ไว้ในนำม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่
การส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าช่วง

เมื่อสัญญำเช่ำสิน้ สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ผูเ้ ช่ำจะทำกำรส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
คืนตำมสภำพทีม่ กี ำรใช้ประโยชน์ตำมปกติของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำซึง่ เป็ นอยู่ ณ เวลำ
นัน้ พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ตดิ ตรึงตรำและไม่ตดิ ตรึงตรำกับทรัพย์สนิ ที่
เช่ำ ภำยในหกสิบ (60) วัน นับจำกวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง หรือตำมที่
กำหนดในสัญญำ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญำจะได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น หรือไม่
สำมำรถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตรึงตรำและไม่ตดิ ตรึงตรำกับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำได้เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั หรือกำรเสือ่ มสภำพของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
เนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติหรืออำยุกำรใช้งำนของทรัพย์สนิ นัน้ นอกจำกนี้ ผู้
เช่ำจะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั ไว้แทนผูใ้ ห้เช่ำ (ถ้ำมี) ให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ำ
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2.2

สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งมือและอุปกรณ์โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ผูข้ าย

บริษทั เลิศรัฐกำร จำกัด

ผูซ้ ื้อ

ทรัสตีกระทำในนำมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์
อื่นใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่งอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และหรือกำรประกอบธุรกิจใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้เช่ำ
พืน้ ทีใ่ นอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งผูข้ ำยเป็ นผู้มี
กรรมสิท ธิ ์ รวมทัง้ สิท ธิใ ดๆ ที่เ กี่ย วกับหรือ เกี่ย วเนื่อ งกับทรัพย์สนิ ดัง กล่ ำ ว
(แล้วแต่กรณี)

ราคาซื้อขาย

รำคำซือ้ ขำยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุ ปกรณ์ (รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) เมื่อรวม
กับค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ จะไม่เกิน 3,053 ล้ำนบำท ซึง่ ผูซ้ อ้ื จะชำระรำคำซือ้ ขำยทัง้
จำนวนภำยในวันที่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำอำคำรสำนักงำน และงำน
ระบบต่อหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร
สำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

การโอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สิน

คู่สญ
ั ญำตกลงให้กรรมสิทธิในทรั
ั ญำฉบับนี้มผี ลเป็ น
์ พย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขำยภำยใต้สญ
กำรโอนอย่ำงสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำพืน้ ที่
อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ และได้มกี ำรชำระรำคำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้แล้ว ("วันโอน
กรรมสิ ทธิ์ ")

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิ กสัญญา

ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ ์ สัญญำนี้อำจสิน้ สุดลงได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญำนี้ หรือผิดคำรับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญำได้ทนั ที
2. ในกรณีทผ่ี ู้ขำย ถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศำลสังให้
่ ลม้ ละลำย หรือ
อยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษัท กำรชำระบัญชี หรือมีกำรร้องขอให้ฟ้ื นฟู
กิจกำรของผูข้ ำยต่อศำลหรือหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูซ้ อ้ื เห็นว่ำ
มีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผูข้ ำย ในกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ ผูซ้ อ้ื
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มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที
3. ในกรณีท่กี องทรัสต์ไม่ได้รบั อนุ มตั ิให้จดั ตัง้ ขึน้ จำกหน่ วยงำนรำชกำรที่
เกีย่ วข้อง ภำยในวันโอนกรรมสิทธิ ์ คู่สญ
ั ญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที
4. ในกรณีท่ไี ม่มกี ำรดำเนินกำรจดทะเบียนเช่ ำตำมสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร
สำนัก งำน สิ่ง ปลู ก สร้ำ ง และงำนระบบโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ ค
เพล็ก ซ์ภ ำยในระยะเวลำที่คู่สญ
ั ญำได้ต กลงกัน หรือ ในกรณี ท่ีสญ
ั ญำ
ดังกล่ำวระงับหรือสิน้ ผลใช้บงั คับลง
ั ญำทัง้ สองฝ่ำ ยปรำศจำกภำระหน้ ำ ที่ซ่ึง
ผลของการผิดนัดหรือผลอัน เมื่อ มีก ำรเลิกสัญ ญำ ให้ถือว่ ำ คู่ส ญ
จะต้องผูกพันกันตำมสัญญำฉบับนี้ แต่ทงั ้ นี้ ไม่รวมถึงภำระหน้ำทีใ่ ด ๆ ซึง่ เกิด
เกิ ดจากเหตุแห่งการเลิ ก
ก่อนกำรเลิกสัญญำ และย่อมไม่ตดั สิทธิในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย ในกรณีท่ี
สัญญา
กำรผิ ด สัญ ญำนั ้น เกิ ด จำกควำมผิ ด ของคู่ ส ัญ ญำฝ่ ำ ยใดฝ่ ำ ยหนึ่ ง หรื อ
ค่ ำ เสีย หำยที่เ กิด ขึ้น จำกกำรไม่ ไ ด้ร ับ โอน ครอบครองหรือ ใช้ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สนิ
2.3

สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาของสัญญา

หน้ าที่และความรับผิดของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษทั ฯ”) ในฐำนะผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ และ
2. บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตก
ลงรับกำรแต่งตัง้ ให้ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อ งกับโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็กซ์ โดยมีสิทธิ หน้ ำ ที่ และ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
ประมำณ 26 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกำรเช่ำสัญญำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำน
สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์เป็ นต้นไป โดย
จะสิน้ สุดในวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2584
1. หน้ าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีห่ ลัก ดังนี้
1.1 จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน ตำมนโยบำยของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
1.2 บำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน ตรวจสอบกำร
1.
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ปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยเกี่ ย วกับ กำรควบคุ ม อำคำรและสิ่ง ปลู ก สร้ ำ ง
กฎหมำยสิ่ง แวดล้อ ม และกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง โดยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของ
กองทรัสต์
1.3 กำรจัดทำบัญชีและรำยงำน เอกสำรกำรจัดกำร และกำรตรวจสอบภำยใน
1.4 พัฒ นำและจัด ให้มีแ ผนกำรโฆษณำแผนกำรส่ง เสริม กำรขำยส ำหรับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน
2. หน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดหำประโยชน์ จำก
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตน
และของผู้มอี ำนำจควบคุมของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์
และวิธกี ำรทีบ่ ริษทั ฯ และทรัสตีจะกำหนดให้แก่บริษทั ฯและทรัสตีทรำบ
3. หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ การท ารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีป่ ฎิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำร
กองทรัสต์ในเรื่องกำรทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของกองทรัสต์ ทัง้ นี้
ให้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ปฎิบตั ิหน้ำที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ท่ดี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
4. หน้ าที่ในการให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ และทรัสตี
ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ร ับ ทรำบและตกลงว่ ำ กำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข อง
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมสัญญำนี้ จะอยู่ในกำรกำกับดูแลของบริษทั ฯ
และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำที่ในกำรให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ
และทรั ส ตี ใ นกำรปฏิ บ ั ติ ต ำมระบบก ำกั บ ดู แ ลส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือทรัสตีกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
5. หน้ าที่ในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีใ่ นกำรจัดให้มี ปฏิบตั ติ ำม และปรับปรุง
มำตรกำรในกำรป้ องกัน ควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ แ ละรัก ษำ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมทัง้ เปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ท่อี ำจเกิดขึน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อควำมเป็ นจริง
ให้แก่บริษทั ฯ และทรัสตีทรำบ นอกจำกนี้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะไม่
ดำเนิ น กำรใดๆ อัน เป็ น กำรขัด แย้ง กับ ประโยชน์ ข องกองทรัส ต์ต ำม
รำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้
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การมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิ หน้ าที่และการกากับดูแล
(Outsourcing)
กำรปฎิบ ัติ ห น้ ำ ที่ต่ ำ งๆ ของผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ต ำมสัญ ญำนี้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มหี น้ำทีด่ ำเนินกำรด้วยตนเองเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็
ดี ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์อ ำจมอบหมำยให้บุ ค คลอื่น ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่
บำงส่ ว นของผู้ บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ เ ท่ ำ ที่ไ ม่ ข ัด ต่ อ กฎหมำย กฎ
ระเบีย บ หรือ ประกำศใดๆที่ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก องทรัส ต์ ทรัส ตี ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์ และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดไว้ ใ นนโยบำยเกี่ ย วกับ กำรมอบหมำยงำนและกำรว่ ำ จ้ ำ ง
บุ ค ค ลภ ำ ย นอกใ ห้ ช่ ว ย เห ลื อ ใ นกำ รป ฏิ บ ั ติ ง ำ นข อ ง ผู้ บ ริ ห ำ ร
อสัง หำริม ทรัพ ย์ (Outsourcing) ซึ่ง ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ได้มีก ำร
เปิ ดเผยต่อบริษัทฯ แล้ว โดยผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ทรัส ตี
และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ทรำบถึงกำรมอบหมำยดังกล่ำวทุกครัง้ นอกจำกนี้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต้องควบคุมดูแลผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยดังกล่ำวให้
ปฏิบตั ิหน้ ำที่เพื่อประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของกองทรัสต์ และและเพื่อให้กำร
ปฎิบตั หิ น้ำทีด่ งั กล่ำวเป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ แห่งสัญญำนี้
7. ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ตกลงที่จะจัดให้มี ปฏิบตั ิตำม ปรับ ปรุง และ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของ
ผู้ บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ก ำรปฎิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมสัญญำนี้มปี ระสิทธิภำพและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
กองทรัสต์ตกลงชำระค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและบริหำรอสังหำริมทรัพย์
ให้แก่ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ดงั นี้
1. ค่าธรรมเนี ยมพืน้ ฐานในการจัดการทรัพย์สิน (Base Fee)
ไม่ เ กิน 40 ล้ ำ นบำทต่ อ ปี โดยกองทรัส ต์ ต กลงช ำระให้ แ ก่ ผู้ บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์เป็ นรำยเดือน
2. ค่าธรรมเนี ยมผันแปรในการจัดการทรัพย์สิน (Variable Fee)
ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อปี ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่โครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ ท ัง้ หมด โดยกองทรัส ต์ ต กลงช ำระให้ แ ก่ ผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์เป็ นรำยไตรมำส
6.

ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
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ค่าใช้จ่ายที่ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิด
ชอบสาหรับการดูแล
ทรัพย์สิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมายเหตุ:
 ปี ท่ี 1 คิด ค ำนวณตำมสัด ส่ ว นระยะเวลำกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข องผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมจริง
 ตั ง้ แต่ ปี ท่ี 7 เป็ น ต้ น ไป อัต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มพื้ น ฐำนจะพิ จ ำรณำจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรอสังหำริมทรัพย์ (โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ตำมที่ ร ะบุ ใ นหั ว ข้ อ "ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ต้ อ ง
รับผิดชอบสาหรับการดูแลทรัพย์สิน")
 ค่ ำ ธรรมเนี ย มผัน แปรในกำรจัด กำรทรัพ ย์ ส ิน ตำมข้อ 2. นี้ ไ ด้ ร วมภำษี
โรงเรือนและทีด่ นิ และ/หรือภำษีทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและ
ทีด่ นิ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ท่ตี ้องชำระให้แก่หน่ วยงำน
รำชกำรที่เ กี่ย วข้ อ งในแต่ ล ะปี แ ล้ ว โดยในกรณี ท่ีมี ก ำรเปลี่ย นแปลง
กฎหมำย หรือ อัต รำภำษีส ำหรับ ภำษี โ รงเรือ นและที่ดิน และ/หรือ ภำษี
ทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและทีด่ นิ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ บริษัทฯ อำจปรับเพิม่ หรือลดอัตรำค่ำธรรมเนียมในข้อ 2. นี้
ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้เป็ นระยะเวลำ 6
(หก) ปี นับแต่วนั ที่เริม่ ต้นสัญญำ โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรและบริหำรอสังหำริมทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สนิ
(Maintenance) ที่อยู่นอกเหนือหน้ำทีข่ องผู้เช่ำรำยย่อยภำยใต้สญ
ั ญำ
เช่ ำ พื้น ที่อ ำคำรส ำนั ก งำนและสัญ ญำบริก ำรที่เ กี่ย วข้อ ง รวมถึง ค่ ำ
บำรุงรักษำทำงเชื่อมบีทเี อส

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ควบคุมงำน ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ จัดซือ้
จัดหำ และ/หรือก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพื่อปรับปรุง พัฒนำ ทดแทน ทำให้
เทีย บเท่ ำ เพิ่ม มูลค่ ำ และ/หรือ ปรับ แบบภูมิทศั น์ หรือ ภูมิสถำปตั ย์
อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ลงทุน

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ กำรจัดหำผู้เช่ำสำหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน
เช่น ค่ำโฆษณำ ค่ำคอมมิชชัน่ และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย

ค่ำเบี้ยประกันสำหรับประกันวินำศภัยและประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ (Leasehold Insurance) และ
ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยจำกกำรบำดเจ็บร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อ
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภำยนอก ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์ลงทุน
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบในกำรชำระภำษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ และ/หรือภำษีทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและทีด่ นิ ของโครงกำร
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การพิ จารณาผลการ
ดาเนิ นงานของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทต่ี อ้ งชำระให้แก่หน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องตลอด
อำยุของสัญญำฉบับนี้ โดยให้ถือว่ำค่ำ ภำษีโรงเรือนและที่ดินและ/หรือภำษี
ทรัพย์สนิ อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรือนและทีด่ นิ ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อี
โคเพล็กซ์ทต่ี ้องชำระให้แก่หน่ วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำวได้รวมอยู่ใน
ค่ำธรรมเนียมผันแปรในกำรจัดกำรทรัพย์สนิ แล้ว
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ของแต่ละปี ตลอดอำยุของสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำร
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ โดยกำรพิ จ ำรณำผลกำรด ำเนิ น งำนขอ งผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ครัง้ แรกจะเริม่ ทำกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนภำยหลังจำก
3 ปี นับแต่รอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ อ ำจพิ จ ำรณำ ใช้ สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญำแต่ ง ตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์น้ีได้ โดยแจ้งให้ผู้บริหำรอสังหำริม ทรัพย์ทรำบล่วงหน้ำเป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้ อยกว่ำ 30 วัน หำกปรำกฏว่ำ กำรพิจ ำรณำผลกำร
ด ำเนิ น งำนของผู้ บ ริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ป รำกฏว่ ำ กำรบริ ห ำรจั ด กำร
อสังหำริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่ำน ดังต่อไปนี้
(ก) กำไรจำกกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ (Net Operating Profit) ในช่วง
ระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมรอบทีก่ ำหนดข้ำงต้นนัน้ ๆ
ต่ำกว่ำร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับแผนกำรดำเนินงำนประจำปี (Budget) ที่
ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ำกผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ และทรัสตีใ นแต่ ละปี สำหรับ กำร
ประเมิน ผลงำนในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ น ต้น ไป เป็ น ระยะเวลำ 2 ปี
ติดต่อกัน หรือ
(ข) อัตรำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ของอำคำรโดย
เฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมรอบทีก่ ำหนด
ข้ำงต้นนัน้ ๆ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 70 ของพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรและพืน้ ทีเ่ ช่ำ ทัง้ หมด
ของทรัพ ย์ สิน (แต่ ล ะโครงกำร) ของกองทรัส ต์ เ ป็ น ระยะเวลำ 2 ปี
ติดต่อกัน ทัง้ นี้ กำรประเมินผลงำนจำกอัตรำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำ
พืน้ ที่ (Occupancy Rate) จะเริม่ พิจำรณำในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ในกรณีทผ่ี ูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ใช้สทิ ธิเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ทรัสตีอ ำจใช้สิทธิเ สนอให้ท่ีป ระชุ ม หน่ ว ยทรัสต์พิจ ำรณำเลิก สัญ ญำแต่ ง ตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์กไ็ ด้
อย่ ำ งไรก็ ดี ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญำ แต่ ง ตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
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อสังหำริมทรัพย์ ในกรณีท่ผี ลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ในข้อ (ก) หรือ (ข) เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั
โดย "เหตุสุดวิ สยั " ตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์น้ีให้มคี ำจำกัด
ควำมเช่ น เดีย วกับ ที่นิ ย ำมไว้ใ นมำตรำ 8 แห่ ง ประมวลกฎหมำยแพ่ ง และ
พำณิชย์ และให้หมำยควำมรวมถึงเหตุกำรณ์อ่นื ใดดังต่อไปนี้
(1) เหตุกำรณ์ทอ่ี ยู่นอกเหนือจำกควำมควบคุมของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ที่บริษัทฯเห็นว่ำส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงโดยตรงต่อธุรกิจ
กำรให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนเกรดเอในกรุงเทพมหำนคร
(2) เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองใดๆ เช่น กำรประท้วง กำรจลำจล
ควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง ทีบ่ ริษทั ฯเห็นว่ำส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำง
ร้ำ ยแรงโดยตรงต่ อ ธุ ร กิจ กำรให้เ ช่ ำ พื้น ที่อ ำคำรสำนัก งำนเกรดเอใน
กรุงเทพมหำนคร
ทัง้ นี้ เหตุ กำรณ์ ท่สี ่ง ผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงตำม (1) และ (2) ให้
ประเมิน จำกกำรที่อ ัต รำกำรใช้บ ริกำรหรือ กำรเช่ ำ พื้น ที่โ ดยเฉลี่ย ในอำคำร
สำนักงำนเกรดเอในกรุงเทพมหำนครทีป่ รำกฎตำมรำยงำนของบริษทั ซีบอี ำร์อี
(ประเทศไทย) จำกัด หรือสถำบันวิจยั อื่นที่มชี ่อื เสียงและมีควำมน่ ำเชื่อถือใน
ลักษณะเดียวกันมีอตั รำต่ ำกว่ำร้อยละ 70 สำหรับรอบระยะเวลำของรำยงำนที่
เกีย่ วข้อง
การไม่ประกอบธุรกิ จแข่งขัน ตลอดระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มผี ลบังคับใช้ผบู้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ตกลงจะปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรจัดหำผูเ้ ช่ำรำยย่อยเพื่อเช่ำพืน้ ทีใ่ น
กับธุรกิ จของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน และรักษำผู้เช่ำรำยย่อยที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ท่ดี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์ โดยผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงจะไม่ดำเนินกำรใดๆโดย
ทุจริต หรือโดยไม่เป็ นธรรมอันส่งผลให้ผเู้ ช่ำรำยย่อยทีเ่ ช่ำพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ในปจั จุบนั ยกเลิกสัญญำ หรือไม่ต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำว และเข้ำ
ทำสัญญำเพื่อเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนอื่นของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ตลอดระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงจะ
ไม่ บ ริห ำรพื้น ที่อ ำคำรสำนัก งำนให้เ ช่ ำ พื้น ที่อ่ืน ๆ ในเขต Core Central
Business District (CORE CBD) (ตำมแผนที่ท่ปี รำกฏในสัญญำแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์) ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื
ความรับผิดและการชดใช้
(1) ในกรณีท่ผี ู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์เป็ นผู้ปฏิบตั ิผดิ สัญญำหรือปฏิบตั ิผดิ
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ค่าเสียหาย

การเลิ กสัญญา

เงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ ในสัญญำไม่ว่ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
อย่ำงร้ำยแรงก็ตำม ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
และควำมเสียหำยให้แก่บริษทั ฯ และกองทรัสต์
(2) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยและป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่บริษัท ฯ และ/หรือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ อันจะมีข้นึ
จำกควำมสูญหำย เสียหำย ควำมรับผิดชอบ และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิด
ขึ้น กับ หรือ ต่ อ บริษัท ฯ และ/หรือ ทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ จำกกำรที่
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ลูกจ้ำง หรือตัวแทนของ
ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ หรือ บุ ค คลที่ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์
มอบหมำยให้ปฏิบตั ิหน้ ำที่ กระท ำผิดสัญญำฉบับนี้ หรือ ปฏิบตั ิฝ่ำฝื น
หลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ หรือกำรกระทำ หรือกำรละเว้น
กำรกระทำโดยสุจริต ประมำท เลินเล่อ หรือโดยเจตนำ ยกเว้นในกรณีท่ี
เกิดขึน้ เป็ นเหตุมำจำกกำรทุจริต ประมำท เลินเล่อ เจตนำกระทำของ
บริษทั ฯ เอง
(3) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบเต็มจำนวนต่ อควำมสูญหำย
หรือเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อนั เกิดจำกกำร
ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำนี้
(4) หำกผู้บริหำรอสัง หำริมทรัพ ย์ดำเนิ นกำรตำมค ำสัง่ ที่เป็ นลำยลัก ษณ์
อักษรของบริษัทฯ และ/หรือทรัสตี ในนำมของกองทรัสต์ และผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ไม่มสี ่วนผิดด้วยแล้วไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือใน
กรณี ท่ีบ ริษัท ฯ และ/หรือ ทรัสตีใ นนำมของกองทรัสต์ ไม่ ป ฏิบ ัติต ำม
สัญญำนี้ จนเป็ นเหตุให้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมสัญญำนี้ได้แล้ว ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้
บริษัทฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้โดยมีหนังสือบอกกล่ำวกำรเลิกสัญญำไปยัง
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ประพฤติผดิ ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญำนี้
ในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ หรือไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำในส่วนที่
เป็ นสำระสำคัญและส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ และต่ อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ท ำให้ก ำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ไ ม่ เ ป็ น ไปตำม
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ภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนี ยม

3.

หลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ภำยใต้สญ
ั ญำ
ฉบับนี้ กฎหมำย กฎ ระเบียบ และ/หรือประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ในแต่ละปี
ปรำกฏว่ำ กำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่ำน ตำม
หลัก เกณฑ์ ท่ีก ำหนดไว้ ใ นตัว ชี้ว ัด ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ส ำคัญ ( Key
Performance Indicator : KPI) ซึง่ คู่สญ
ั ญำได้กำหนดร่วมกันภำยใต้
สัญญำฉบับนี้
(3) ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์กระทำกำรหรือละเว้นกำรกระทำกำรอันเป็ นเหตุ
ให้บริษัทฯเห็นว่ำผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ขำดควำมน่ ำเชื่อถือในด้ำน
คุ ณ สมบั ติ ส ำหรั บ กำรปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมสั ญ ญำนี้ (เช่ น ผู้ บ ริ ห ำร
อสัง หำริม ทรัพ ย์ ไ ด้ร ับ ค ำสังพิ
่ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ด ขำด) โดยบริษัท ฯ ได้มี
หนังสือเตือนให้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์แก้ไขภำยในเวลำทีก่ ำหนดแล้ว
และผู้บ ริห ำรอสังหำริมทรัพ ย์ไ ม่ดำเนิน กำรแก้ ไ ขภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว
กำรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำตำมทีก่ ำหนดไว้นนั ้ ไม่ตดั สิทธิของบริษทั ฯ
หรือกองทรัสต์ทจ่ี ะได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมจริงทีเ่ กิดขึน้ ต่อผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ให้รวมถึงค่ำเสียหำยภำยใต้หวั ข้อควำมรับผิดและกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยด้วย
ในกรณี ท่ี ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ม่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญำแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ ทรัสตีอำจใช้สทิ ธิเสนอให้ท่ปี ระชุมหน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำเลิก
สัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์กไ็ ด้ และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติ
ให้เปลี่ยนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ให้สญ
ั ญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ฉบับนี้สน้ิ ผลลง
 บริษัท ฯ ตกลงเป็ น ผู้ร บ
ั ผิดชอบอำกรแสตมป์ท่เี กิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ
สัญญำนี้
 คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ำยตกลงชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยและภำษีของตนที่
เกิดขึน้ จำกกำรเข้ำทำสัญญำนี้

สัญญาตกลงกระทาการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสาทร สแควร์
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

1.

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน) ("แผ่นดิ นทอง")
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2.

บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด ("นอร์ท สาธร เรียลตี้")

แผ่นดินทอง และนอร์ท สำธร เรียลตี้ รวมเรียกว่ำ "ผูใ้ ห้สญ
ั ญา"
ผูร้ บั สัญญา

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ("ผูร้ บั
สัญญา" หรือ "กองทรัสต์")

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญำฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ำรจดทะเบียน และสิทธิกำรเช่ำ
ช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงกำรสำทร สแควร์
ให้แก่กองทรัสต์ และจะสิน้ สุดลงเมื่อเลิกกองทรัสต์ หรือ เมื่อกองทรัสต์มไิ ด้
เป็ น ผูเ้ ช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงกำร
สำทร สแควร์ แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
อย่ำงไรก็ดี กำรสิน้ สุดของสัญญำฉบับนี้จะไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิ หน้ำที่
และควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ำงทีส่ ญ
ั ญำ
ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับและวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง

ข้อตกลงเรือ่ งการถือครอง
หน่ วยทรัสต์

ภำยในระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นั บ จำกสัญ ญำฉบับ นี้ มีผ ลบัง คับ ใช้
("ระยะเวลาถือครองหน่ วยทรัสต์") แผ่นดินทองตกลงรักษำสัดส่วนกำร
ถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของ
หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของกองทรัสต์ซง่ึ ออกและเสนอขำยในครัง้ นี้ ทีถ่ อื ครอง
โดยแผ่นดินทอง และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับแผ่นดินทอง
ตลอดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยทรัสต์ตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นแผ่นดินทอง
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับแผ่นดินทองตกลงจะไม่ขำย หรือ โอน
หน่วยทรัสต์ หรือนำหน่วยทรัสต์ไปจำนำหรือก่อภำระผูกพันใดๆ จนทำให้
ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต่ำกว่ำสัดส่วนทีก่ ำหนดไว้ขำ้ งต้น เว้นแต่ได้รบั
ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกทรัสตี

การควบคุมให้มีการปฎิ บตั ิ
ตามสัญญาเช่าหลัก

แผ่นดินทองตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำรป้องกัน
และเยียวยำ เพื่อให้ผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักของโครงกำรสำทร สแควร์
ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำหลักอย่ำงเคร่งครัด และจะ
ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและเยียวยำ (รวมถึง
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินใดๆ หรือเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขกำรผิด
สัญญำ) เพื่อมิให้ผเู้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักผิดนัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข
หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ หรือกระทำผิดข้อสัญญำใดๆ ตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก
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แผ่นดินทอง จะแจ้งให้กองทรัสต์ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ (แต่ไม่เกิน 3 (สำม)
วัน ท ำกำรนั บ แต่ เ กิด เหตุ ก ำรณ์ ด ัง กล่ ำ ว) เมื่อ แผ่ น ดิน ทอง ทรำบถึ ง
เหตุ ก ำรณ์ ใ ดๆ ที่อ ำจนำไปสู่กำรผิดนัด กระทำกำรฝ่ำฝื น เงื่อนไข หรือ
ก่อ ให้เ กิด เหตุ แ ห่ง กำรเลิก สัญ ญำหรือ กระท ำผิด ข้อ สัญ ญำใด ๆ ตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลักของโครงกำรสำทร สแควร์
การควบคุมให้มีการปฎิ บตั ิ
ตามสัญญาเช่าช่วง

การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีเกิดเหตุ กำรณ์ ทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงเสียหำยหรือถูกทำลำยภำยใต้
สัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำร
สำทร สแควร์ แผ่นดินทองตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ โดยใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถเพื่อป้องกันและเยียวยำ (รวมถึงกำร
ให้ควำมช่ วยเหลือ ทำงกำรเงิน ใดๆ หรือ เข้ำ ไปดำเนิ นกำรแก้ไขกำรผิด
สัญญำ) เพื่อให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ปฏิบตั หิ น้ำที่ของตนภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
ช่ว งที่ดิน อำคำรสำนักงำน สิ่งปลูก สร้ำ ง และงำนระบบโครงกำรสำทร
สแควร์ดงั ต่อไปนี้
1.

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงเสียหำยทัง้ หมด หรืออย่ำงมีนยั สำคัญ
(Total Loss) นอร์ท สำธร เรียลตี้ จะนำเงินค่ำสินไหมทดแทน (ที่
เจ้ำของทีด่ นิ และอำคำรได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย และส่งมอบต่อ
ให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้) ไปทำกำรสร้ำงทรัพย์สนิ ใหม่เพื่อให้
สำมำรถจัดหำผลประโยชน์ต่อไปได้

2.

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงเสียหำยทัง้ หมด หรืออย่ำงมีนยั สำคัญ
(Total Loss) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ 7 ปี สุดท้ำย และ
กองทรัสต์ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำเช่ำช่วง นอร์ท สำธร เรียลตี้
จะต้องชำระคืนค่ำเช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่
นอร์ท สำธร เรียลตีไ้ ด้รบั ไว้ในนำมกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตำม
สัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่

3.

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำช่วงได้รบั ควำมเสียหำยบำงส่วน (Partial
Loss) นอร์ท สำธร เรียลตี้ จะนำเงินค่ำสินไหมทดแทน (ทีเ่ จ้ำของ
ที่ดนิ และอำคำรได้รบั จำกบริษัทประกันภัย และส่งมอบต่อให้แก่
นอร์ท สำธร เรีย ลตี้ ) ไปปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ให้
สำมำรถจัดหำผลประโยชน์ต่อไปได้

หำก (1) ผู้เช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลักของโครงกำรสำทร สแควร์ ผิดนัด
กระทำกำรฝำ่ ฝืนเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำหรือกระทำ
ผิดข้อสัญญำใดๆ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรือ (2) นอร์ท
สำธร เรียลตี้ไม่ ปฏิบ ัติห น้ ำที่ของตนภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ ช่วงที่ดิน อำคำร
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สำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรสำทร สแควร์ในกรณีเกิด
เหตุ กำรณ์ ทรัพย์สนิ ที่เช่ำช่วงเสียหำยหรือถูกทำลำยอันก่อให้เกิดควำม
เสีย หำยแก่ ก องทรัสต์ แผ่ น ดิน ทองตกลงด ำเนิ น กำรใดๆ เพื่อ เป็ น กำร
เยียวยำควำมเสียหำยตลอดจนชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตำม
ควำมเสีย หำยที่เ กิ ด ขึ้น จริ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ ำ เช่ ำ ทรัพ ย์ สิ น ที่เ ช่ ำ คงเหลื อ
ค่ำเสียหำยที่กองทรัสต์ต้องชดเชยให้แก่ผู้เช่ำรำยย่อย (ถ้ำมี) และ/หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
การเปลี่ยนตัวผูใ้ ห้บริการ
หรือผูใ้ ห้เช่าพืน้ ที่โครงการ
สาทร สแควร์

ข้อตกลงเรือ่ งที่จอดรถใน
โครงการสาทร สแควร์

นอร์ท สำธร เรียลตีต้ กลงว่ำนอร์ท สำธร เรียลตี้จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดี
ที่สุด ในกำรดำเนิน กำรเพื่อ ให้ผู้ใ ช้บ ริก ำรพื้น ที่ และผู้เช่ ำพื้นที่โครงกำร
สำทร สแควร์ไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75%) ของผูใ้ ช้บริกำรพืน้ ที่ และ
ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของโครงกำรสำทร สแควร์ให้ควำมยินยอมกำรโอนสิทธิ
และหน้ำทีต่ ำมสัญญำให้บริกำรพืน้ ที่ หรือสัญญำให้เช่ำพืน้ ที่ (แล้วแต่กรณี)
ภำยในระยะเวลำ 3 (สำม) เดือน ภำยหลังจำกทีม่ กี ำรจดทะเบียนเช่ำช่วง
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก หำกในกรณีใดทีต่ ้องมีกำรเปลีย่ นแปลงทำง
ทะเบียนก่อนที่จะจดทะเบียนกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกที่
จำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจดทะเบียนเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้
นอร์ท สำธร เรียลตีต้ กลงจะดำเนินกำรดังกล่ำวก่อนกำรจดทะเบียนกำรเช่ำ
ช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
หำกผู้ใช้บ ริก ำรพื้น ที่หรือผู้เช่ ำ พื้น ที่ป ฏิเ สธที่จะให้ค วำมยินยอมในกำร
เปลีย่ นตัวผูใ้ ห้บริกำรพืน้ ทีห่ รือผูใ้ ห้เช่ำ นอร์ท สำธร เรียลตี้ตกลงว่ำนอร์ท
สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผู้ให้บริกำรพื้นที่เดิมหรือผู้ให้เช่ำเดิมจะยังคงเป็ นผู้
ให้บริกำรหรือผู้ใ ห้เช่ำ กับลูกค้ำรำยนัน้ ๆต่ อไปจนกว่ำสัญญำให้บริกำร
พืน้ ทีแ่ ละ /หรือสัญญำให้เช่ำพืน้ ที่ ทีเ่ กีย่ วข้องจะสิน้ สุดลง และนอร์ท สำธร
เรียลตี้ ตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ ซึง่ รวมถึง ค่ำเช่ำ เงินมัดจำและ/
หรือเงินประกันตำมสัญญำจำกผูใ้ ช้บริกำรพืน้ ทีห่ รือผูเ้ ช่ำพืน้ ที่ซึง่ นอร์ท สำ
ธร เรียลตี้ได้รบั จำกผู้ใช้บริกำรหรือผู้เช่ำพื้นที่ดงั กล่ำว ให้แก่กองทรัสต์
ภำยในระยะเวลำดังนี้
1.
เงินมัดจำ และ/หรือเงินประกันกำรเช่ำหรือกำรบริกำร ให้ส่งมอบ
ในวันทีจ่ ดทะเบียนกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
2.
ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ไ ด้ร ับ หลัง จำกวัน จดทะเบีย นกำรเช่ ำ ช่ ว ง
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ส่งมอบภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่ำว
นอร์ท สำธร เรียลตีต้ กลงดำเนินกำรให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิในกำรใช้พน้ื ทีจ่ อด
รถในโครงกำรสำทร สแควร์ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำรแก่
ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้บริกำรอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ในจำนวนที่
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เพีย งพอต่ อ กำรประกอบธุ ร กิจ ของกองทรัสต์ โดยเทีย บเคีย งจำกกำร
ประกอบธุรกิจในปจั จุบนั ของโครงกำรสำทร สแควร์ ตลอดระยะเวลำที่
กองทรัส ต์ เ ป็ น ผู้ เ ช่ ำ ช่ ว งที่ดิน และอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์ ท ัง้ นี้
หำกทรัสตีมคี วำมเห็นว่ำพืน้ ทีจ่ อดรถในโครงกำรสำทร สแควร์มไี ม่เพียงพอ
ต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในช่วงเวลำใดๆ ก็ตำม ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อกำรให้บริกำรแก่แก่ผู้ประกอบกำรและผู้เช่ำพื้นทีใ่ นอำคำรและมีควำม
จำเป็ นต้องจัดหำพื้นที่จอดรถเพิม่ เติ มในกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำร
และผูเ้ ช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำรโครงกำรสำทร สแควร์แล้วนัน้ นอร์ท สำธร เรียลตี้
ตกลงจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดในกำรจัดหำทีจ่ อดรถเพิม่ เติมเพื่อให้
เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตำมทีท่ รัสตีรอ้ งขอ
นอร์ท สำธร เรียลตี้ตกลงเจรจำกับผู้เช่ำรำยย่อย หรือผู้ใช้ประโยชน์จำก
พื้น ที่จ อดรถในโครงกำรสำทร สแควร์ ในกรณีท่ีก ำรใช้ป ระโยชน์ พ้ืน ที่
ดังกล่ำวอำจส่งผลให้กองทรัสต์มีควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎ และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ผู้เ ช่ ำ รำยย่ อ ย หรือ ผู้ใ ช้
ประโยชน์จำกพืน้ ทีจ่ อดรถในโครงกำรสำทร สแควร์รำยดังกล่ำวยกเลิกกำร
เช่ำ หรือกำรใช้พน้ื ทีน่ นั ้ โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรือผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ และตกลงจะเยียวยำควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ในกรณีท่ี
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวส่งผลให้กองทรัสต์ผดิ สัญญำเช่ำพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำย
ย่อยรำยดังกล่ำว
ข้อตกลงเรือ่ งการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

นอร์ท สำธร เรียลตี้ตกลงรับเป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สนิ
หลักที่ลงทุนครัง้ แรกทัง้ ในส่วนของโครงกำรสำทร สแควร์ และโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยนอร์ท สำธร เรียลตี้ตกลงจะไม่ลำออกจำก
กำรเป็ นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพ ย์สำหรับทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก
ภำยในระยะเวลำ 6 (หก) ปี นั บ แต่ ว ั น ที่ ส ัญ ญำแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์

สิ ทธิ ในการใช้เครือ่ งหมาย
การค้า

นอร์ท สำธร เรียลตี้ตกลงดำเนินกำรให้กองทรัสต์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในกำรใช้ช่อื
และ/หรือเครื่องหมำยกำรค้ำในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงกำรสำทร สแควร์
โดยถูกต้องและสมบูรณ์ตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจ
ของกองทรัส ต์ต ลอดระยะเวลำที่ก องทรัสต์เ ป็ น ผู้เ ช่ ำ ช่ ว งทรัพ ย์สิน ใน
โครงกำรสำทร สแควร์ โดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำย

ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 104 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
สิ ทธิ ในการทาคาเสนอซื้อ
(Right to Offer) และสิ ทธิ ใน
การปฏิ เสธก่อน (Right of
First Refusal)

ตลอดระยะเวลำของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รบั สิทธิในกำรทำคำเสนอซือ้
(Right to Offer) และสิทธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จำก
ผูใ้ ห้สญ
ั ญำ ในกำรซือ้ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ ์ และ/หรือรับโอนสิทธิกำร
เช่ำ และ/หรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำช่วงสำหรับอำคำรสำนักงำนใดๆ ที่ดิน
ที่ตัง้ อำคำรดัง กล่ ำ ว สิ่ง ปลูก สร้ำ ง และงำนระบบที่เ กี่ย วข้อ งกับ อำคำร
สำนักงำนดังกล่ำว ทัง้ นี้ เงื่อนไขเป็ นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
ต่อไป

เหตุผิดสัญญา

ในกรณี ท่ีเ กิด เหตุ ก ำรณ์ อ ย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง ตำมที่ร ะบุ ใ นกรณี ด ัง กล่ ำ ว
ต่อไปนี้
1. ในกรณี ท่ีผู้ ใ ห้ ส ัญ ญำรำยใดจงใจฝ่ ำ ฝื น หรือ จงใจไม่ ป ฏิบ ัติ ต ำม
ข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้หรือผิดคำรับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญำอันเป็ น
ข้อสัญญำหรือคำรับรองที่มนี ัยสำคัญและผู้ให้สญ
ั ญำรำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสัญญำภำยใน 30
วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่ งกำรผิดสัญญำนัน้ หรือ
ภำยในระยะเวลำใดๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญำได้ตกลงกัน
2. ในกรณีทผ่ี ู้ให้สญ
ั ญำรำยใดถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศำลสังให้
่
ล้มละลำยหรืออยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษทั กำรชำระบัญชีหรือศำลมี
คำสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ กำรของผูใ้ ห้สญ
ั ญำ ซึง่ กองทรัสต์เห็นว่ำมีผลกระทบ
ต่ อควำมสำมำรถของผู้ให้สญ
ั ญำรำยดังกล่ ำวในกำรช ำระหนี้ หรือ
ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้

การเลิ กสัญญา

1. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 2. ของหัวข้อ
เหตุ ผิด สัญ ญำ กองทรัสต์มีสิท ธิเ รีย กร้อ งค่ ำ เสีย หำยและ หรือ /
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ เี หตุผดิ นัดหรือผิดสัญญำเกิดขึน้ นัน้
จำกผูใ้ ห้สญ
ั ญำรำยนัน้ ๆ
2. ในกรณีทม่ี กี ำรเลิกกองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดย
ไม่ใช่ควำมผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และกองทรัสต์ได้แจ้งให้
ผูใ้ ห้สญ
ั ญำทรำบถึงกำรเลิกกองทรัสต์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้วให้ถอื
ว่ำ สัญ ญำฉบับ นี้ ส้นิ สุด ลง โดยที่คู่ส ญ
ั ญำแต่ ล ะฝ่ำยไม่ มีสทิ ธิเ รีย ก
ค่ำ เสีย หำย ค่ำ ใช้จ่ ำ ย หรือ เงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใดจำก
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งได้

4. สัญญาตกลงกระทาการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

1.

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ("ยูนิเวนเจอร์")
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2.

บริษทั เลิศรัฐกำร จำกัด ("เลิ ศรัฐการ")

ยูนิเวนเจอร์ และเลิศรัฐกำรรวมเรียกว่ำ "ผูใ้ ห้สญ
ั ญา"
ผูร้ บั สัญญา

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ("ผูร้ บั
สัญญา" หรือ "กองทรัสต์")

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญำฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ และ
สิทธิกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกในส่วนที่เกีย่ วกับโครงกำร
ปำร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ใ ห้แ ก่ ก องทรัส ต์ และจะสิ้น สุ ด ลงเมื่อ เลิก
กองทรัสต์ หรือ เมื่อกองทรัสต์มไิ ด้เป็ นผูเ้ ช่ำ และ/หรือ ผูเ้ ช่ำช่วงทรัพย์สนิ
หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
อย่ำงไรก็ดี กำรสิน้ สุดของสัญญำฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่ อสิทธิ หน้ำที่
และควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงที่สญ
ั ญำ
ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับและวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง

การควบคุมให้มีการปฎิ บตั ิ
ตามสัญญาเช่าหลัก

ยูนิเวนเจอร์ตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำรป้องกัน
และเยียวยำ เพื่อให้ผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโ คเพล็ก ซ์ ปฏิบ ัติต ำมข้อ ก ำหนดและเงื่อ นไขในสัญ ญำเช่ ำ หลัก อย่ ำ ง
เคร่งครัด และจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและ
เยีย วยำ (รวมถึ ง กำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเงิน ใดๆหรือ เข้ำ ไป
ดำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำ) เพื่อมิให้ผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักผิดนัด
กระทำกำรฝำ่ ฝืนเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ หรือกระทำ
ผิดข้อสัญญำใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก
ผูใ้ ห้สญ
ั ญำจะแจ้งให้กองทรัสต์ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ (แต่ไม่เกิน 3 วันทำกำร
นับแต่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว) เมื่อ ผูใ้ ห้สญ
ั ญำทรำบถึง (1) เหตุกำรณ์ใดๆ
ทีอ่ ำจนำไปสู่กำรผิดนัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่ง
กำรเลิกสัญญำหรือกระทำผิดข้อสัญญำใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ
หลักของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์หรือ (2) กำรแก้ไขข้อกำหนด
และเงื่อนไขในสัญญำเช่ำหลักของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

การควบคุมให้มีการปฎิ บตั ิ
ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคาร

ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำเสียหำยหรือถูกทำลำยภำยใต้สญ
ั ญำ
เช่ำพื้นทีอ่ ำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ยูนิเวนเจอร์ตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ โดย
ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถเพื่อป้องกันและเยียวยำ (รวมถึง
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินใดๆ หรือเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขกำรผิด
ส่วนที่ 2-2 หน้ำ 106 จำก 132

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

การชดใช้ค่าเสียหาย

การเปลี่ยนตัวผูใ้ ห้บริการ

สัญ ญำ) เพื่อ ให้ เ ลิศ รัฐกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข องตนภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ ำ พื้น ที่
อำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ ดังต่อไปนี้
1.
ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่ำเสียหำยทัง้ หมด หรืออย่ำงมีนัยสำคัญ
(Total Loss) เลิศรัฐกำรจะนำเงินค่ำสินไหมทดแทนจำกกำร
ประกันภัยที่ตนได้รบั จำกบริษัทประกันภัยไปสร้ำงทรัพย์สนิ ใหม่
เพื่อให้สำมำรถจัดหำประโยชน์ ต่อไปได้ หรือหำกเลิศรัฐกำรไม่
สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้เนื่อ งจำกติดข้อจำกัดใดๆ ภำยใต้
สัญ ญำเช่ ำ หลัก เลิศ รัฐกำรต้อ งช ำระคืน ค่ ำ เช่ ำ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ ลิศรัฐกำรได้รบั ไว้ใน
นำมกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำ
ทีเ่ หลืออยู่
2.
ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่ ำเสียหำยทัง้ หมด หรืออย่ ำงมีนัยสำคัญ
(Total Loss) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ 7 ปี สุดท้ำย และ
กองทรัสต์ใ ช้สิทธิบ อกเลิก สัญ ญำเช่ำ พื้น ที่อำคำร เลิศ รัฐกำร
จะต้องชำระคืนค่ำเช่ำคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่
เลิศรัฐกำรได้รบั ไว้ในนำมกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตำมสัดส่วน
ของระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่ หลืออยู่
3.
ในกรณี ท่ีท รัพ ย์สิน ที่เ ช่ ำ ได้ร ับ ควำมเสีย หำยบำงส่ว น (Partial
Loss) เลิศรัฐกำรจะนำเงินค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรประกันภัยที่
ตนได้รบั จำกบริษทั ประกันภัยไปซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำเพื่อให้
สำมำรถจัดหำประโยชน์ต่อไปได้
หำก (1) ผู้เช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลักของโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ ค
เพล็กซ์ ผิดนัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุ แห่งกำรเลิก
สัญ ญำหรือ กระท ำผิ ด ข้ อ สัญ ญำใดๆ อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสีย หำยแก่
กองทรัสต์ หรือ (2) เลิศรัฐกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ
พืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำน สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำเสียหำยหรือถูกทำลำยอัน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ ยูนิเวนเจอร์ตกลงดำเนินกำรใดๆ
เพื่อเป็ นกำรเยียวยำควำมเสียหำยตลอดจนชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ แก่
กองทรัสต์ตำมควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
คงเหลือ ค่ำเสียหำยทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชดเชยให้แก่ผเู้ ช่ำรำยย่อย (ถ้ำมี) และ/
หรือค่ำเสียหำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เลิศ รัฐ กำรตกลงว่ ำ เลิศ รัฐ กำรจะใช้ค วำมพยำยำมอย่ ำ งดีท่ีสุ ด ในกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรพืน้ ที่ และผูเ้ ช่ำพืน้ ทีโ่ ครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อี
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หรือผูใ้ ห้เช่าพืน้ ที่โครงการ
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

โคเพล็กซ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75%) ของผูใ้ ช้บริกำรพืน้ ที่ และผู้
เช่ำพืน้ ที่ทงั ้ หมดของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ให้ควำมยินยอม
กำรโอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำให้บริกำรพื้นที่ หรือสัญญำให้เช่ำพืน้ ที่
(แล้วแต่กรณี) ภำยในระยะเวลำ 3 (สำม) เดือน ภำยหลังจำกทีม่ กี ำรจด
ทะเบียนกำรเช่ำและเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก หำกในกรณีใดที่
ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนก่อนที่จะจดทะเบียนกำรเช่ำและเช่ำ
ช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจดทะเบียนกำร
เช่ ำ และเช่ ำ ช่ ว งทรัพ ย์ สิน หลัก ของกองทรัส ต์ ไ ด้ เลิศ รัฐ กำรตกลงจะ
ดำเนินกำรดังกล่ำวก่อนกำรจดทะเบียนกำรเช่ำและเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักที่
ลงทุนครัง้ แรก
หำกผู้ใช้บ ริก ำรพื้น ที่หรือผู้เช่ ำ พื้น ที่ป ฏิเ สธที่จะให้ค วำมยินยอมในกำร
เปลี่ยนตัวผูใ้ ห้บริกำรพื้นที่หรือผู้ให้เช่ำ เลิศรัฐกำรตกลงว่ำเลิศรัฐกำร ใน
ฐำนะผูใ้ ห้บริกำรพืน้ ทีเ่ ดิมหรือผูใ้ ห้เช่ำเดิมจะยังคงเป็ นผูใ้ ห้บริกำรหรือผูใ้ ห้
เช่ำ กับลูกค้ำรำยนัน้ ๆต่อไปจนกว่ำสัญญำให้บริกำรพืน้ ที่และ/หรือสัญญำ
ให้เ ช่ ำ พื้น ที่ ที่เ กี่ย วข้อ งจะสิ้น สุ ด ลง และเลิศ รัฐ กำร ตกลงจะส่ ง มอบ
ผลประโยชน์ ใดๆ ซึ่งรวมถึง ค่ำ เช่ำ เงินมัดจำและ/หรือเงินประกันตำม
สัญ ญำจำกผู้ ใ ช้ บ ริก ำรพื้น ที่ ห รื อ ผู้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ ซึ่ ง เลิ ศ รัฐ กำรได้ ร ับ จำก
ผูใ้ ช้บริกำรหรือผูเ้ ช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำว ให้แก่กองทรัสต์ภำยในระยะเวลำดังนี้

ข้อตกลงเรือ่ งที่จอดรถใน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์

1.

เงินมัดจำ และ/หรือเงินประกันกำรเช่ำหรือกำรบริกำร ให้สง่ มอบ
ในวันทีจ่ ดทะเบียนกำรเช่ำและเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรก

2.

ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั หลังจำกวันจดทะเบียนกำรเช่ำและเช่ำ
ช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ส่งมอบภำยในเจ็ด (7) วันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่ำว

เลิศรัฐกำรตกลงดำเนินกำรให้กองทรัสต์มีสทิ ธิในกำรใช้พ้นื ที่จอดรถใน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่
ผูป้ ระกอบกำรและผูใ้ ช้บริกำรอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ใน
จำนวนทีเ่ พียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจำก
กำรประกอบธุ ร กิจ ในป จั จุ บ ัน ของโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์
ตลอดระยะเวลำทีก่ องทรัสต์เป็ นผูเ้ ช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์
คเวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ ทัง้ นี้ หำกทรัส ตีมีค วำมเห็น ว่ ำ พื้น ที่จ อดรถใน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มไี ม่เพียงพอต่อกำรประกอบธุรกิจของ
กองทรัส ต์ใ นช่ ว งเวลำใดๆ ก็ต ำมซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อ กำรให้บ ริก ำรแก่
ผู้ประกอบกำรและผู้เช่ำพื้นที่ในอำคำรและมีควำมจำเป็ นต้องจัดหำพื้นที่
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จอดรถเพิม่ เติมในกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรและผู้เช่ำพืน้ ที่ในอำคำร
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แล้วนัน้ เลิศรัฐกำรตกลงจะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดในกำรจัดหำที่จอดรถเพิม่ เติมเพื่อให้เพียงพอต่อกำร
ประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตำมทีท่ รัสตีรอ้ งขอ
เลิศรัฐกำรตกลงเจรจำกับผูเ้ ช่ำรำยย่อย หรือผูใ้ ช้ประโยชน์จำกพืน้ ทีจ่ อดรถ
ในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ในกรณีท่กี ำรใช้ป ระโยชน์ พ้นื ที่
ดังกล่ำวอำจส่งผลให้กองทรัสต์มีควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎ และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ผู้เ ช่ ำ รำยย่ อ ย หรือ ผู้ใ ช้
ประโยชน์ จ ำกพื้น ที่จ อดรถในโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ร ำย
ดังกล่ำวยกเลิกกำรเช่ำ หรือกำรใช้พน้ื ทีน่ นั ้ โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และตกลงจะเยียวยำควำมเสียหำยแก่
กองทรัสต์ในกรณี ท่เี หตุ กำรณ์ ดงั กล่ ำวส่งผลให้กองทรัสต์ผิดสัญญำเช่ ำ
พืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ำพืน้ ทีร่ ำยย่อยรำยดังกล่ำว
สิ ทธิ ในการใช้เครือ่ งหมาย
การค้า

เลิศรัฐกำรตกลงดำเนินกำรให้กองทรัสต์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในกำรใช้ช่อื และ/หรือ
เครื่อ งหมำยกำรค้ำ ในส่ว นที่เกี่ย วข้องกับ โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโ ค
เพล็ก ซ์ โดยถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ต ำมกฎหมำย เพื่อ ประโยชน์ ใ นกำ ร
ประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลำที่กองทรัสต์เป็ นผู้เช่ำ/ผู้เช่ำ
ช่วงทรัพย์สนิ ในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำย

สิ ทธิ ในการทาคาเสนอซื้อ
(Right to Offer) และสิ ทธิ ใน
การปฏิ เสธก่อน )Right of
First Refusal)

ตลอดระยะเวลำของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รบั สิทธิในกำรทำคำเสนอซือ้
(Right to Offer) และสิทธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จำก
ผูใ้ ห้สญ
ั ญำ ในกำรซือ้ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ ์ และ/หรือรับโอนสิทธิกำร
เช่ำ และ/หรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำช่วงสำหรับอำคำรสำนักงำนใดๆ ที่ดิน
ที่ตัง้ อำคำรดัง กล่ ำ ว สิ่ง ปลูก สร้ำ ง และงำนระบบที่เ กี่ย วข้อ งกับ อำคำร
สำนักงำนดังกล่ำว ทัง้ นี้ เงื่อนไขเป็ นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
ต่อไป

เหตุผิดสัญญา

ในกรณี ท่ีเ กิด เหตุ ก ำรณ์ อ ย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง ตำมที่ร ะบุ ใ นกรณี ด ัง กล่ ำ ว
ต่อไปนี้
1. ในกรณี ท่ีผู้ ใ ห้ ส ัญ ญำรำยใดจงใจฝ่ ำ ฝื น หรือ จงใจไม่ ป ฏิบ ัติ ต ำม
ข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้หรือผิดคำรับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญำอันเป็ น
ข้อสัญญำหรือคำรับรองที่มนี ัยสำคัญและผู้ให้สญ
ั ญำรำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสัญญำภำยใน 30
วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่ งกำรผิดสัญญำนัน้ หรือ
ภำยในระยะเวลำใดๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญำได้ตกลงกัน
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2. ในกรณีทผ่ี ู้ให้สญ
ั ญำรำยใดถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศำลสังให้
่
ล้มละลำยหรืออยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษทั กำรชำระบัญชีหรือศำลมี
คำสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ กำรของผูใ้ ห้สญ
ั ญำ ซึง่ กองทรัสต์เห็นว่ำมีผลกระทบ
ต่ อควำมสำมำรถของผู้ให้สญ
ั ญำรำยดังกล่ ำวในกำรช ำระหนี้ หรือ
ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้
การเลิ กสัญญา

1. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 2. ของหัวข้อ
เหตุ ผิด สัญ ญำ กองทรัสต์มีสิท ธิเ รีย กร้อ งค่ ำ เสีย หำยและ หรือ /
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันเกิดจำกกำรทีม่ เี หตุผดิ นัดหรือผิดสัญญำเกิดขึน้ นัน้
จำกผูใ้ ห้สญ
ั ญำรำยนัน้ ๆ
2. ในกรณีทม่ี กี ำรเลิกกองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดย
ไม่ใช่ควำมผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และกองทรัสต์ได้แจ้งให้
ผูใ้ ห้สญ
ั ญำทรำบถึงกำรเลิกกองทรัสต์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้วให้ถอื
ว่ำ สัญ ญำฉบับ นี้ ส้นิ สุด ลง โดยที่คู่ส ญ
ั ญำแต่ ล ะฝ่ำยไม่ มีสทิ ธิเ รีย ก
ค่ำ เสีย หำย ค่ำ ใช้จ่ ำ ย หรือ เงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใดจำก
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งได้
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2.4

การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.4.1

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์กบั เลิ ศรัฐการ
บริษทั ฯ และ เลิศรัฐกำร เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) กล่ำวคือ บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดงรายการข้อมูล บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้
ของบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 99.997 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมด (โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้างการถือหุน้
ของกลุ่มบริษทั ในส่วนที่ 2-8 ข้อ 8.2 หัวข้อ ลักษณะและขอบเขตการดาเนินธุรกิจของเครือยูนิเวนเจอร์ แผนภาพโครงสร้าง
ของกลุ่ ม บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน)) ในขณะที่ เ ลิศรัฐกำรเป็ น บริษัท ในเครือ ของบริษัท ยูนิ เ วนเจอร์ จ ำกัด
(มหำชน) กล่ำวคือ เลิศรัฐกำรเป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ย่นื แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูล บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในเลิศรัฐกำรคิดเป็ นร้อยละ 99.99998 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยแล้วทัง้ หมดของ
เลิศรัฐกำร ทัง้ นี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของเลิศรัฐกำร ดังแผนภำพทีป่ รำกฏดังต่อไปนี้

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด
ทีม่ ำ: บริษทั (มหาชน)
เลิศรัฐกำร จำกัด
99.99998%

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง้
จำกัด
0.00001%

บริษทั เลิศรัฐการ จากัด
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์กบั นอร์ท สาธร เรียลตี้
บริษทั ฯ และ นอร์ท สำธร เรียลตี้ เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) กล่ำวคือ บริษทั ฯ เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดงรายการข้อมูล (โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้างการ
ถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท ในส่วนที่ 2-8 ข้อ 8.2 หัวข้อ ลักษณะและขอบเขตการดาเนินธุรกิจของเครือยูนิเวนเจอร์ แผนภาพ
โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)) ในขณะที่ นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนิเวน
เจอร์ จำกัด (มหำชน) กล่ำวคือ นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ย่นื แบบแสดงรำยกำรข้อ มูล บริษัท แผ่น ดิน ทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเ วลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน) ถือหุ้นในนอร์ท สำธร เรียลตี้คดิ เป็ นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ ำยแล้วทัง้ หมดของนอร์ท สำธร เรียลตี้ และ
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
โดย ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) คิดเป็ นร้อยละ 39.28 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ทัง้ นี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดโครงสร้ำงผู้ถอื หุน้ ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ ดังแผนภำพที่
ปรำกฏดังต่อไปนี้
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด
(มหาชน)
39.28%

ผูถ้ อื หุน้ อื่น
60.72%

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ อื่น
0.01%

99.99%

บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด
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2.4.2

มูลค่าของสิ่ งตอบแทน ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าทารายการ
ในกำรเข้ำลงทุนในทรัพ ย์สนิ ที่ลงทุน ครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์จะช ำระค่ำตอบแทนให้แก่ เลิศรัฐกำรซึ่ง เป็ นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ ์ และสิทธิกำรเช่ำในทรัพย์สนิ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มูลค่ำจำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,053 ล้ำน
บำท และให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้ซง่ึ เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์ และสิทธิกำรเช่ำ ในทรัพย์สนิ โครงกำรสำทร สแควร์
มูลค่ำจำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 6,947 ล้ำนบำท โดยมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรทีส่ ำคัญตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ส่วนที่ 2.3 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลนี้

2.4.3

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาที่ เข้าทา
รายการ
ในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในสิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะ
ยำวในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสิทธิกำรเช่ ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์
ในรำคำรวมกันสูงสุด ไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท โดยในกำรกำหนดรำคำสุดท้ำยทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลัก จะ
อ้ำงอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรกที่ถูกจัดทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ
อิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำปจั จัยต่ำงๆ ทีม่ ี
ควำมเกี่ยวข้อง เช่น ภำวะตลำดเงินตลำดทุนในช่วงทีม่ กี ำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ อัตรำผลตอบแทนในระดับที่
เหมำะสมทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั ศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของทรัพย์สนิ อัตรำดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลำดโลก
อัตรำผลตอบแทนทีจ่ ะได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ รวมถึงกำรลงทุนทำงเลือก
อื่นๆ และกำรสำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding)
สำหรับรำคำทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีร่ ำคำรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ น
รำคำทีส่ งู กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ำสุดทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระเกินกว่ำร้อยละ 5.00 (สูง
กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ำสุดประมำณ 641 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 6.85)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำทีเ่ หมำะสมและสำมำรถยอมรับ
ได้ เนื่องจำกหำกพิจำรณำอัตรำประโยชน์ ตอบแทนในปี แรกที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ซ่งึ
ประกอบด้วยทรัพย์สนิ ที่ลงทุนในรูปแบบสิทธิกำรเช่ำ (กรณีท่ไี ม่มเี งินกูย้ มื และกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรั พย์สนิ
หลักครัง้ แรกทีร่ ำคำสูงสุด 10,000 ล้ำนบำท) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.68 – ร้อยละ 7.05 เมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนใน
รูปเงินปนั ผลจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุน ซึง่ มีอตั รำกำรจ่ำยเงินปนั ผล (Dividend Yield) เฉลีย่ 1 ปี ยอ้ นหลัง (1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยำยน
พ.ศ. 2558) ของกองทุน รวมอสังหำริมทรัพย์ใ นสำนักงำนให้เช่ำจำนวน 2 กอง คือ กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ ซี.พี.ทำวเวอร์ โกรท และกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้ำส์ ซึง่ เป็ นกองทุนที่
ไม่ มีก ำรกู้ยืมเงิน และจดทะเบียนซื้อ ขำยในตลำดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ไม่น้ อยกว่ ำ 1 ปี ก่อ นวันที่ 30
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กันยำยน พ.ศ. 2558 และมีกำรจ่ำยเงินปนั ผลอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ อยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 7.42 โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลที่
จัดทำและเปิ ดเผยโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ (http://www.set.or.th)
ทัง้ นี้ แม้อตั รำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกจะต่ ำกว่ำเมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลจำกกำรลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน แต่ทงั ้ โครงกำรปำร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ มีทำเลที่ตั ้งที่อยู่ใจกลำงของ
กรุงเทพมหำนคร ตัวอำคำรเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสำธำรณะรถไฟฟ้ำบีทีเอส (โครงกำรรถไฟฟ้ำของ
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด มหำชน) โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 มีอตั รำกำรเช่ำสูงถึงร้อยละ 96
– ร้อยละ 99 ซึง่ ถือเป็ นโครงกำรทีม่ ศี กั ยภำพสูง มีแต้มต่อทีด่ เี มื่อเทียบกับอำคำรสำนักงำนอื่นในกรุงเทพมหำนคร
นอกจำกนัน้ ยังเป็ นโครงกำรที่มคี ู่แข่งในทำเลเดียวกันในปจั จุบนั ค่อนข้ำงน้อยและมีโอกำสน้อยที่จะมีค่แู ข่งรำย
ใหม่ๆ ในทำเลเดียวกันกับโครงกำรทัง้ สองแห่ง ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรก
ของกองทรัสต์ (First Year Yield) ในกรณีมกี ำรกูย้ มื เงินนัน้ ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนประมำณร้อยละ 7.60 –
ร้อยละ 8.032
นอกจำกนัน้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีร่ ำคำสูงสุด 10,000 ล้ำนบำท จะทำให้
ประมำณกำรอัต รำประโยชน์ ตอบแทนในปี แ รกที่ผู้ลงทุน จะได้ร ับจำกกำรลงทุน ในกองทรัสต์น้ อยกว่ำกรณี ท่ี
กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักรำคำรวมกันในรำคำประเมินต่ ำสุดทีป่ ระมำณ 9,359 ล้ำนบำทและมีกำรกูย้ มื
โดยมีอตั รำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 8.32 – ร้อยละ 8.78 ส่วนกรณีทก่ี องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ
หลักรำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำทและมีกำรกูย้ มื อัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกจะอยู่ทร่ี ้อยละ
7.60 – ร้อยละ 8.03 โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดเปรียบเทียบอัตรำประโยชน์ตอบแทนในปี แรกของกองทรัสต์ใน
กรณีต่ำงๆ ซึง่ คำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำร้อยละ 95 – ร้อยละ 100 ของเงินสดสุทธิทส่ี ำมำรถ
นำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ดังนี้
กรณี การเข้า
ลงทุน

กรณีทก่ี องทรัสต์
จะซื้อทรัพย์สนิ
หลักในรำคำสูงสุด
กรณีทก่ี องทรัสต์
จะซื้อทรัพย์สนิ

ประมาณการราคา การกู้ยืมเงิ นของ
ซื้อทรัพย์สินหลัก
กองทรัสต์
ที่ลงทุนครัง้ แรก
(ล้านบาท)
10,000
มีกำรกูย้ มื เงิน

10,000

ไม่มกี ำรกูย้ มื เงิน

อัตราประโยชน์
ตอบแทนของ
กองทรัสต์
(1)
7.60% - 8.03%

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

6.68% - 7.05%

2

เงิ นลดทุน

อัตราเงิ นจ่าย
ของกองทรัสต์

-

(2)
0.49%

(1)+(2)
8.09% - 8.52%

7.42%

0.44%

7.12% - 7.49%

โดยกองทรัสต์จะมีกำรกูย้ มื เงินกูร้ ะยะยำววงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมสูงสุดที่
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกเพือ่ ใช้สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
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กรณี การเข้า
ลงทุน

ประมาณการราคา การกู้ยืมเงิ นของ
ซื้อทรัพย์สินหลัก
กองทรัสต์
ที่ลงทุนครัง้ แรก
(ล้านบาท)

อัตราประโยชน์
ตอบแทนของ
กองทรัสต์
(1)

ผลตอบแทนที่
เทียบเคียงได้

เงิ นลดทุน

อัตราเงิ นจ่าย
ของกองทรัสต์

(2)

(1)+(2)

หลักในรำคำสูงสุด
กรณีทก่ี องทรัสต์
จะซื้อทรัพย์สนิ
หลักในรำคำ
ประเมินต่ำสุด
กรณีทก่ี องทรัสต์
จะซื้อทรัพย์สนิ
หลักในรำคำ
ประเมินต่ำสุด

9,359

มีกำรกูย้ มื เงิน

8.32% - 8.78%

-

0.51%

8.83% - 9.29%

9,359

ไม่มกี ำรกูย้ มื เงิน

7.17% - 7.57%

7.42%

0.46%

7.63% - 8.03%

นอกจำกนี้ ประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทำนของนักลงทุนในขณะทีท่ ำกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์โดยผ่ำนกำรสำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding) ทัง้ นี้อุปสงค์และอุปทำนในตลำดใน
ขณะนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ภำวะตลำดกำรเงิน ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรัสต์อ่นื ๆ ทีเ่ สนอขำย ณ เวลำนัน้ ด้วย
ควำมเห็นบำงประกำรเกีย่ วกับมูลค่ำทรัพย์สนิ
บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำ แม้ว่ำมูลค่ำสูงสุดทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ครัง้ แรกจะมีมลู ค่ำสูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ ำสุดทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินมูลค่ำรำคำทรัพย์สนิ อิสระ แต่อยู่ใน
มูลค่ำที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุทเ่ี มื่อพิจำรณำจำกวิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ของผู้ประเมิน รำคำอิสระซึ่งใช้วธิ ี
พิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ด้วยกำรคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นัน้ ตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐำนกำรคำนวณทีส่ ำคัญจำกกำรกำหนดสมมติฐำนรำยได้ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยและสภำพอสังหำริมทรัพย์ ณ วันทีท่ ำ
กำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ เป็ นเกณฑ์ ซึง่ บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุ น ยัง มีโ อกำสในกำรสร้ำ งรำยได้เ พิ่ม เติม และสำมำรถปรับ ลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยได้ รวมถึง ควำมคิด เห็น เพิ่ม เติม
นอกเหนือจำกสมมติฐำนผูป้ ระเมินอิสระ ดังนี้
1.

ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกมีโอกำสในกำรจัดหำรำยได้อ่นื ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ผู้ ประเมินรำคำ
ทรัพย์สนิ อิสระได้มกี ำรประเมินไว้ อำทิเช่น ค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรพืน้ ทีส่ ำหรับป้ำยโฆษณำบนตัวอำคำร
ค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรเวลำบนจอโฆษณำ ค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรป้ำยโฆษณำภำยในอำคำร เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจัดหำรำยได้เพิม่ เติมดังกล่ำว กองทรัสต์อำจจะมีตน้ ทุนในกำรดำเนินกำรและอำจต้องขอ
อนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องก่อนจะดำเนินกำรได้
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2.

ด้วยเหตุทโ่ี ครงกำรอำคำรทัง้ 2 แห่งนัน้ จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรโดยบริษทั เดียวกัน ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์
เช่น บริษทั มีอำนำจต่อรองในกำรกำหนดเงื่อนไขและอัตรำว่ำจ้ำงผูใ้ ห้บริกำรภำยนอกมำกยิง่ ขึน้ รวมถึงกำร
แนะนำผูเ้ ช่ำรำยย่อยไปให้อกี อำคำรหนึ่ง เป็ นต้น

3.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ประกอบด้วยบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์
และกำรลงทุน ดังนัน้ จึงมีโอกำสที่กองทรัสต์จะใช้ควำมเชี่ยวชำญดังกล่ำวของบริษัท ฯในกำรดำเนินกำร
พัฒนำเพิม่ ศักยภำพของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ซึง่ จะส่งผลให้กองทรัสต์มโี อกำสเรียกเก็บค่ำเช่ำและ/
หรือค่ำบริกำร และปรับอัตรำค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรในอัตรำทีส่ งู ยิง่ ขึน้
กำรเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น
กำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์นนั ้ ถือว่ำเป็ นทำงเลือกกำรลงทุนทีม่ รี ูปแบบควำมเสีย่ งและผลตอบแทนที่
แตกต่ำงจำกลงทุนในตรำสำรกำรลงทุนประเภทอื่นๆหลำยประเภท เช่น ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ซง่ึ กำรลงทุน
ในหน่ วยทรัสต์จะช่วยกระจำยควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุน (Investment Diversification) ให้แก่นักลงทุนได้ในระดับ
หนึ่ง
นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในทำงเลือกกำรลงทุนทีม่ คี วำมเสีย่ งทีน่ ้อยกว่ำกำรลงทุน
ในหน่วยทรัสต์ เช่น หุน้ กูภ้ ำคเอกชน พบว่ำประมำณกำรอัตรำประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุนในปี แรก ทีผ่ ลู้ งทุน
จะได้รบั จำกกำรลงทุนในกองทรัสต์จะมีอตั รำทีส่ งู กว่ำ อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์นนั ้ จะมีควำมเสีย่ งทีส่ งู
กว่ำกำรลงทุนในหุ้นกูภ้ ำคเอกชนโดยอัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุนที่มคี วำมเสีย่ งต่ ำกว่ำที่นำมำเปรียบเทียบ
สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ทางเลือกการลงทุนที่นามาเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทน

อัตรำผลตอบแทนของหุน้ กูภ้ ำคเอกชนอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ระดับ BBB อำยุ 10 ปี (1)

5.49%

อัตรำผลตอบแทนของหุน้ กูภ้ ำคเอกชนอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ
ระดับ BBB อำยุ 30 ปี (1)

7.17%

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 โดยอ้ำงอิงจำก http://www.thaibma.or.th
อย่ำงไรก็ตำม ทำงเลือกกำรลงทุนที่นำมำเปรียบเทียบและแสดงดังมีรำยละเอียดข้ำงต้นจะมีลกั ษณะเฉพำะของ
กำรลงทุน (Investment Characteristics) ผลตอบแทนและควำมเสีย่ ง (Risk and Return) รวมถึงลักษณะเฉพำะ
ของสินทรัพย์รองรับ (Underlying Assets) ทีแ่ ตกต่ำงไปจำกหน่ วยทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ดังนัน้ กำร
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เปรียบเทียบประมำณกำรอัตรำประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนในปี แรกที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จำกกำรลงทุนใน
กองทรัสต์กบั อัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุนทำงเลือกจึงเป็ นกำรแสดงเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพิจำรณำแก่ผู้
ลงทุนเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลอื่นๆ ทีไ่ ด้มกี ำรจัดทำและเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลฉบับนี้
สภำวะตลำดเงิน และตลำดทุ น ขณะที่มีก ำรเสนอขำยหน่ ว ยทรัส ต์ เป้ ำหมำยกำรลงทุ น กำรเปรีย บเทีย บ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รวมถึงระดับควำมเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนยอมรับได้ (Risk Tolerance Level) เพื่อตัดสินใจใน
กำรลงทุนได้อย่ำงเหมำะสม
ทัง้ นี้ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทและที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำที่
เหมำะสมและยอมรับได้
2.4.4

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ทัง้ นี้ สำหรับรำคำทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกจำกเลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ ทีร่ ำคำ
รวมกันสูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นรำคำทีส่ งู กว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ำสุดทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมิน
รำคำทรัพย์สนิ อิสระร้อยละ 6.85 บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำรำคำลงทุนสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำที่
สมเหตุสมผล เนื่องจำกประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนในปี แรก (Prospective First Year Yield) ทีผ่ ลู้ งทุนอำจจะ
ได้รบั จำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ (เมื่อกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีร่ ำคำสูงสุด 10,000 ล้ำน
บำท) มีค วำมสมเหตุ ส มผลเมื่อ เทีย บกับ อัต รำผลตอบแทนในรู ป เงิน ป นั ผลจำกกำรลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหำริมทรัพย์ทล่ี งทุนในทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในอุต สำหกรรมเดียวกัน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2
ข้อ 2.4.3 หัวข้อ ควำมเห็นชอบของทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเกีย่ วกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำซือ้ ทรัพย์สนิ ) โดยที่
จำนวนเงินทีก่ องทรัสต์จะใช้ในกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก จะมำจำกจำนวนเงิ นทีไ่ ด้
จำกกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เงินประกันกำรเช่ำ ซึง่ กองทรัสต์จะได้รบั โอนจำกเลิศรัฐกำร
และนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำเดิม จำนวนไม่เกิน 160 ล้ำนบำทและกำรกูย้ มื เงิน จำกธนำคำรพำณิชย์
สถำบัน กำรเงิน บริษัทประกัน ชีวิต บริษัท ประกันวิน ำศภั ย และ/หรือ นิติบุ คคลอื่น ใดที่สำมำรถให้สิน เชื่อ แก่
กองทรัสต์ได้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 หัวข้อ กำรกูย้ มื เงิน หักด้วยประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก

2.5

ผลกระทบและความเสี่ ยงในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่ าหลักถูกยกเลิ ก กลไกและมาตรการในการป้ องกันความ
เสี่ยง
ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกนัน้ กองทรัสต์จะเข้ำเป็ นผูเ้ ช่ำช่วงใน
อสังหำริมทรัพย์บำงรำยกำร โดยหำกมีกำรเลิกสัญญำเช่ำหลักระหว่ำงเจ้ำของอำคำรและ/หรือเจ้ำของทีด่ นิ กับผู้
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เช่ำหลัก สัญญำเช่ำช่วงอำคำรและ/หรือ สัญญำเช่ำพื้นที่บำงส่วนในอำคำรระหว่ำงผู้เช่ำหลักกับกองทรัสต์ย่อม
สิน้ สุดลงโดยปริยำย รำยละเอียดเรื่องผลกระทบและควำมเสี่ยงในกรณีท่สี ญ
ั ญำเช่ำหลักถูกยกเลิก กลไกและ
มำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสีย่ งมี ดังต่อไปนี้
2.5.1

ผลกระทบและความเสี่ยงในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่าหลักถูกยกเลิ ก
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อเข้ำลงทุนในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำพื้นที่
บำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยไม่ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ กับเลิศรัฐกำร ทัง้ นี้ ตำม
สัญญำเช่ำหลักทีจ่ ดั ทำขึน้ ระหว่ำงหม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์ และเลิศรัฐกำรนัน้ มีขอ้ ตกลงเรื่องกำรระงับสิน้
ของสัญญำอยู่หลำยเงื่อนไขหรือสำเหตุ โดยเงื่อนไขหรือสำเหตุทจ่ี ะทำให้ผใู้ ห้เช่ำมีสทิ ธิท่จี ะบอกเลิกสัญญำแก่ผู้
เช่ำได้ ซึ่งส่งผลให้สญ
ั ญำเช่ำหลักถูกยกเลิกซึ่งจะทำให้สญ
ั ญำเช่ำเช่ำพืน้ ที่บำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ระหว่ำงเลิศรัฐกำรกับกองทรัสต์ยกเลิกไปโดยปริย ำย โดยสำเหตุของกำรทีจ่ ะทำให้สญ
ั ญำเช่ำ
หลักถูกยกเลิกทีเ่ กีย่ วข้องกับเลิศรัฐกำร มีดงั ต่อไปนี้
 ผูเ้ ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำรำยปี (Annual Fee) หรือเงินค่ำตอบแทนใดๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ ตำม
จำนวนและภำยในระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ และผูใ้ ห้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิดสัญญำดังกล่ำว
แล้ว ผูเ้ ช่ำยังคงเพิกเฉยหรือมิได้แก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำว ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
 ผูเ้ ช่ำทำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำเช่ำหลัก ระหว่ำงหม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์ และเลิศรัฐกำร
ซึง่ เป็ นสำระสำคัญ หรือผิดข้อสัญญำข้อใดข้อหนึ่งซึง่ เป็ นสำระสำคัญของสัญญำเช่ำหลัก และผูใ้ ห้เช่ำได้
แจ้งให้ผู้เช่ำทรำบถึงกำรผิดสัญญำดังกล่ำวแล้ว ผู้เช่ำยังคงเพิกเฉยหรือมิได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขกำร
กระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน 60 วันนับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว หรือผูเ้ ช่ำไม่
สำมำรถแก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั
แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว โดยทีล่ กั ษณะของกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวสำมำรถแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ได้ภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่ำต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดทีจ่ ะแก้ไขกำรกระทำที่
เป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ำ
 ผูเ้ ช่ำตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือมีกำรชำระบัญชี หรือผูเ้ ช่ำเข้ำทำควำมตกลงหรือ
ประนอมหนี้เจ้ำหนี้ของตนอันส่งผลกระทบกับศักยภำพในกำรชำระค่ำเช่ำหรือกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
โครงกำรสำทร สแควร์
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ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อเข้ำลงทุนในโครงกำรสำทร สแควร์ กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรกับ
นอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญำกับสำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ ซึ่งเป็ นเจ้ำของที่ดนิ และอำคำรสำนักงำนโครงก ำร
สำทร สแควร์ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำหลัก ทัง้ นี้ ตำมสัญญำเช่ำหลักทีจ่ ดั ทำขึน้ ระหว่ำงสำนักงำนทรัพย์สนิ ฯ และนอร์ท
สำธร เรียลตีน้ นั ้ ข้อตกลงเรื่องกำรระงับสิน้ ของสัญญำอยู่หลำยเงื่อนไขหรือสำเหตุ โดยเงื่อนไขหรือสำเหตุทจ่ี ะทำ
ให้ผใู้ ห้เช่ำมีสทิ ธิท่จี ะบอกเลิกสัญญำแก่ผู้เช่ ำได้ ซึ่งส่งผลให้สญ
ั ญำเช่ำหลักถูกยกเลิกซึง่ จะทำให้สญ
ั ญำเช่ำช่วง
ระหว่ำงนอร์ท สำธร เรียลตีก้ บั กองทรัสต์ยกเลิกไปโดยปริยำยทีเ่ กีย่ วข้องกับนอร์ท สำธร เรียลตี้ มีดงั ต่อไปนี้
 ผูใ้ ห้เช่ำมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญำแก่ผู้เช่ำได้ หำกผูเ้ ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำ และผูใ้ ห้ เช่ำได้ส่งหนังสือ
เรียกให้ชำระค่ำเช่ำภำยใน 90 วันแล้ว แต่ผเู้ ช่ำไม่สำมำรถชำระค่ำเช่ำได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว หรือผู้
เช่ ำ ได้ผิด สัญ ญำข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ซึ่ง เป็ น สำระส ำคัญ ที่ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำฉบับ นี้ และไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขกำรกระทำดังกล่ำวภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
 ผูเ้ ช่ำทำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำซึง่ เป็ นสำระสำคัญ และผูใ้ ห้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิด
สัญญำดังกล่ำวแล้ว ผูเ้ ช่ำไม่ดำเนินกำรแก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรผิดสัญญำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำได้รบั แจ้งถึงเหตุดงั กล่ำว
 ผูเ้ ช่ำตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือมีกำรชำระบัญชี หรือถูกฟ้องโดยเจ้ำหนี้เพื่อให้
เป็ นบุคคลล้มละลำย หรือเลิกบริษทั ผูเ้ ช่ำ หรือในกรณีทม่ี กี ำรแต่งตัง้ เจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อดำเนิน
ธุรกิจของผูเ้ ช่ำ
 ในกรณีท่มี คี วำมเสียหำยต่อสถำนที่เช่ำในระหว่ำงระยะเวลำเช่ำ และผูเ้ ช่ำไม่ดำเนินกำรซ่อมแซมหรือ
แก้ไขสถำนทีเ่ ช่ำให้มสี ภำพดังเดิมด้วยค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ ช่ำเอง โดยผูใ้ ห้เช่ำได้แจ้งให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิด
สัญญำ และกำหนดระยะเวลำตำมสมควรเพื่อกำรแก้ไขซ่อมแซมนัน้ แล้ว
2.5.2

กลไกและมาตรการในการป้ องกันความเสี่ยง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งที่สญ
ั ญำเช่ำหลักจะถูกยกเลิกอันจะส่งผลให้สญ
ั ญำเช่ำ และ/หรือสัญญำเช่ำช่วง
ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูเ้ ช่ำหลักถูกยกเลิกไปโดยปริยำยนัน้ จึงกำหนดให้มมี ำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งที่อำจจะ
เกิดขึน้ และมำตรกำรแก้ไข ดังนี้
 มำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(1)
ภำยใต้ ส ัญ ญำตกลงกระท ำกำรในส่ ว นของโครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์ อีโ คเพล็ก ซ์ บริษั ท
ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ("ยูนิเวนเจอร์") ตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ น
ในกำรป้องกันและเยียวยำ เพื่อให้เลิศรัฐกำร ในฐำนะผูเ้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักของโครงกำรปำร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำหลักอย่ำงเคร่งครัด และ
จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและเยียวยำ (รวมถึงกำรให้ควำม
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ช่วยเหลือทำงกำรเงินใดๆ เช่น กำรให้กยู้ มื เงิน หรือเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำ) เพื่อ
มิให้เลิศรัฐกำรผิดนัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุ แห่งกำรเลิกสัญญำ หรือ
กระทำผิดข้อสัญญำใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก
(2)
นอกจำกนี้ หำกกองทรัสต์มคี วำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงิน จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำก
กำรผิดสัญญำของเลิศรัฐกำร ยูนิ เวนเจอร์ ในฐำนะผู้ให้ส ัญญำตกลงรับผิดชอบเยียวยำชดใช้
ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์ทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำกกำรผิดสัญญำของของเลิศ
รัฐกำร โดยยูนิเวนเจอร์ ตกลงจะดำเนินกำรเยียวยำชดใช้ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์ดงั กล่ำวภำยใน 60
(หกสิบ) วัน ซึง่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำคงเหลือ ค่ำเสียหำยทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชดเชยให้แก่ผเู้ ช่ำรำย
ย่อย (ถ้ำมี) และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง นับแต่วนั ทีย่ นู ิเวนเจอร์ ได้รบั แจ้งจำกกองทรัสต์ถงึ
กำรผิดสัญญำเช่ำหลักของเลิศรัฐกำร และควำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงินของกองทรัสต์
(3)
เลิศรัฐกำรตกลงจะรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินแก่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อแสดงว่ำเลิศรัฐกำรมีกระแส
เงินสด (ซึง่ เมื่อรวมกับค่ำเช่ำพืน้ ทีร่ ำยปี ทก่ี องทรัสต์จะชำระให้แก่เลิศรัฐกำรแล้ว) ทีเ่ พียงพอเพื่อชำระ
ค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ตำมสัญญำเช่ำหลักในแต่ละปี แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่ชำ้ กว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนวันถึง
กำหนดชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ในแต่ละปี และเลิศรัฐกำรตกลงจะฝำกเงินสดดังกล่ำวและค่ำ
เช่ำพืน้ ทีร่ ำยปี ท่กี องทรัสต์จะชำระให้แก่เลิศรัฐกำรไว้ในบัญชีท่เี ปิ ดไว้เพื่อกำรชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่
เจ้ำของทีด่ นิ โดยมีเงื่อนไขในกำรลงนำมเบิกถอนซึง่ ต้องใช้ลำยมือชื่อจำกบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยเลิศ
รัฐกำรร่วมกับบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เสมอเพื่อเป็ นหลักประกันว่ำเงินดังกล่ำวจะ
ถูกนำไปชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำเช่ำทีด่ นิ หลัก
(4)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้ให้สญ
ั ญำจะรำยงำนอันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้แก่
กองทรัสต์ทุกปี และเมื่อบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ถูกลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้อยลงต่ำกว่ำ BBB บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) จะแจ้งให้ผจู้ ดั กำร
กองทรัสต์ทรำบทันทีพร้อมเสนอมำตรกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขที่ได้รบั กำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ของ บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) แล้วเพื่อให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัส
ตีรบั ทรำบ รวมถึงมีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนถึงผลกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบดังกล่ำวแก่
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีอย่ำงสม่ำเสมอ
 มำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งโครงกำรสำทร สแควร์
(1)
ภำยใต้สญ
ั ญำตกลงกระทำกำรในส่วนของโครงกำรสำทร สแควร์ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ("แผ่นดิ นทอง") ตกลงควบคุม ดูแลและดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ นใน
กำรป้องกันและเยียวยำ เพื่อให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ ในฐำนะผูเ้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำหลักของโครงกำร
สำทร สแควร์ ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำหลักอย่ำงเคร่งครัด และจะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและเยียวยำ (รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
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(2)

(3)

(4)

2.6

ใดๆ เช่น กำรให้กยู้ มื เงิน หรือเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสัญญำ) เพื่อมิให้นอร์ท สำธร เรียลตี้ผดิ
นัด กระทำกำรฝ่ำฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ หรือกระทำผิดข้อสัญญำใดๆ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำหลัก
นอกจำกนี้ หำกกองทรัสต์มคี วำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงิน จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำก
กำรผิดสัญญำของนอร์ท สำธร เรียลตี้แล้ว แผ่นดินทองในฐำนะผูใ้ ห้สญ
ั ญำตกลงรับผิดชอบเยียวยำ
ชดใช้ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์ทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำหลักระงับเนื่องจำกกำรผิดสัญญำของ
ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ โดยแผ่นดินทอง ตกลงจะดำเนินกำรเยียวยำชดใช้ค่ำเสียหำยของกองทรัสต์
ดังกล่ำวภำยใน 60 (หกสิบ) วัน ซึง่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำคงเหลือ ค่ำเสียหำยทีก่ องทรัสต์ต้อง
ชดเชยให้แก่ผเู้ ช่ำรำยย่อย (ถ้ำมี) และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง นับแต่วนั ทีแ่ ผ่นดินทองได้รบั
แจ้งจำกกองทรัสต์ถึงกำรผิดสัญญำเช่ำหลักของนอร์ท สำธร เรียลตี้ และควำมเสียหำยทำงด้ำน
กำรเงินของกองทรัสต์
นอร์ท สำธร เรียลตีต้ กลงจะรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินแก่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อแสดงว่ำนอร์ท สำธร
เรียลตี้มกี ระแสเงินสด (ซึง่ เมื่อรวมกับค่ำเช่ำช่วงทีด่ นิ ทีก่ องทรัสต์จะชำระให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้
แล้ว) ทีเ่ พียงพอเพื่อชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ตำมสัญญำเช่ำหลักในแต่ละปี แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่ชำ้
กว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนวันถึงกำหนดชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ในแต่ละปี และนอร์ท สำธร เรียลตี้
ตกลงจะฝำกเงินสดดังกล่ำวและค่ำเช่ำช่วงทีด่ นิ ที่กองทรัสต์จะชำระให้แก่ นอร์ท สำธร เรียลตี้ไว้ใน
บัญชีทเ่ี ปิ ดไว้เพื่อกำรชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ โดยมีเงื่อนไขในกำรลงนำมเบิกถอนซึง่ ต้องใช้
ลำยมือชื่อจำกบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยนอร์ท สำธร เรียลตี้ ร่วมกับบุคคลซึง่ มอบหมำยโดยผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์เสมอเพื่อเป็นหลักประกันว่ำเงินดังกล่ำวจะถูกนำไปชำระค่ำเช่ำทีด่ นิ แก่เจ้ำของทีด่ นิ ภำยใน
ระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำเช่ำทีด่ นิ หลัก
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้ให้สญ
ั ญำจะรำยงำน
อันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้แก่กองทรัสต์ทุกปี และเมื่อบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหำชน) ถูกลดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือจำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือด้อยลงต่ ำ
กว่ำ BBB บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) จะแจ้งให้ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ทรำบทันทีพร้อมเสนอมำตรกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขที่ได้รบั กำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) แล้ว
เพื่อให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีรบั ทรำบ รวมถึงมีหน้ำทีต่ ้องรำยงำนถึงผลกำรดำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบดังกล่ำวแก่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีอย่ำงสม่ำเสมอ

การกู้ยืมเงิ น
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กองทรัสต์อาจกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ดว้ ยหรือไม่กต็ าม โดยจะต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน หรือการก่อภาระผูกพันตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะดาเนินการกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันได้แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการกูย้ มื เงิน
กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินได้แต่เฉพาะการกูย้ มื เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม
2. นามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
3. นามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนาไปจัดหาผลประโยชน์
4. ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรือทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
5. ชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
6. เหตุจาเป็ นอื่นใดตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรั สต์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ การกูย้ มื เงินจะกระทาโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และในกรณีทเ่ี ป็ นกำรกูย้ มื เงิน
เพื่อปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มกี รรมสิทธิ ์ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำตำมวัตถุประสงค์ท่ี 3 หรือเพื่อต่อเติม
หรือก่อสร้ำงอำคำรเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วทีก่ องทรัสต์มกี รรมสิทธิ ์ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำตำมวัตถุประสงค์ท่ี 4
กองทรัสต์จะต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำเช่ำทีเ่ หลืออยู่ตำมสัญญำเช่ำ
ในส่วนของอัตราส่วนการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ กองทรัสต์มขี อ้ จากัดในการกูย้ มื เงินได้ไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ 35
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และในกรณีทก่ี องทรัสต์มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) มูลค่าการกูย้ มื จะไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม
กองทรัสต์อ าจเข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายตราสารอนุ พ ัน ธ์ (Derivative) โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk)และ/หรืออัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ที่
เกิดขึน้ จากการกูย้ มื เงินไม่ว่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน เช่น กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทุนทาสัญญาแลกเปลีย่ นอัตรา
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ดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) กับคู่สญ
ั ญาทีเ่ ป็ นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบีย้
วัตถุประสงค์ของการก่อภาระผูกพัน
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีทจ่ี าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
1.

การก่อภาระผูกพันซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการทาข้อตกลงหลักทีก่ องทรัสต์สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดใน
ประกาศทจ. 49/2555 และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม เช่น การนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกัน
การชาระเงินกูย้ มื ตามสัญญานี้

2.
2.6.1

การก่อภาระผูกพันทีเ่ ป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการทาธุรกรรมประเภทนัน้

สรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยมื เงิ น
สาหรับทรัพ ย์สินที่จะลงทุน ในครัง้ แรก กองทรัสต์จะใช้แ หล่ งเงิน ทุน ส่ว นหนึ่ง จากการกู้ยืมเงิน โดยทรัสตีใ น
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเงินกู้กบั ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัท
ประกันชีวติ และ/หรือบริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ซึ่ง
อาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับทรัสตีอ่นื ใด (รวมเรียกว่า “ผูใ้ ห้ก้”ู ) ภายใน 15 วัน นับจากวันจัดตัง้ กองทรัสต์ แต่ไม่ชา้ กว่าวันทีก่ องทรัสต์จะ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ ในเบือ้ งต้น ผูใ้ ห้กไู้ ด้เสนอวงเงินสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ในวงเงินรวม
ทัง้ หมดจานวนไม่เกิน 2,195 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ โดยข้อกาหนด
และเงื่อนไขของการกู้ยมื เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสาร
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่างทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์กบั ผูใ้ ห้กู้ หรือระหว่างคู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี
เงื่อนไขทีส่ าคัญเบือ้ งต้น ดังต่อไปนี้

ผูใ้ ห้กู้

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือบริษทั
ประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุค คลอื่นใดที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่ กองทรัสต์ได้ ซึ่ง
อาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีอ่นื ใด

ผูข้ อสินเชื่อ

ทรัสตีกระทาในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น
เวนเจอร์
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วงเงินกู้ (ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้ และ
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการ
จัดหาเงินกูย้ มื

วงเงินกูแ้ ละสินเชื่อทัง้ หมด จานวนรวมไม่เกิน 2,195 ล้านบาท โดยอาจแบ่งเป็ น
วงเงินกูท้ ่ี 1:

ประเภทวงเงินกูร้ ะยะยาว จานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้
สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก

วงเงินกูท้ ่ี 2:

ประเภทวงเงินกู้ระยะสัน้ โดยออกตั ๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็ นหลักฐาน
ซึ่ง เป็ น วงเงิ น สิน เชื่อ หมุ น เวีย นโดยพิ จ ารณาทบทวนหรื อ ต่ อ
ระยะเวลาวงเงิ น ทุ ก ปี จ านวนไม่ เ กิ น 160 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้
สนับสนุ นการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ครัง้ แรก

วงเงินสินเชื่อที่ 3:

ประเภทหนังสือค้าประกัน ซึง่ เป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดย
พิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จานวนไม่เกิน 35
ล้านบาท เพื่อใช้ค้าประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าของทรัพย์สนิ
หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ยมื ในปี ท่ี 1 จะไม่เกิน MLR
(Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1.5 และอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้จะไม่
เกิน MLR ทั้งนี้ เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการ ซึง่ อาจระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
อนึ่ง อัตราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี้ย
สาหรับเงินกูข้ องลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง อัตราดัง กล่ า วอาจมีก าร
เปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละราย
ทัง้ นี้ อาจมีค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการจัดหาเงินกูย้ มื ตามทีก่ องทรัสต์และผูใ้ ห้กอู้ าจจะ
กาหนดในสัญญาเงินกูต้ ่อไป

ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้

วงเงินกูท้ ่ี 1:

ระยะเวลาชาระคืนเงินกูไ้ ม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั เบิกถอนเงินกูค้ รัง้ แรก

วงเงินกูท้ ่ี 2:

ระยะเวลาชาระคืนเงินกูไ้ ม่เกิน 180 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกตั ๋วสัญญาใช้
เงินแต่ละฉบับ หรือตามทีจ่ ะระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ทัง้ นี้ ระยะเวลา
การช าระคืน เงิน กู้ส าหรับ วงเงิน กู้ ท่ี 2 นี้ จ ะต้ อ งไม่ เ กิน วัน ครบ
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กาหนดการชาระคืนเงินกูข้ องวงเงินกูท้ ่ี 1 ตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้
วงเงินสินเชื่อที่ 3: ระยะเวลาช าระคืน สินเชื่อ ประเภทหนังสือ ค้ าประกัน กรณีท่ีผู้ร ับ
หนังสือค้าประกันใช้สทิ ธิเรียกร้องตามหนังสือค้าประกัน ไม่เกินวัน
ทาการสุดท้ายของเดือนซึง่ ผูใ้ ห้กไู้ ด้มกี ารชาระเงินทัง้ จานวนหรือแต่
บางส่วนไปตามหนังสือค้าประกันนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ระยะเวลาการชาระ
คืนสินเชื่อประเภทหนังสือค้าประกัน (กรณีทผ่ี รู้ บั หนังสือค้าประกัน
ใช้สทิ ธิเรียกร้องตามหนังสือค้าประกัน) และการสิ้นสุดภาระของ
ผูใ้ ห้กตู้ ามหนังสือค้าประกันทุกฉบับ (กรณีทผ่ี รู้ บั หนังสือค้าประกัน
ไม่ มีก ารใช้สิท ธิเ รีย กร้อ งตามหนัง สือ ค้ า ประกัน ) ส าหรับ วงเงิน
สินเชื่อที่ 3 นี้จะต้องไม่เกินวันครบกาหนดการชาระคืนเงินกู้ของ
วงเงินกูท้ ่ี 1
การชาระเงินต้นของวงเงิน
และเงินกันสำรอง

ชาระคืนทัง้ จานวน ณ วันครบกาหนดอายุเงินกู้ หรือ ชาระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวัน
ครบกาหนดอายุตามทีจ่ ะระบุในสัญญาเงินกู้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจกำหนดให้มเี งินกันสำรองในแต่ละปี เพื่อเป็ นกำรชำระคืน
เงินกูไ้ ม่ว่ำจะครบกำหนดชำระหนี้แล้วหรือไม่กต็ ำม โดยในกำรกำหนดวงเงินกันสำรอง
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะคำนึงถึงจำนวนเงินกู้ยมื และระยะเวลำกำรชำระหนี้ ผลกระทบ
ต่อกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และสถำนะเงินสดที่เกิดจำกกำร
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (unrealized loss) จำกกำรประเมินค่ำ หรือกำรสอบทำนกำร
ประเมินค่ำสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และจะเปิ ดเผยจำนวนเงินกันสำรองในแต่ละปี ไว้ใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ของกองทรัสต์
อนึ่ง กองทรัสต์สามารถรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกูท้ งั ้ จานวนหรือบางส่วนได้ก่อน
วันครบกาหนดชาระคืนเงินต้นของแต่ละวงเงิน บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธตี ่างๆ โดยจะคานึงถึงสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ ณ ขณะนั น้ เพื่อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของกองทรัส ต์ เช่ น การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม การเสนอขายหุน้ กู้ การกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชือ่
แก่กองทรัสต์ได้ เพื่อชาระคืนหนี้เดิม (Refinancing) เป็ นต้น

การชาระดอกเบีย้

ชาระรายเดือน
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หลักประกันการกูย้ มื

1.

การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ อาคารสานักงาน สิง่ ปลูก
สร้าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์

2.

ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการโอนสิทธิและหน้าทีใ่ นกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักสาหรับทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก มีดงั นี้
2.1

ในระหว่ า งที่มีก ารหยุ ด ชะงัก ของธุ ร กิจ และในทัน ทีท่ีไ ด้ร ับ เงิน
ประกัน ที่ไ ด้ร ับ ในช่ ว งธุ ร กิจ หยุ ด ชะงัก ผู้กู้ต กลงโอนสิท ธิ อ ย่ า ง
เด็ดขาดในจานวนเท่ากับดอกเบี้ยที่ถงึ กาหนดและค้างชาระอยู่ใน
ขณะนัน้ ภายใต้สญ
ั ญากู้ (หากมี) ให้แก่ผใู้ ห้กโู้ ดยทันที

2.2

นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ตามทีก่ าหนดในข้อ 2.1 ข้างต้น ผู้กู้
ตกลงโอนสิทธิและหน้ า ที่อ ย่า งมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
ประเภทการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้แก่ผใู้ ห้กู้ และภายหลังเข้า
ท าสัญ ญาโอนสิท ธิผู้กู้จ ะดาเนิ น การให้มีก ารสลัก หลัง กรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ผู้ให้กู้เป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ร่วมและ
เป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วม

3.

การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขโดยกองทรัสต์ในบัญชีรบั เงินอันเกีย่ วกับสิทธิการ
เช่า ซึ่งเปิ ดไว้เพื่อ รับเงินค่าเช่าล่วงหน้ า ที่จะได้รบั คืนจากผู้ให้เช่า และเงิน
ประกันซึง่ จะได้รบั จากประกันภัยความเสีย่ งการเลิกสัญญาเช่า และให้ผใู้ ห้กู้
เป็ นผูค้ วบคุมดูแลบัญชี

4.

การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขโดยกองทรัสต์ในบัญชีดาเนินการ ซึง่ เปิ ดไว้เพื่อ
รับรายได้จากค่าเช่า

5.

การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขโดยเลิศรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี้ในบัญชี
เพื่อรับเงินประกันซึง่ จะได้รบั จากประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของเลิศ
รัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี้ และให้ผใู้ ห้กเู้ ป็ นผู้ควบคุมดูแลบัญชี โดยผูใ้ ห้
กูต้ กลงว่าจะต้องนาเงินในบัญชีดงั กล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อม/
สร้างทรัพย์สนิ ซึ่งได้เอาประกันภัย ในกรณีท่มี คี วามเสียหายเกิดขึ้นเท่านัน้
เท่านัน้

6.

การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและบริการทุกสัญญาของโครงการ
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สาทร สแควร์ ซึง่ มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี ให้แก่ผใู้ ห้กู้
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้
หลักประกันการกู้ยมื นี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และ
เอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน
"การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไข" หมายถึง การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสิทธิเรียกร้อง
ประโยชน์ ดอกเบีย้ รวมทัง้ สิทธิทงั ้ หลายของผูโ้ อนซึง่ มีอยู่ภายใต้สทิ ธิหรือทรัพย์สนิ ที่
ได้โอนดังกล่าว เช่น สิทธิท่จี ะได้รบั เงินค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าที่เกีย่ วข้อง สิทธิทจ่ี ะ
ได้รบั เงินประกันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง และสิทธิในการถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากที่เกีย่ วข้อง เป็ นต้น ซึ่งการโอนสิทธิดงั กล่าวให้แก่ผู้ให้กู้นนั ้ จะมีผลเป็ น
การโอนสิทธิเด็ดขาดเมื่อ (ก) เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเงินกูว้ ่าเป็ น
เหตุ ผิด สัญ ญา (อาทิเ ช่ น ผู้กู้ ไ ม่ ช าระหนี้ เ งิน ที่ถึง ก าหนด ผู้กู้ผิด ข้อ ปฏิบ ัติภ ายใต้
เอกสารทางการเงิน รวมทัง้ ผู้กู้ลม้ ละลาย เป็ นต้น) และ (ข) ผู้ให้กู้ได้ออกหนังสือแจ้ง
การความมีผลสมบูรณ์ของการโอนสิทธิให้แก่ค่สู ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเรียกร้องให้การ
โอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นมีผลสมบูรณ์
"การโอนสิท ธิอย่า งเด็ด ขาด" หมายถึง การโอนสิท ธิเรียกร้อ ง ประโยชน์ ดอกเบี้ย
รวมทัง้ สิทธิทงั ้ หลายของผู้โอนให้แก่ผู้ให้กู้ซ่งึ มีผลทันทีท่มี กี ารลงนามในสัญญาโอน
สิทธิ ทัง้ นี้ การโอนสิทธิอย่างเด็ดขาดจะใช้ในกรณีการโอนสิทธิในเงินประกันทีจ่ ะได้รบั
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในจานวนเท่ากับ
ดอกเบีย้ ทีถ่ งึ กาหนดและค้างชาระในขณะนัน้ ภายใต้สญ
ั ญากู้ (หากมี)
ข้อปฏิบตั ทิ างการเงินหลัก
1.
(Key Financial Covenants)
2.

ผู้กู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ย /การกู้ยมื เงินของ
กองทรัสต์ ต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 30*
ผู้กู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ยต่ อกาไรจากการ
ดาเนินงาน ก่อนดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ มราคา ค่าตัด
จาหน่ ายปรับปรุงด้วยรายการอื่นทีม่ ใิ ช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA
Ratio) ไม่เกินกว่า 5.5 เท่า**
โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการคานวณจะเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้

ข้อตกลงหลักของผูก้ ู้ (Key
Covenants)

1. ผูก้ ู้ตกลงว่าจะไม่ดาเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กู้ หรือได้รบั ยกเว้นตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้
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2.

ก่ อ หนี้ ท่ีมีด อกเบี้ย หรือ ก่ อ หนี้ ห รือ ภาระผู ก พัน ทางการเงิน ใด ๆ กับ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวติ บริษัทประกันวินาศ
ภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ จานวน
เกินกว่า 100 ล้านบาทขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม ผูก้ สู้ ามารถก่อหนี้ได้ หากการ
ก่อ หนี้ ด ัง กล่ า วเข้า เงื่อ นไข (1) - (3) ดัง ต่ อ ไปนี้ (1) ไม่ มีข้อ ตกลงและ
เงื่อนไขสาคัญ ตามที่สรุปไว้เบื้องต้น ในตารางนี้ อันเป็ นการให้เปรียบแก่
ผูใ้ ห้กอู้ ่นื มากไปกว่าผูใ้ ห้กู้ (2) การชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นไปในคราวเดียว (เว้น
แต่ กรณีผใู้ ห้กู้นนั ้ เป็ นบริษัทประกันชีวติ บริษัทประกันวินาศภัย หรือนิติ
บุคคลอื่นใดซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องมีการชาระคืนหนี้
บางส่วน ให้มกี ารแบ่งชาระคืนเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ตลอดอายุของ
สัญญาเงินกู)้ และ (3) เป็ นการก่อหนี้เพื่อให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ซ่งึ
เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึง
ทรัพย์สนิ ประเภทพื้นที่สานักงาน ร้านค้า ห้องประชุ มให้เช่า และ/หรือ
โรงแรมทีม่ มี ลู ค่าไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลัง
การซือ้ ทรัพย์สนิ เพิม่ เติม
ก่อภาระผูกพันทางการเงินอื่นใด เว้นแต่เป็ นทางการค้าปกติของผูก้ ู้ ทัง้ นี้
ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาเงินกูท้ ค่ี ่สู ญ
ั ญาตกลงกัน
ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก รวมถึงอาคาร สิง่
ปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่จะมีขน้ึ ในอนาคตเหนือทรัพย์สนิ
ดังกล่าว เว้นแต่ทรัพย์สนิ อื่นในอนาคตของกองทรัสต์ หรือเป็ นทางการค้า
ปกติของกองทรัสต์ หรือการก่อภาระผูกพันทีเ่ ป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์
ในกรณีทผ่ี กู้ จู้ ะทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีม่ อี ายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี

จะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้กู้ ยกเว้นในบาง
กรณีทส่ี ามารถเข้ากระทาได้โดยผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ ตามเงื่อนไขทีจ่ ะกาหนดใน
สัญญาเงินกูซ้ ง่ึ จะตกลงในเงื่อนไขกันต่อไป
 เข้าทาสัญญาเช่าอันเกีย่ วกับทรัพย์สน
ิ ของผู้กู้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่
บางส่วน โดยกาหนดให้มกี ารชาระค่าเช่าในคราวเดียว
 ทาธุ รกรรมจ าหน่ า ย โอน หรือ ให้เ ช่า ทรัพย์ส ิน หลัก ที่ล งทุ นครัง้ แรกใน
ลักษณะทีไ่ ม่ใช่การค้าปกติของผูก้ ู้
ผู้ให้กู้มีสทิ ธิในการบังคับชาระหนี้กบั ลูกหนี้หรือหลักประกันการกู้ยืมตาม
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จานวนเท่าทีต่ นเป็ นเจ้าหนี้และมีสทิ ธืได้รบั ชาระหนี้เหนือมูลหนี้นนั ้
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ร ะบุข้า งต้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ย วกับการให้
สินเชื่อนี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการ
เงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทย
และกฎหมายกาหนด
ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้
ก่อนครบกาหนด

สามารถช าระหนี้ ท ัง้ จ านวนหรือ แบ่ ง ช าระบางส่ ว นก่ อ นครบก าหนด โดยไม่ เ สีย
ค่าธรรมเนียม และไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นใดหากชาระหนี้ก่อนครบกาหนดตรงกับวันชาระ
ดอกเบี้ย ของงวดดอกเบี้ย แต่ ละงวด ทัง้ นี้ ใ ห้เ ป็ น ไปตามเงื่อ นไขในสัญ ญาเงิน กู้ท่ี
คู่สญ
ั ญาตกลงกัน

กรณีผดิ สัญญา (Events of
Default)

กรณีผดิ สัญญาตามเงื่อนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณีผดิ สัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่
กาหนดในสัญญาเงินกู้ และเอกสารทางการเงิน ที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึง
กรณีผดิ สัญญาหากมีการไม่ชาระหนี้เงินทีถ่ งึ กาหนด การผิดข้อปฏิบตั ภิ ายใต้เอกสาร
ทางการเงิน การเกิดเหตุผดิ นัดภายใต้สญ
ั ญาอื่น (Cross Default) การยึดหรือโอน
กิจการให้เป็ นของรัฐ (Nationalization) การล้มละลาย การทีเ่ อกสารหลักประกันไม่มี
ผลใช้บงั คับหรือสิน้ ผลผูกพัน การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็ นคุณอย่างมีนัยสาคัญ
การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (เว้นแต่ส ามารถแก้ไข
หรือได้รบั การยกเว้นการผิดสัญญาภายในระยะเวลาทีอ่ นุญาตในสัญญาเงินกู้ และ/หรือ
อยู่ภายใต้ขอ้ ยกเว้นบางประการทีอ่ าจระบุในสัญญาเงินกู)้

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ร ะบุข้า งต้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ย วกับการให้
สินเชื่อนี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการ
เงิน อื่น ๆ ที่คู่ ส ัญ ญาตกลงกัน ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ท่ีธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย และ
กฎหมายกาหนด

หมายเหตุ:
* สถานะอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ /การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันทีก่ องทรัสต์ เข้าลงทุนครัง้ แรกอ้างอิงจากงบ
กาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาหรับงวด 12 เดือน จะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 22 ทัง้ นี้ อัตราส่วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง จะขึน้ อยู่กบั มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุดท้ายทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมถึงมูลค่าการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ จริง
** สถานะอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกาไรจากการดาเนินงาน ก่อนดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่ายปรับปรุง
ด้วยรายการอื่นทีม่ ใิ ช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ณ วันทีก่ องทรัสต์ GVREIT เข้าลงทุนครัง้ แรกอ้างอิงจากงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติสาหรับงวด 12 เดือน จะอยู่ทป่ี ระมาณ 3 เท่า
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อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เงินซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่
ั ยความเสีย่ ง ข้อ 1.2 (11) ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื
2 หัวข้อ ปจจั
2.6.2

ประโยชน์จากการกู้ยมื
บริษทั ฯ มีความเห็นว่าการกูย้ มื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกนัน้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เนื่องจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ทต่ี ่ าลงเมื่อ
เทียบกับการลงทุนในทรัพย์สนิ โดยใช้เงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์แก่นักลงทุนเพียงอย่างเดีย ว
นอกจากนัน้ กองทรัสต์ยงั มีวงเงินในการสนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าในอนาคต เพื่อทาให้สามารถมันใจ
่
ว่าจะมีแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจากรายได้จากการดาเนินงานของกองทรัสต์เพื่อนามาสนับสนุ นค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ และการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าของกองทรัสต์ ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ ทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชาระใน
การกูย้ มื เงินในครัง้ นี้กอ็ ยู่ในเกณฑ์ท่ใี กล้เคียงกับอัตราการกู้ยมื เงินของลูกค้าชัน้ ดีท่ธี นาคารพาณิชย์ในประเทศ
ส่วนใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนทีป่ ระกอบธุรกิจสานักงานให้เช่า และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน (เช่น ใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับสิทธิระหว่างเจ้าหนี้และผูถ้ อื หุน้ /หน่วยทรัสต์ และปจั จัยความเสีย่ งอื่น ๆ) นอกจากนัน้ เมื่อมีการเข้า
ทาสัญญาเงินกูฉ้ บับจริง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เงื่อนไขในสัญญาเงินกูฉ้ บับจริง ไม่ดอ้ ยกว่าทีร่ ะบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอในการกูย้ มื เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ทม่ี ขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปจั จุบนั (เช่น อัตราดอกเบีย้ ต่ากว่าระยะเวลาชาระชาระคืน
เงินกู้นานกว่า หรือไม่มหี ลักประกันการกู้ยมื ) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้
เงินกู้ยืมจากข้อเสนอ
์
ดังกล่าว โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงก่อนการใช้วงเงินดังกล่าว
เมื่อครบกาหนดชาระเงินกูใ้ นปี ท่ี 5 บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้วย
วิธตี ่ างๆ เช่น การเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือบริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ เพื่อชาระคืนหนี้เดิม (Refinancing) เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะเลือกวิธกี ารที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ บริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงิน มีความเห็นว่าความเสีย่ งใน
การระดมทุนเพื่อชาระเงินกูใ้ นปี ท่ี 5 นัน้ ค่อนข้างต่าเมื่อพิจารณาจากหลักประกันการกูย้ มื และความสามารถในการ
ชาระหนี้ของกองทรัสต์ เนื่องจากอัตราส่วนการกูย้ มื ต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด ประกอบ
กับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าไปลงทุนนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะสร้างรายได้ให้กบั กองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในการกู้ยมื เงินครัง้ นี้กองทรัสต์อาจมีการกู้ยมื เงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี ทัง้ นี้ผู้จดั การ
กองทรัสต์เห็นว่าการกู้ยมื เงินจากบุคคลที่เ กี่ยวโยงกันของทรัสตีนัน้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เนื่องจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้ ห้เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ โดย
ในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอจากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของทรัสตี และธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบัน
การเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือบริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อ
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แก่กองทรัสต์ได้อ่นื นัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการพิจารณาในหลายๆ ปจั จัยร่วมกันเช่น อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื
ระยะเวลาการผ่อนชาระ และเงื่อนไขปลีกย่ อยอื่นๆ ซึ่งในกรณีท่กี องทรัสต์มกี ารเข้าทาสัญญาเงินกู้กบั บุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญาเงินกูท้ เ่ี ข้าทาจะมีเงื่อนไขทีไ่ ม่ดอ้ ยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือบริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้อ่นื โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงั ้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวของ
กองทรัสต์ โดยทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เป็ นเพียงหนึ่งในปจั จัยในการพิจารณาเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ เมื่อมีการเข้าทา
สัญญาเงินกูฉ้ บับจริง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เงื่อนไขในสัญญาเงินกูฉ้ บับจริง ไม่ดอ้ ยกว่าทีร่ ะบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอในการกูย้ มื เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ทม่ี ขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปจั จุบนั อาทิ อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ ากว่า และ/หรือระยะเวลา
ชาระคืนเงินกูน้ านกว่า และ/หรือ หลักประกันการกูย้ มื เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาประโยชน์สงู สุดของ
กองทรัสต์เป็ นหลักและขอสงวนสิทธิในการเลือกข้อเสนอในการกู้ยมื เงินที่มขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขดีท่สี ุด หาก
เงื่อนไขในการกูย้ มื นัน้ ด้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะเสนอเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาในการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
จานวนเงินทีก่ องทรัสต์จะกูย้ มื ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับการกูเ้ งินและหลักประกัน อาจจะแตกต่างจากที่
เปิ ด เผยข้า งต้ น ขึ้น อยู่ ก ับ ป จั จัย ต่ า งๆ เช่ น สภาวะดอกเบี้ย ในตลาด มูล ค่ า เงิน ทุ น ที่ก องทรัส ต์ ร ะดมทุ น ได้
หลักเกณฑ์ทผ่ี ใู้ ห้กกู้ าหนด และมูลค่าการลงทุนสุดท้ายทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
2.6.3

ความสัมพันธ์ และเหตุผลความจาเป็ นของการกู้ยืมจากบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของทรัสตี และความเห็น
เกี่ยวกับเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทรัสตี กับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
ในกรณีทม่ี ปี ระกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหน่ วยงานอื่นทีม่ อี านาจหน้าทีป่ ระกาศกาหนดให้
ดาเนินการได้ กองทรัสต์อาจมีการกูย้ มื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วนจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีเพราะผูใ้ ห้กรู้ าย
หนึ่งมีการถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของทรัสตี และ/หรือ ผูใ้ ห้กู้
เป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ในกลุ่มของทรัสตี ซึง่ ในการกูย้ มื ดังกล่าว กองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
เหตุผลความจาเป็ นของการกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตี
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์เ ห็น ว่ า การกู้ยืม เงิน จากบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของทรัส ตีนั น้ เป็ น การดาเนิ น การที่มีค วาม
สมเหตุสมผลและไม่ทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูท้ เ่ี ป็ นเงื่อนไขทาง
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การค้าตามปกติและเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผูใ้ ห้กนู้ นั ้ มีความเข้าใจในธุรกิจและทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้า
ลงทุนเป็ นอย่างดี
ความเห็นเกีย่ วกับเงื่อนไขตามสัญญากูย้ มื เงิน
ธุรกรรมการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีใ่ ห้แก่กองทรัสต์ เช่น มีขอ้ กาหนดและ
เงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาทีส่ อดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกองทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการพิจารณา
เงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้ ห้เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอจากบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของทรัสตี และธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือบริษทั
ประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ นัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการ
พิจารณาในหลายๆปจั จัยร่วมกันเช่น อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะเวลาการผ่อนชาระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ
ซึ่งในกรณีท่กี องทรัสต์มกี ารเข้าทาสัญญาเงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนัน้ สัญญาเงินกู้ท่เี ข้าทาจะมี
เงื่อนไขทีไ่ ม่ดอ้ ยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือ
บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ อ่นื โดยในการพิจารณา
เปรียบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงั ้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เป็ นเพียงหนึ่ง
ในปจั จัยในการพิจารณาเท่านัน้ ซึง่ ทรัสตีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงและมีอทิ ธิพลในการพิจารณาอนุ มตั แิ ละการ
กาหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ของผู้ให้กู้ได้ นอกเหนือจากนัน้ เมื่อมีการเข้าทาสัญญาเงินกู้ฉบับจริง ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะดาเนินการให้เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ฉบับจริง ไม่ด้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่กี องทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอในการกู้ยมื เงินจากธนาคารพาณิชย์ท่มี ี
ข้อกาหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปจั จุบนั อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า และ/หรือระยะเวลาชาระคืนเงินกู้นานกว่า
และ/หรือ หลักประกันการกูย้ มื เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์เป็ นหลักและ
ขอสงวนสิทธิในการเลือกข้อเสนอในการกูย้ มื เงินทีม่ ขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขดีทส่ี ุด หากเงื่อนไขในการกูย้ มื นัน้ ด้อย
กว่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเสนอเงื่อนไขดังกล่าว
เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาในการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมทีก่ องทรัสต์จะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีไม่ ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s
Length Basis) และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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3.

ข้อพิ พาทหรือข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์

3.1

ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดงข้อมูล กฎหมำยผังเมืองทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในบริเวณทีท่ รัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้
แรกตัง้ อยู่คอื กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ภำยใต้กฎหมำยผังเมือง
ดังกล่ำว ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนตัง้ อยู่ในพื้นที่ "สีแดง" (บริเวณหมำยเลข พ. 5 -2 สำหรับ โครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ บริเวณหมำยเลข พ. 5-6 สำหรับโครงกำรสำทร สแควร์) ซึ่งถูกกำหนดให้ใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ "ประเภทพำณิชยกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็ นศูนย์พำณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริม
ควำมเป็ นศูนย์กลำงทำงธุรกิจ กำรค้ำ กำรบริกำร นันทนำกำร และกำรท่องเทีย่ วในระดับภูมภิ ำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้"
ทัง้ นี้ หำกภำยหลังกฎหมำยผังเมืองทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในปจั จุบนั หมดอำยุ และปรำกฏว่ำกฎหมำยผังเมืองฉบับใหม่มี
ข้อจำกัดในกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจำกเดิม ข้อจำกัดดังกล่ำวจะไม่มผี ลกระทบต่ออำคำร
ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตก่อสร้ำงและใบรับรองกำรก่อสร้ำงเรียบร้อยแล้ว อันเป็ นส่วนหนึ่ งของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุน อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรแก้ไขหรือดัดแปลงอำคำรนอกเหนือไปจำกที่ได้รบั อนุ ญำตนัน้ กำรแก้ไขดัดแปลง
อำคำรดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยผังเมืองทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้

3.2

โครงกำรทัง้ สองโครงกำรตัง้ อยู่ในเขตควบคุมอำคำรตำมพระรำชกฤษฏีก ำให้ใช้ พระรำชบัญญัติควบคุมกำร
ก่อสร้ำงอำคำร พ.ศ. 2479 ในเขตเทศบำลนครกรุงเทพ พ.ศ. 2482 กรณีกำรก่อสร้ำงอำคำรประเภทอำคำรสูง
อำคำรขนำดใหญ่พเิ ศษ และอำคำรชุมนุมคน ต้องปฎิบตั ติ ำมข้อกำหนดทัวไปตำม
่
พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522 อันได้แก่ กำรขอใบอนุญำตก่อสร้ำง (แบบ กทม.6) และใบรับรองกำรก่อสร้ำง (แบบ อ.6)
ปจั จุบนั โครงกำรสำทร สแควร์และโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ท่กี องทรัสต์จะเข้ำลงทุน ในครัง้ นี้ได้รบั
ใบอนุญำตก่อสร้ำง (แบบ กทม.6) และใบรับรองกำรก่อสร้ำง (แบบ อ.6) เรียบร้อยแล้ว

3.3

ตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด
หรือบำงประเภท ในพืน้ ทีบ่ ำงส่วนในท้องทีก่ รุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2548 ออกตำม พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522 ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนตัง้ อยู่บริเวณที่ 3 ซึ่งห้ำมก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยกรรมประเภท ค้ำ
ปลีกค้ำส่ง เว้นแต่อำคำรพำณิชยกรรมค้ำปลีกค้ำส่งดังกล่ำวจะมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยอำคำรรวมกันเพื่อประกอบกิจกำรขำย
ปลีกขำยส่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภททีใ่ ช้ในชีวติ ประจำวัน ตัง้ แต่ 300 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 1,000
ตำรำงเมตร ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเพิม่ เติมในข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหำนครฉบับดังกล่ำว

3.4

ตำมข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหำนคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำรประเภทป้ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้
สำหรับติดหรือตัง้ ป้ำยในพืน้ ทีบ่ ำงส่วน ในท้องทีก่ รุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2549 ออกตำม พระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 พื้นที่บำงส่วนของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนตัง้ อยู่บริเวณที่ 3 ซึ่งห้ำมก่อสร้ำงอำคำร
ประเภทป้ำย หรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ สำหรับติดหรือตัง้ ป้ำยทุกชนิด เว้นแต่ป้ำยชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ำยของทำงรำชกำร
ทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ป้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ รวมถึงป้ำยเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ของ
สถำนประกอบกำร(โลโก) และป้ำยบอกชื่อสถำนที่ เช่น ป้ำยชื่ออำคำร ป้ำยชื่อสถำนประกอบกำร ป้ำยชื่อหมู่บำ้ น
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ทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันไม่เกิน 5 ตำรำงเมตรและมีควำมสูงไม่เกิน 12 เมตร แต่ไม่ใช่ป้ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ สำหรับติดหรือ
ตัง้ ป้ำยบนหลังคำหรือดำดฟ้ำของอำคำร
3.5

ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนอยู่ในกำหนดประเภทอำคำรทีต่ ้องจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ ตำมกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทอำคำรทีต่ อ้ งจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ พ.ศ. 2548 ออกตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

3.6

ณ วันที่จดั ทำหนังสือ ชี้ช วนกำรเสนอขำยหน่ ว ยทรัสต์ฉบับนี้ และจำกกำรตรวจสอบกับ หน่ ว ยงำนรำชกำรที่
เกีย่ วข้อง ยังไม่พบว่ำมีกำรประกำศเวนคืนใดๆ ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน

3.7

ในกำรใช้ประโยชน์อสังหำริมทรัพย์ กรณีถนนเข้ำ -ออกสู่ถนนสำธำรณะนัน้ พบว่ำโครงกำรทัง้ สองโครงกำรไม่มี
ข้อจำกัดในกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ในถนนเข้ำออกสู่ถนนสำธำรณะแต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ โครงกำรสำทร
สแควร์ มีทำงเข้ำ -ออกสู่ถนนสำธำรณะจำนวน 1 ช่องทำง คือทำงเข้ำ -ออกสู่ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ และ
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีทำงเข้ำ-ออกสู่ถนนสำธำรณะจำนวนรวมทัง้ สิน้ 3 ช่องทำง โดยแบ่งเป็ น
ทำงเข้ำ-ออกสูถ่ นนเพลินจิต จำนวน 1 ช่องทำง และเป็ นทำงเข้ำ-ออกสูถ่ นนวิทยุจำนวน 2 ช่องทำง
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4.

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

4.1

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
การเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดับทีด่ แี ละต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้าทีด่ าเนินการจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ท่เี หมาะสมในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อ สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่ อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะทาสัญญาแต่งตัง้ และว่าจ้างนอร์ท สาธร เรียลตี้ ซึง่
เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน ให้ทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทัง้ นี้ หน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์และเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ท่จี ะดาเนินการบริหาร
ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัส ต์ จ ะเข้า ลงทุ น ครัง้ แรกนั น้ บริษัท ฯ ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีก ลยุ ท ธ์ใ นการจัด หา
ผลประโยชน์ดงั นี้


การบริหารทรัพย์สนิ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ประจาปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั กาไรจากการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนด อย่างไรก็ดี หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการดาเนินงานร่วมกับผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีค่ าดไว้





การกาหนดอัตราค่าเช่าให้เหมาะสม
การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
การเพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการดูแลรักษาพื้นทีข่ องโครงการและพัฒนา
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ

หลังจำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ กองทรัสต์จะเป็ น ผูท้ รงสิทธิกำรเช่ำ ผู้ทรงสิทธิกำรเช่ำช่วง และเจ้ำของ
กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์มนี โยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนครัง้ แรก โดยนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะว่าจ้างนอร์ท สำธร เรียลตี้ ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยนอร์ท สำธร
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เรียลตีจ้ ะจัดการงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนาทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ ที่
ตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อ
นาส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบารุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดแี ละพร้อม
จัดหาผลประโยชน์ ดังรายละเอียดตามสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในข้อ 2.3
ทัง้ นี้กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำให้เช่ำพื้นทีต่ ำมรูปแบบที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนที่มอี ำนำจหน้ำที่
อนุญำตให้ดำเนินกำรได้ กับผูเ้ ช่ำโดยตรง ซึง่ สัญญำดังกล่ำวจะมีควำมเป็ นมำตรฐำนโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของสัญญำคล้ำยคลึงกันสำหรับผูเ้ ช่ำทุกรำย (เว้นแต่เป็ นสัญญำเช่ำระยะยำวเกินกว่ำ 3 ปี ของผูเ้ ช่ำรำยใหญ่บำง
รำย) ทัง้ นี้รปู แบบของสัญญำทีก่ องทรัสต์จะเข้ำทำกับผูเ้ ช่ำ สำมำรถดูได้ในส่วนของสรุปสำระสำคัญสัญญำ ข้อ 2.3
อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์จะมีธุรกรรมทีจ่ ะทำกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะเช่ำพืน้ ที่
ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน เพื่อใช้เป็ นที่ตงั ้ สำนักงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยรำยละเอียด
เกีย่ วกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์สำมำรถอ้ำงอิงได้จำกห้วข้อ 5
รำยกำรระหว่ำงกัน
จำกรูปแบบกำรจัดหำผลประโยชน์ดงั ทีไ่ ด้กล่ำวไปแล้ว รำยได้และกระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จำกกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุน ครัง้ แรก เป็ นรำยได้ท่ีกองทรัสต์จะได้ร ับจำกกำรปล่ อยเช่ำพื้นที่อ ำคำร
สำนักงำนให้แก่ผู้เช่ำซึ่งผู้เช่ำจะนำพื้นที่อำคำรสำนักงำนไปประกอบกิจกำรของตนเอง เช่น อสังหำริมทรัพย์
อำหำรและเครื่องดื่ม สถำบันกำรเงินและบริกำรทำงกำรเงิน แฟชัน่ เสริมควำมงำม โดยสัญญำทีท่ ำกับผูเ้ ช่ำรำย
ย่อยมีอำยุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่
กองทรัสต์จะเข้ำทำสัญญำให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนแก่ผเู้ ช่ำโดยตรง และกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่ำเช่ำในรูปแบบ
ของค่ำเช่ำคงทีอ่ ย่ำงไรก็ดี ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกมีผเู้ ช่ำเดิมอยู่แล้ว และผูเ้ ช่ำรำยดังกล่ำวปฏิเสธ
ทีจ่ ะจ่ำยค่ำเช่ำให้กบั กองทรัสต์โดยตรงหลังจำกทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน แล้ว เลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้จะ
ยังคงให้สทิ ธิกำรเช่ำแก่ผเู้ ช่ำดังกล่ำวต่อไปจนกว่ำสัญญำให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนของผูเ้ ช่ำรำยนัน้ ๆ จะสิน้ สุด
ลง ทัง้ นี้ ผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งรวมถึงเงินประกันตำมสัญญำจำกผูเ้ ช่ำอำคำรสำนักงำนอันเป็ นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รบั และเลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ได้รบั จำกผูเ้ ช่ำดังกล่ำว เลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร
เรียลตีจ้ ะดำเนินกำรส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวให้แก่กองทรัสต์ภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์
ดังกล่ำว
4.2

ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ผู้จ ัดกำรกองทรัสต์อ ำจแต่ ง ตัง้ บุ คคลอื่น ที่เ ป็ นนิ ติบุ ค คลรำยเดียว หรือหลำยรำยเพื่อท ำ หน้ ำที่ใ นกำรบริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แทนผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องเป็ นผู้

ส่วนที่ 2-4 หน้ำ 2 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ที่มีค วำมสำมำรถในกำรบริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ใ นส่ ว นที่ไ ด้ร ับ มอบหมำย และมีบุ ค ลำกรที่มีค วำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ ใ นกำรบริ ห ำรอสัง หำริ ม ทรัพ ย์ ม ำแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3 ปี ทัง้ นี้ หำกมี ก ำรแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์รำยใหม่ นอกเหนือไปจำกที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลฉบับนี้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะแจ้ง
กำรแต่งตัง้ ให้ทรัสตีทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ทีแ่ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหม่
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มอี ำยุตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรสำทร สแควร์ตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำช่วงที่ดนิ สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบโครงกำรอำคำรสำนักงำนสำทร สแควร์ และมีอำยุตำมสัญญำ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำพืน้ ที่ และงำนระบบ
สำนักงำนโครงกำรอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อย่ำงไรก็ดี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ได้ ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ
แต่งตัง้ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยเมื่อเกิดเหตุ กำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
เห็นสมควร ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจพิจำรณำถอดถอนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
(1)

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ประพฤติผดิ ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญำนี้ในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ หรือไม่
ปฏิบ ตั ิต ำมเงื่อ นไขแห่ง สัญ ญำในส่ว นที่เป็ น สำระสำคัญ และส่ง ผลกระทบต่อ กองทรัสต์ และต่ อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ทำให้กำรปฏิบตั หิ น้ำที่ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
จัดกำรกองทรัสต์ตำมที่ก ำหนดไว้ภ ำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ กฎหมำย กฎ ระเบียบ และ/หรือประก ำศที่
เกีย่ วข้อง

(2)

กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ปรำกฏว่ำกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่ำน ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในตัวชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ (Key Performance
Indicator : KPI) ซึง่ คู่สญ
ั ญำได้กำหนดร่วมกัน ดังต่อไปนี้
(ก)

กำไรจำกกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ (Net Operating Profit) ในช่วงระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดข้ำงต้นนัน้ ๆ ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปี (Budget) ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และทรัสตีในแต่ละปี สำหรับ
กำรประเมินผลงำนในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป เป็ นระยะเวลำ 2 ปี ตดิ ต่อกัน หรือ

(ข)

อัตรำกำรใช้บริกำรหรือกำรเช่ำพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ของอำคำรโดยเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำ
กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมรอบที่กำหนดข้ำงต้นนัน้ ๆ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 70 ของพื้นที่
ให้บริกำรและพืน้ ทีเ่ ช่ำทัง้ หมดของทรัพย์สนิ (แต่ละโครงกำร) ของกองทรัสต์เป็ นระยะเวลำ 2 ปี
ติด ต่ อ กัน ทัง้ นี้ กำรประเมิน ผลงำนจำกอัต รำกำรใช้บ ริก ำรหรือกำรเช่ ำ พื้นที่ (Occupancy
Rate) จะเริม่ พิจำรณำในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
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(3)

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์กระทำกำรหรือละเว้นกำรกระทำกำรอันเป็ นเหตุให้ขำดควำมน่ ำเชื่อถือในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำนี้ โดยบริษทั ฯ ได้มหี นังสือเตือนให้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์แก้ไขภำยในเวลำที่
กำหนดแล้ว และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ดำเนินกำรแก้ไขภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว

ทัง้ นี้ รำยละเอียดเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในส่วนที่ 2.3 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
สำหรับทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้ นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ดังนี้
นอร์ท สำธร เรียลตี้ ได้เริ่มก่อตัง้ เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2539 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์โครงกำรอำคำรเชิงพำณิชย์และโรงแรม โดยมุ่งเน้นพัฒนำอำคำรสำนักงำนในเขตธุรกิจชัน้ ใน
(Central Business District) เป็ นหลัก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั นอร์ท สำธร เรียลตี้ ได้
ดำเนินธุรกิจมำเป็ นเวลำกว่ำ 20 ปี มีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ นอร์ท สำธร เรียลตี้
1 อำคำร ได้แก่ อำคำร สำทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ ซึง่ เป็ นอำคำรสำนักงำน 39 ชัน้ พร้อมทีจ่ อดรถใต้ดนิ 5
ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำรวม 73,181 ตำรำงเมตร แบ่งเป็ น พืน้ ทีเ่ ช่ำสำนักงำนและร้ำนอำหำร คู เด ต้ำ 70,650 ตำรำง
เมตร พืน้ ทีเ่ ช่ำพำณิชยกรรม 2,072 ตำรำงเมตร พืน้ ทีเ่ ช่ำเก็บของ 459 ตำรำงเมตร และพืน้ ทีเ่ ช่ำห้องประชุม 922
ตำรำงเมตร โดยอำคำรตัง้ อยู่บนถนนสำทรตัดกับถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ และมีทำงเชื่อมต่อกับสถำนีรถไฟฟ้ำ
BTS ช่องนนทรี
4.3

ค่าตอบแทนที่จะได้รบั จากกองทรัสต์
นอร์ท สำธร เรียลตี้จ ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้บริห ำรอสังหำริมทรัพย์จำกกองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้ว ย
ค่ำธรรมเนียมพืน้ ฐำน โดยมีมลู ค่ำไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนียมผันแปร (Variable) ไม่เกิน 8% ต่อ
ปี ของรำยได้จ ำกกำรให้เช่ำพื้นที่ทงั ้ หมด ทัง้ นี้ ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะได้รบั จำก
กองทรัสต์ ค่ำธรรมเนียมพืน้ ฐำนจะไม่เกินอัตรำร้อยละ 2 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ
วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ครัง้ แรก
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สนิ หลักส่วนเพิม่ ทุน ณ วันทีก่ องกองทรัสต์เข้ำลงทุนเพิม่ เติม (ถ้ำมี) และค่ำธรรมเนียม
ผันแปรทีผ่ บู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะได้รบั จำกกองทรัสต์จะไม่เกินอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ (NAV) ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สนิ หลักส่วนเพิม่ ทุน ณ วันทีก่ องกองทรัสต์เข้ำลงทุนเพิม่ เติม (ถ้ำ
มี)

4.4

ความเกี่ยวข้องระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
นอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึง่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ (Property Manager) และบริษทั ยูนิ
เวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มีควำมสัมพันธ์จำกกำรทีท่ งั ้
บริษัทฯ และ นอร์ท สำธร เรียลตี้ เป็ นบริษัทในเครือของบริษทั ยู นิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) กล่ำวคือ บริษทั ฯ
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เป็ นบริษทั ย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรข้อมูล บริษทั ยูนิเวน
เจอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมด ในขณะที่
นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) กล่ำวคือ นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันที่ย่นื แบบแสดง
รำยกำรข้อมูล บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในนอร์ท สำธร เรียลตี้คดิ
เป็ นร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของนอร์ท สำธร เรียลตี้ และบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดง
รำยกำรข้อมูล บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน) คิดเป็ นร้อยละ 39.28 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล
อปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ทัง้ นี้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ ในข้อ 2.4.1
หัวข้อ ควำมสัมพันธ์
4.5

อสัง หาริ ม ทรัพ ย์อื่ น ภายใต้ ก ารจัด การของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ อ าจแข่ ง ขัน ในทางธุ ร กิ จ กับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ป จั จุ บ ัน นอร์ ท สำธร เรี ย ลตี้ ไ ม่ มี อ สัง หำริ ม ทรัพ ย์ อ่ื น ภำยใต้ ก ำรจั ด กำรที่ อ ำจแข่ ง ขัน ในทำงธุ ร กิ จ กั บ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์และผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทอ่ี ำจ
ก่อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ กำรดำเนิน กำรของกองทรัสต์นัน้ ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ร ะหว่ ำ ง
กองทรัสต์ และนอร์ท สำธร เรียลตี้ในฐำนะผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ มีขอ้ กำหนดเรื่องข้อตกลงกำรไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขันของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โดยนอร์ท สำธร เรียลตีจ้ ะไม่รบั บริหำรพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนให้เช่ำพืน้ ที่
อื่นๆ ในเขตศูนย์กลำงธุรกิจหลัก (Core Central Business District : Core CBD) ทัง้ นี้ กรุณำศึกษำรำยละเอียด
เรื่องข้อตกลงกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติมในหัวข้อ 2.3 สรุปสำระสำคัญของ
สัญญำ

4.6

แนวทางการกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อป้ องกันปั ญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
นอร์ท สำธร เรียลตี้ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เนื่องจำกเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนิเวน
เจอร์ จำกัด (มหำชน) เช่นเดียวกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ รำยละเอียดปรำกฎในข้อ 4.4 เรื่อง ควำมเกีย่ วข้องระหว่ำง
ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ แ ละผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ข้ำ งต้ น ดัง นั น้ เพื่อ ป้ อ งกัน ควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์ ในกรณีท่ี จะมีกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ ดังนี้
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1)

เงื่อนไขและข้อกำหนดทัวไปของกองทรั
่
สต์ในกำรเข้ำทำธุรกรรมกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี้
 ในกำรทำธุรกรรมกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะมีกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
 ธุร กรรมที่ก องทรัสต์จ ะท ำกับ ผู้ บริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ จ ะต้อ งเป็ น ธุ ร กรรมที่ใ ช้ร ำคำที่มีค วำม
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
 บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียกับกำรทำธุรกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจะต้องไม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำและตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรม
 กำรคิดค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ต้องใช้
รำคำและอัตรำทีเ่ ป็ นธรรมและมีควำมสมเหตุสมผล

2)

กำรอนุมตั กิ ำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรตำม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
 ได้รบั ควำมเห็น ชอบจำกทรัสตีว่ ำเป็ น ธุ รกรรมที่เ ป็ น ไปตำมสัญญำก่ อ ตัง้ ทรัสต์แ ละ กฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง
 ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่ำเกินกว่ำหนึ่งล้ำนบำท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิของ กองทรัสต์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร (Board of
Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ โดยกรรมกำรอิสระจะต้องให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมในกำร
ทำธุรกรรมดงกล่ำวในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
 ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่ำตัง้ แต่ย่สี บิ ล้ำนบำทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละสำมของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้ นี้ ในกรณีท่ธี ุรกรรมที่กองทรัสต์ทำกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ เป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ
หลักกำรคำนวณมูลค่ำจะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงกำรทีท่ ำ
ให้โครงกำรนัน้ ๆพร้อมจะหำรำยได้ซง่ึ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงกำรนัน้ ด้วย

ส่วนที่ 2-4 หน้ำ 6 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
3)

นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
 กำรทำธุรกรรมประเภทต่ำงๆระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องกระทำภำยใต้
เงื่อนไขที่มคี วำมเป็ นธรรมมีควำมเหมำะสมและเป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์


4.7

นอกจำกนี้กองทรัสต์จะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมทีท่ ำกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของกองทรัสต์ท่ี
ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและในรำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ดว้ ย

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำโครงสร้ำงของค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์นนั ้ เป็ นไปตำมปกติ
วิสยั เทียบเคียงได้กบั ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์อ่นื ในประเทศที่ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภท
เดียวกันกับทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก และสะท้อนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ ตำมปกติท่ี
เกิด ขึ้น ตำมที่ไ ด้ก ำหนดไว้ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ โดยโครงสร้ำ งค่ ำ ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ มีค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ในส่วนอัตรำพืน้ ฐำนโดยมีมลู ค่ำไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
และในส่วนค่ำธรรมเนียมผันแปร (Variable) ไม่เกิน 8% ต่อปี ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นทีท่ งั ้ หมด ซึง่ อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนนัน้ จะสร้ำงแรงจูงใจให้ผบู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเต็มควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงระดับกำไรทีด่ ใี ห้แก่กองทรัสต์ อันจะเป็ นกำรสร้ำง
ผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมำะสมและมูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ในส่ ว นของอัต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ซึ่ง จะมีก ำรระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ จะเป็ นไปตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกันระหว่ำงกองทรัสต์และนอร์ท สำธร เรียลตี้ และเมื่อพิจำรณำ
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินของกองทรัสต์ท่จี ดั ทำขึน้ โดยใช้อตั รำค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ดงั ที่
กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำกำรคิด
อัตรำค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นอัตรำทีเ่ หมำะสม ไม่ทำให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และ
หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยนี้แล้ว กองทรัสต์กย็ งั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนในระดับทีเ่ หมำะสม
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของอัตรำค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทน่ี อร์ท สำธร เรียลตี้จะเรียก
เก็บจำกกองทรัสต์ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จ ัดกำรกองทรัสต์ได้ท ำกำรเปรียบเทียบกับอัตรำค่ ำตอบแทน
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์อ่นื ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงินและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้ทำกำรพิจำรณำข้อมูลและสัดส่วนอัตรำค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้สำมำรถนำมำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ท่ี
นอร์ท สำธร เรียลตีจ้ ะเรียกเก็บจำกกองทรัสต์ให้ได้ใกล้เคียงกันมำกยิง่ ขึน้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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(1)

พิจำรณำข้อมูลของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทล่ี งทุนใน สิทธิกำรเช่ำ (Leasehold) ในอำคำรสำนักงำน
มูลค่ำเงินลงทุน มำกกว่ำ 4,000 ล้ำนบำท ซึ่งมีกำรจัดทำและส่งงบกำรเงินของกองทุนที่ได้รบั กำร
ตรวจสอบแล้วทัง้ 2 รอบปี บญ
ั ชีล่ำสุด (ปี 2556 - ปี 2557) โดยงบกำรเงินของกองทุนรวม
อสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ี จ ะใช้ เ ปรีย บเทีย บนั น้ จะต้ อ งมีก ำรเปิ ด เผยจ ำนวนเงิน ค่ ำ ธรรมเนี ย มผู้ บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ในงบกำไรขำดทุนของกองทุนที่ชดั เจน และขอบเขตกำรให้บริกำรหลักของผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรคัดเลือกจะต้องมีควำมคล้ำยคลึงกับขอบเขต
กำรให้บริกำรหลักของนอร์ท สำธร เรียลตีแ้ ก่กองทรัสต์ กล่ำวคือขอบเขตกำรให้บริกำรต้องรวมถึงกำรทำ
หน้ำทีจ่ ดั หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนเข้ำลงทุน กำรดูแลและซ่อมบำรุงอสังหำริมทรัพย์ของ
กองทุน รวมถึงกำรจัดให้มบี ญ
ั ชีและรำยงำน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนและ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ด้วยเกณฑ์กำรพิจำรณำดังกล่ำว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั กำร
กองทรัสต์ได้พจิ ำรณำ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อนำมำเปรียบเทียบ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ควอลิต้ี
เฮ้ำส์ และกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิ ศ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมใน
กำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ นัน้ ได้รวมถึงกำรจ่ำยค่ำภำษีโรงเรือนของโครงกำรปำร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงกำรสำทร สแควร์ นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 6 ปี นบั แต่วนั เริม่ ต้นสัญญำแต่งตัง้
ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ นอร์ท สำธร เรีย ลตี้ ต กลงรับ ผิดชอบค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรดูแ ลบริห ำรจัด กำร
ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สนิ (Maintenance) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ควบคุมงำน ซ่อมแซม ดูแล
บำรุงรักษำ จัดซือ้ จัดหำ และ/หรือก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพื่อปรับปรุง พัฒนำ ทดแทน ทำให้เทียบเท่ำ เพิม่
มูลค่ำ และ/หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์หรือภูมสิ ถำปตั ย์อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
กองทรัสต์ลงทุน ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดหำผูเ้ ช่ำ และค่ำเบีย้ ประกันด้วย เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องใน
กำรบริห ำรจัด กำรในช่ ว งแรกที่ ก องทรัส ต์ เ ข้ ำ ลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน ดัง นั ้น ค่ ำ ตอบแทนผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะจ่ำยให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้ อำจไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้โดยตรงกับ
อัตรำส่วนค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมทีน่ ำมำพิจำรณำ

(2)

คำนวณอัตรำส่วนค่ำ ตอบแทนผู้บ ริห ำรอสังหำริมทรัพ ย์ต่ อรำยได้ค่ำ เช่ ำและค่ำ บริกำร (Ratio of
Property Management Fee to Rental and Service Revenue) ของทัง้ 3 กองทุน โดยอ้ำงอิงจำกงบ
กำรเงิน 2 รอบปี บญ
ั ชีล่ำสุดของกองทุนทัง้ 3 กองทุนทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว เพื่อให้
สำมำรถเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ทน่ี อร์ท สำธร เรียลตี้จะเรียกเก็บ
จำกกองทรัสต์ได้ชดั เจน โดยค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทน่ี อร์ท สำธร เรียลตี้ จะเรียกเก็บ
จำกกองทรัสต์นัน้ จะคิดเป็ นร้อยละของรำยได้ค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรทัง้ หมดของกองทรัสต์ โดยไม่รวม
รำยได้จำกเงินลงทุนอื่นของกองทรัสต์
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ทัง้ นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำส่วนค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ต่อรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของทัง้ 3
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำรเปรียบเทียบ สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
อัตรำส่วนค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต่อรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
อัตรำส่วนค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต่อ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
จำนวนกองทุนทีเ่ ป็ นตัวอย่ำง

3 กองทุน

ค่ำสูงสุด (Max)

9.73%

ค่ำต่ำสุด (Min)

2.82%

ค่ำเฉลีย่ (Mean)

6.01%

ค่ำมัธยฐำน (Median)

6.24%

ทัง้ นี้ หำกนำค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรทรัพย์สนิ ทีน่ อร์ท สำธร เรียลตีจ้ ะเรียกเก็บจำกกองทรัสต์คำนวณเทียบกับ
สัดส่วนรำยได้ประมำณกำรตลอดอำยุของสิทธิกำรเช่ำและสิทธิกำรเช่ำช่วง โดยไม่รวมรำยได้จำกเงินลงทุนอื่นของ
กองทรัสต์ อัตรำค่ำธรรมเนียมรวมตลอดอำยุของสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะมีอตั รำเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ
8.61 ของรำยได้ค่ำเช่ำทัง้ หมดของกองทรัสต์และอัตรำค่ำธรรมเนียมรวมหลังปี ท่ี 6 นัน้ จะมีอตั รำเฉลีย่ ที่รอ้ ยละ
8.39 ของรำยได้ค่ำเช่ำทัง้ หมดของกองทรัสต์จะเห็นว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวสูงกว่ำค่ำเฉลีย่ (Mean) และ
มัธยฐำน (Median) แต่ยงั คงอยู่ในช่วงของอัตรำส่วนค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต่อรำยได้ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ตวั อย่ำงทัง้ 3 กองใน 2 รอบปี บญ
ั ชีล่ำสุด ซึง่ อยู่ระหว่ำง ร้อยละ 2.82 –
ร้อยละ 9.73
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั กำรกองทรัสต์มคี วำมเห็นร่วมกันว่ำ แม้ค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์จะจ่ำยให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้ นัน้ อำจสูงกว่ำค่ำเฉลีย่ ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทน่ี ำมำใช้ในกำร
เปรียบเทียบ แต่เป็ นเหตุมำจำกค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของนอร์ท สำธร เรียลตี้ รวมภำษีโรงเรือน
ของโครงกำรสำทร สแควร์ และปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อีกทัง้ ในระยะเวลำ 6 ปี นับแต่วนั เริม่ ต้นสัญญำแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ นอร์ท สำธร เรียลตี้ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรเพิม่ เติมตำมทีร่ ะบุในข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะจ่ำยให้แก่นอร์ท สำธร เรียลตี้ ดังกล่ำวยังคงอยู่
ในช่ ว งของอัต รำส่ว นค่ ำ ตอบแทนผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ต่ อ รำยได้ค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริก ำรของกองทุ น รวม
อสังหำริมทรัพย์ตวั อย่ำงที่นำมำเปรียบเทียบ และกองทรัสต์กย็ งั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนในระดับทีเ่ หมำะสม
ภำยหลังหักค่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำตอบแทนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว นอกจำกนี้ ด้วยเหตุท่ีนอร์ท สำธร
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เรียลตี้ เป็ นผูบ้ ริหำรงำนอำคำรของโครงกำรสำทร สแควร์ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หนึ่งทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน อีกทัง้
นอร์ท สำธร เรียลตีม้ ปี ระสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรบริหำรงำนอำคำรสำนักงำน และมีทมี งำนด้ำนต่ำงๆ ที่
มีประสบกำรณ์ และมีประสิทธิภำพในงานบริหารจัดการอาคารสานักงานเป็ นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสต์
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการเข้าลงทุน
4.8

งบประมาณการของผลตอบแทนกองทรัสต์
ข้อมูลทีร่ ะบุในหัวข้อนี้ทไ่ี ม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต อำจเป็ นข้อมูลในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่ำวอยู่บนข้อสมมติฐำนหลำยประกำรทีร่ ะบุอยู่ในเอกสำรแนบ 3
และอยู่ภำยใต้ควำมเสีย่ งและควำมไม่แน่ นอนบำงประกำร ซึง่ อำจทำให้ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ
จำกทีป่ ระมำณกำรไว้ ทัง้ นี้ขอ้ มูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจำรณำว่ำเป็ นคำรับรอง คำรับประกัน หรือกำรคำดกำรณ์
ภำยใต้สมมติฐำนทีถ่ ูกต้องของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน และไม่ควรถูก
พิจำรณำว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะบรรลุผลหรือน่ ำจะบรรลุผล เนื่ องจำกข้อมูลดังกล่ำวจัดทำบนสมมติฐำนใน
ช่วงเวลำทีจ่ ดั ทำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติเท่ำนัน้
รำยได้และเงินจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทแ่ี ท้จริงอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้และเงินจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ท่ี
ปรำกฎในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนี้ประมำณกำรกำไรและเงินจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่ วยของกองทรัสต์จะ
ไม่ได้รบั กำรปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใดๆทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังวันทีข่ องเอกสำรฉบับนี้
ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ อ ยู่บ นสมมติฐ ำนหลำยประกำร ซึ่ง แม้จ ะมีก ำรระบุ ตัว เลข ซึ่ง ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ ผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ตำมสถำนกำรณ์สมมติ แต่สมมติฐำนและกำรประมำณกำรอยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่ นอนและควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ
เศรษฐกิจ กำรเมือง และกำรแข่งขันที่สำคัญจำนวนมำก ซึง่ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสัง หำริมทรัพย์ และที่
ปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐำนเกีย่ วกับกำรตัดสิน ใจทำงธุรกิจในอนำคตที่
อำจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถ
รับรองได้ว่ ำประมำณกำรดัง กล่ำวจะเกิ ดขึ้นจริง ข้อมูลทำงกำรเงิน ที่คำดกำรณ์ ในเอกสำรฉบับนี้ อำจมีควำม
แตกต่ำงจำกผลทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ ผูล้ งทุนควรระมัดระวังในกำรใช้ขอ้ มูลประมำณกำรในส่วนนี้

ตารางงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน่ วย: ล้านบาท)
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
947.23
รำยได้อ่นื
136.77
รายได้ขนั ้ ต้น
1,083.99
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์
(228.07)
รายได้สุทธิ ของอสังหาริมทรัพย์
855.92
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ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ฯ
ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สนิ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรบริหำรกองทรัสต์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย
ต้นทุนกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
บวกกลับ ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรทีม่ ไิ ด้จ่ำยเป็ นเงินสด*
สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรกู*้ *
หักออก รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรทีม่ ไิ ด้รบั ชำระเป็ นเงินสดจริง***
กาไรสุทธิ ที่อ้างอิ งสถานะเงิ นสด
บวกกลับ สภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์****
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุน
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลด
ทุนต่อหน่ วย (บาท)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)
-ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
-เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)

1.12
(56.84)
(18.25)
(8.68)
(3.16)
(5.93)
(39.61)
(84.94)
(217.41)
639.63
5.98
9.59
(1.08)
654.11
39.61
693.72

100
0.8028

95
0.7602

0.0486
0.8514

0.0486
0.8088

*
ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซ่งึ จะรับรูค้ ่ำเช่ำ พื้นทีอ่ ำคำรเป็ นค่ำเช่ำเฉลีย่ ตลอดสัญญำตำมวิธเี ส้นตรง ดังนัน้ จึงมีควำมแตกต่ำง
จำกค่ำเช่ำทีต่ อ้ งจ่ำยจริงในแต่ละช่วงเวลำ
** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซ่งึ จะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ำยด้วยวิธกี ำรอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งคิดคำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยตลอด
สัญญำเงินกู้ ดังนัน้ จึงมีควำมแตกต่ำงจำกดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งจ่ำยจริงในแต่ละช่วงเวลำ
*** ส่วนต่ำงเกิดจำกแนวทำงกำรลงบัญชีซ่งึ จะรับรูร้ ำยได้เป็ นค่ำเฉลีย่ ของรำคำค่ำเช่ำตลอดสัญญำ ดังนัน้ สัญญำเช่ำทีม่ กี ำรกำหนดกำรปรับ
รำคำเช่ำในช่วงอำยุสญ
ั ญำเช่ำนัน้ จะทำให้เงินสดทีไ่ ด้รบั จำกค่ำเช่ำกับรำยได้ทบ่ี นั ทึกบัญชีแตกต่ำงกัน
**** ภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ กองทรัสต์ฯจะจ่ำยคืนสภำพคล่ องส่ว นเกินที่เกิดจำกกำรตัดจำหน่ ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์โดยทำกำรลดเงินทุน

ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 – 31
ธันวำคม พ.ศ. 2559 ได้ถูกจัดเตรียมขึน้ โดยอ้ำงอิงสมมติฐำนทีส่ ำคัญตำมเอกสำรแนบ 3 ทีผ่ ู้จดั กำรกองทรัสต์
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ผู้บริห ำรอสังหำริมทรัพย์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมมติฐำนดังกล่ ำวมีควำมเหมำะสมและ
สมเหตุสมผล ณ วันทีไ่ ด้จดั ทำรำยงำนตำมสถำนกำรณ์สมมติ โดยข้อสมมติฐำนสำคัญสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
(ก) รายได้ขนั ้ ต้น
1)

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

กำรคำนวณรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำหรับช่วงเวลำประมำณ อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ตำมสัญญำเช่ำและ
บริกำรที่มอี ยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 และสมมติฐำนแผนกำรปล่อยเช่ำพื้นที่ตำมประมำณกำรของผู้จดั กำร
กองทรัสต์ ซึง่ ประมำณกำรอัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำหรับช่วงเวลำประมำณกำรอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต และข้อมูลจำก
ผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
อสังหาริมทรัพย์
โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ – อำคำรสำนักงำน
โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ – พืน้ ทีร่ ำ้ นค้ำ
โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ – พืน้ ทีเ่ ก็บของ
โครงกำรสำทร สแควร์ – อำคำรสำนักงำน

อัตราการเช่าพืน้ ที่
(ร้อยละ)
98
100
98
97

โครงกำรสำทร สแควร์ – พืน้ ทีร่ ำ้ นค้ำ

100

โครงกำรสำทร สแควร์ – พืน้ ทีเ่ ก็บของ

100

อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใหม่ทจ่ี ะเรียกเก็บสำหรับสัญญำเช่ำและบริกำรรำยใหม่และ/หรือสัญญำเช่ำและบริกำรทีม่ ี
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำจะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ อำทิเช่น อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำเดิม ข้อกำหนดอัตรำ
กำรปรับค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในกรณีทม่ี กี ำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำและบริกำร (ถ้ำมี) โดยเทียบเคียงได้กบั รำคำตลำด
เนื่องจำกเป็ นข้อมูลทีอ่ ำ้ งอิงจำกรำคำทีบ่ ริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมลักษณะทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ณ ปี ท่ี 1
2)

รำยได้อ่นื

รำยได้อ่นื สำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงกำรสำทร สแควร์ ประกอบด้วย ค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ ดั
วำงตู้กดเงินสดอัตโนมัติ ค่ำทีจ่ อดรถ ค่ำวิคเตอร์คลับ ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค รำยได้อ่นื และค่ำบริกำรอื่น โดยมี
สมมติฐำน รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของรายได้
ค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ ดั วำงตูก้ ดเงินสด
อัตโนมัติ

สมมติ ฐาน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
อัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี
ไม่มกี ำรประมำณกำรรำยได้
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ประเภทของรายได้
ค่ำทีจ่ อดรถ
ค่ำวิคเตอร์คลับ
ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค
รำยได้อ่นื
ค่ำบริกำรอื่น

สมมติ ฐาน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
ร้อยละ 4.65
ร้อยละ 3.00
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ร้อยละ 2.70
ร้อยละ 1.40
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ร้อยละ 8.20
ร้อยละ 6.00
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ร้อยละ 1.60
ร้อยละ 2.00
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ตำมอัตรำทีม่ กี ำรตกลงร่วมกัน

สมมติฐำนดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต งบกำรเงิน บริษัท เลิศรัฐกำร จำกัด และ บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้
จำกัด โดยรำยได้อ่นื ที่แสดงดังตำรำงข้ำงต้นสำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมค่ำบริกำรอื่น)
สำหรับปี 2557 และ 2556 เท่ำกับ 47.1 ล้ำนบำท และ 40.1 ล้ำนบำทตำมลำดับ และรำยได้อ่นื สำหรับโครงกำรสำทร
สแควร์ สำหรับปี 2557 และ 2556 เท่ำกับ 59.5 ล้ำนบำทและ 45.3 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ค่ำบริกำรอื่นอ้ำงอิงจำกจำนวนทีร่ ะบุในสัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข)

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอสังหำริม ทรัพย์ประกอบด้วย ค่ำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำทำควำมสะอำด ค่ำ
สำธำรณูปโภค ค่ำ เช่ำ พืน้ ทีอ่ ำคำรสำหรับ โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และค่ำเช่ำ ช่ว งทีด่ นิ สำหรับ
โครงกำรสำทร สแควร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดย
มีสมมติฐำน รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของค่าใช้จา่ ย

สมมติ ฐาน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โครงการสาทร สแควร์
ค่ ำ รัก ษำควำมปลอดภั ย และค่ ำ ท ำ อัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี
อัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี
ควำมสะอำด
ค่ำสำธำรณูปโภค
ร้อยละ 9.20 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ร้อยละ 11.70 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร / ค่ำเช่ำช่วงทีด่ นิ
ตำมทีร่ ะบุในสัญญำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร
ตำมทีร่ ะบุในสัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ร้อยละ 1.30 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ร้อยละ 1.35 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
ค่ ำ บริ ก ำรระบบจอดรถ (parking
ร้อยละ 1.00 ของรำยได้ขนั ้ ต้น
system)

ส่วนที่ 2-4 หน้ำ 13 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
สมมติฐำนดัง กล่ำวอ้ำงอิง จำกข้อมูลในอดีต งบกำรเงิน บริษ ัท เลิศ รัฐกำร จำกัด และ บริษัท นอร์ท สำธร
เรียลตี้ จำกัด โดยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์สำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(ไม่รวมค่ำเช่ำพื้นที่อำคำร) สำหรับปี 2557 และ 2556 เท่ำกับ 50.5 ล้ำนบำท และ 48.6 ล้ำนบำทตำมลำดับ
และค่ำใช้จ่ำ ยที่เกี่ยวกับกำรบริห ำรอสังหำริม ทรัพย์สำหรับ โครงกำรสำทร สแควร์ (ไม่รวมค่ำเช่ำช่วงที่ด นิ )
สำหรับปี 2557 และ 2556 เท่ำกับ 88.3 ล้ำนบำทและ 72.9 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ค่ำเช่ำพื้นที่อำคำร และค่ำเช่ำช่วงที่ดนิ อ้ำงอิง จำกจำนวนที่ระบุในสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร และสัญญำเช่ำช่วง
ที่ดนิ
(ค)

ต้นทุนการเงิ น

กองทรัสต์มแี ผนกำรกู้ยมื เงินเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก วันที่ 1 มกรำคม 2559
เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท และไม่มกี ำรจ่ำยคืนเงินต้นในช่วงเวลำประมำณกำรวันที่ 1 มกรำคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ทัง้ นี้สมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรประมำณกำรในส่วนของเงินกูด้ งั กล่ำวได้อำ้ งอิงตำมข้อเสนอ
เบือ้ งต้นทีก่ องทรัสต์ได้รบั จำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ซึง่ มีระยะเวลำกำรกูย้ มื 5 ปี อัตรำดอกเบีย้ อ้ำงอิงตำมอัตรำ
ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) โดยอัตรำดอกเบีย้ ในปี ท่ี 1 จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบ
ร้อยละ 1.5 และในกำรรับรู้ดอกเบี้ยจ่ำยนัน้ จะคำนวณด้วยวิธอี ตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริงในประมำณกำรงบกำไร
ขำดทุน (ซึง่ ประมำณกำรอัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงไว้ทร่ี อ้ ยละ 4.23 ต่อปี ) และไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้ มื
เงิน
อย่ำงไรก็ตำมผูล้ งทุนควรพิจำรณำสมมติฐำน รวมทัง้ ประมำณกำรกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติทแ่ี สดงไว้ใน
เอกสำรแนบ 3 และพิจำรณำข้อสมมติฐำนดังกล่ำวตลอดจนข้อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติ โดยใช้
วิจำรณญำณของตนเองอย่ำงถีถ่ ว้ นเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของกองทรัสต์
การวิ เคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
ประมาณการอัตราเงิ นจ่าย (Projected Distribution Yield) ประจางวด
1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ของกองทรัสต์ในกรณี ฐาน (Base Case)
ราคา
หน่ วยทรัสต์ที่
เสนอขาย
(Offering Price)
(บาท)
(1)
10.0

จานวนหน่ วยทรัสต์ที่จะ
เสนอขาย
(ล้านหน่ วย)
(2)
814,806,712

จานวนเงิ นที่ได้จาก ประมาณการเงิ นที่จา่ ย ประมาณการอัตราเงิ นที่
การเสนอขาย
แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ จ่ายแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
สาหรับงวด 12 เดือน
สาหรับงวด 12 เดือน
(ล้านบาท)
(3) = (1) x (2)
8,148

(ล้านบาท)
(4)
659.04 - 693.72

(%)
(5) = (4) / (3)
8.09% - 8.52%

ผูล้ งทุนควรระมัดระวังว่ำเหตุกำรณ์ในอนำคตไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงชัดเจนและตัวเลขทีป่ ระมำณกำรไว้ใน
งบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติอำจแตกต่ำงจำกที่จะเกิดขึน้ จริง และเพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถประเมินผล
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กระทบต่อประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประจำงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2559 ของกองทรัส ต์ จำกกำรเปลี่ ย นแปลงของสมมติ ฐ ำนที่ ส ำคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น งำนของ
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมผันผวน (Sensitivity Analysis)
ของประมำณกำรเงินสดสุทธิท่สี ำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนต่ อหน่ วยในช่วงเวลำที่
ประมำณกำร ซึง่ อัตรำเงินจ่ำยคำนวณมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำร้อยละ 95 - 100 ของเงินสดสุทธิท่ี
สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน โดยพิจำรณำปจั จัยหลักที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ประมำณกำรรำยได้สทุ ธิทส่ี ำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ได้แก่
1. อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่
2. อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีข่ องผูเ้ ช่ำ
3. ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
กำรวิเครำะห์ควำมผันผวนนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงกำรคำนวณถึงผลกระทบของผลประกอบกำรของกองทรัสต์
ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกสมมติฐำนสำคัญทีแ่ ปรเปลี่ยนไปจำกกรณีฐำนเท่ำนัน้ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรที่
เกิดขึน้ จริง และผลประกอบกำรทีแ่ สดงในประมำณกำรงบกำไรขำดทุนตำมสมมติฐำนอำจแตกต่ำงไปจำกช่วงกำร
เปลีย่ นแปลงทีก่ ำหนดไว้ในรำยกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนนี้ได้
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ตำมข้อมูลทำงกำรเงินสมมติฐำนปี พ.ศ. 2559 กำหนดกรณีฐำน (Base Case) ของอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ไว้ท่ี 930 บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือนสำหรับโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ 790 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนสำหรับ
โครงกำรสำทร สแควร์ โดยสมมติฐำนพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ อำทิเช่น อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำเดิม
ข้อกำหนดอัตรำกำรปรับค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในกรณีทม่ี กี ำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำและบริกำร (ถ้ำมี) ซึง่ เทียบเคียง
ได้กบั รำคำตลำด เนื่องจำกเป็ นข้อมูลที่อ้ำงอิงจำกรำคำที่ ผู้ประเมินอิสระใช้ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทัง้ นี้
กำรวิเครำะห์ควำมผันผวนสำหรับอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ สูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Best Case) และสำหรับอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่
ต่ำสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Worst Case) เป็ นดังนี้
-

Best Case: อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ในกำรหำผู้เช่ำรำยใหม่ในส่วนสำนักงำนสูงกว่ำกรณีฐำน 50 บำทต่อตำรำง
เมตรต่อเดือน
Worst Case: อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย ในกำรหำผู้เช่ำรำยใหม่ในส่วนสำนักงำต่ ำกว่ำกรณีฐำน 50 บำทต่อตำรำง
เมตรต่อเดือน

โดยกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำสำหรับกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนจำกกรณีฐำน 50 บำทต่ อตำรำงเมตรต่อเดือนนัน้
อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนเกรดเอย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจในกรุงเทพฯในช่วง 3 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ มีกำรปรับขึน้ ค่ำเช่ำเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี (ทีม่ ำ: ฝำ่ ยวิจยั และทีป่ รึกษำกำรพัฒนำโครงกำร บริษทั ไนท์
แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนของประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตงั ้ แต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ทีร่ ำคำเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ท่ี 10
บำทต่อหน่วย จำกกำรผันผวนของอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
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กรณี

อัตราเงิ นส่วนแบ่งกาไร
สุทธิ ต่อปี (ร้อยละ)

อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ)

Best Case
Base Case
Worst Case

7.68 - 8.11
7.60 - 8.03
7.53 - 7.95

0.49

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
8.17 - 8.60
8.09 - 8.52
8.02 - 8.44

อัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงานของผูเ้ ช่า
ตำมข้อมูลทำงกำรเงินสมมติฐำนปี พ.ศ. 2559 กำหนดกรณีฐำน (Base Case) ของอัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน
ของผู้ เ ช่ ำ ส ำหรั บ โครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์ อี โ คเพล็ ก ซ์ อ ยู่ ท่ี ร้ อ ยละ 98.0 ส ำหรั บ โครงกำรสำทร
สแควร์อยู่ท่รี ้อยละ 97.0 อ้ำงอิงจำกอัตรำกำรเช่ำในปจั จุบนั โดยทัง้ สองโครงกำรเป็ นโครงกำรที่มศี กั ยภำพสูง
ตัง้ อยู่ใจกลำงของกรุงเทพมหำนครจึงทำให้ดงึ ดูดผูเ้ ช่ำได้ดี ทัง้ นี้ กำรวิเครำะห์ควำมผันผวนสำหรับอัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ทีส่ ำนักงำนสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Best Case) และสำหรับอัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนต่ ำสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Worst
Case) เป็ นดังนี้
-

Best Case: อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนสูงกว่ำกรณีฐำนร้อยละ 2.0
Worst Case: อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนต่ำกว่ำกรณีฐำนร้อยละ 3.0

กำรปรับอัตรำกำรเช่ำกรณี Best case สำหรับกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนนัน้ อ้ำงอิงจำกกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำร
เช่ำอำคำรสำนักงำนเกรดเอย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำทีม่ อี ตั รำกำรเช่ำปรับขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 2 ต่อปี
ในขณะที่ กรณี worst case ทีม่ กี ำรปรับอัตรำกำรเช่ำลงมำร้อยละ 3.0 นัน้ อ้ำงอิงอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของอำคำร
สำนักงำนเกรดเอย่ำนศูน ย์กลำงธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุ นำยน 2558 (ที่มำ: ฝ่ำยวิจยั และที่ป รึกษำกำรพัฒนำ
โครงกำร บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนของประมำณ
กำรอัตรำเงินจ่ำยแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตงั ้ แต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ทีร่ ำคำเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ท่ี 10 บำทต่อหน่วย จำกกำรผันผวนของอัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน สำมำรถสรุปได้ดงั นี้

กรณี
Best Case
Base Case
Worst Case

อัตราเงิ นส่วนแบ่งกาไร
สุทธิ ต่อปี (ร้อยละ)
7.82 - 8.25
7.60 - 8.03
7.28 - 7.69

อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ)
0.49

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
8.31 - 8.74
8.09 - 8.52
7.77 - 8.18

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ตำมข้อมูลทำงกำรเงินสมมติฐำนปี พ.ศ. 2559 กำหนดกรณีฐำน (Base Case) ของค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์ทป่ี ระมำณ 228 ล้ำนบำท ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวประกอบไปด้วย ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ส่วนที่ 2-4 หน้ำ 16 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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ค่ำบริกำรดูแลรักษำทำควำมสะอำด ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำระบบทีจ่ อดรถ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร และค่ำ
เช่ำช่วงทีด่ นิ พิจำรณำตำมข้อมูลในอดีตซึง่ ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ กำรวิเครำะห์ควำมผันผวน
สำหรับค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์จะไม่รวมถึงควำมผันผวนของค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร และค่ำเช่ำ
ช่วงที่ดิน เนื่องจำกเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่ระบุเป็ นตัวเลขที่แน่ นอนตำมสัญญำเช่ำ โดยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์ต่ ำสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Best Case) และสำหรับค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์สู งสุดที่
เป็ นไปได้ (Worst Case) เป็ นดังนี้
-

Best Case: ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำกว่ำกรณีฐำนร้อยละ 3.0
Worst Case: ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์สงู กว่ำกรณีฐำนร้อยละ 3.0

กำรปรับค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ สำหรับกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนนัน้ อ้ำงอิงจำกอัตรำเงิน
เฟ้อ ซึง่ คำดว่ำค่ำใช้จ่ำยจะเปลีย่ นแปลงตำมอัตรำดังกล่ำว ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนของประมำณกำร
อัตรำเงินจ่ำยแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตงั ้ แต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ทีร่ ำคำเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ท่ี 10 บำทต่อหน่วย จำกกำรผันผวนของค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ สำมำรถสรุปได้
ดังนี้

กรณี
Best Case
Base Case
Worst Case

อัตราเงิ นส่วนแบ่งกาไร
สุทธิ ต่อปี (ร้อยละ)
7.66 - 8.09
7.60 - 8.03
7.54 - 7.97

อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ)
0.49

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
8.15 - 8.58
8.09 - 8.52
8.03- 8.46

การวิ เคราะห์ความผันผวนของทุกปัจจัยที่ได้กล่าวมา
Best Case:

(1) อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ในกำรหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่ในส่วนสำนักงำนสูงกว่ำกรณีฐำน 50 บำทต่อตำรำง
เมตรต่อเดือน
(2) อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนสูงกว่ำกรณีฐำนร้อยละ 2.0
(3) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำกว่ำกรณีฐำนร้อยละ 3.0

Base Case:

(1) อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ในกำรหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่ในส่วนสำนักงำนของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ 930 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ในกำรหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่ในส่วนสำนักงำนของโครงกำรสำทร สแควร์ 790 บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
(2) อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ทร่ี อ้ ยละ 98.0
อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 97.0
(3) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ประมำณ 228 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 2-4 หน้ำ 17 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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Worst Case:

(1) อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ในกำรหำผูเ้ ช่ำรำยใหม่ในส่วนสำนักงำนต่ำกว่ำกรณีฐำน 50 บำทต่อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน
(2) อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนต่ำกว่ำกรณีฐำนร้อยละ 3.0
(3) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์สงู กว่ำกรณีฐำนร้อยละ 3.0

ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมผันผวนของประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตงั ้ แต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ทีร่ ำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์ท่ี 10 บำทต่อหน่วย จำกกำรผันผวนของทุกปจั จัยที่
กล่ำวมำ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้

4.9

กรณี

อัตราเงิ นส่วนแบ่งกาไร
สุทธิ ต่อปี (ร้อยละ)

อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ)

Best Case
Base Case
Worst Case

7.96 - 8.41
7.60 - 8.03
7.17 - 7.57

0.49

การรับประกันรายได้

กองทรัสต์ไม่มกี ำรรับประกันรำยได้ของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-4 หน้ำ 18 จำก 18

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
8.45 - 8.90
8.09 - 8.52
7.66 - 8.06

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
5.

รายการระหว่างกัน

ในกำรดูแลและจัดกำรกองทรัสต์ซง่ึ รวมถึงกำรบริหำรกำรลงทุนและจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้
กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ แม้ว่ำผู้จดั กำรกองทรัสต์จะมีนโยบำยที่จะหลีกเลี่ยงกำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แต่กองทรัสต์อำจจะยังมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ นัน้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดูแลให้กำรเข้ำ
ทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นไปอย่ำงสมเหตุผล และมีกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. เกีย่ วกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรในรำยกำรที่เกีย่ วโยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำม
มำตรฐำนกำรบัญชีทก่ี ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
5.1

รายการระหว่ า งกัน ระหว่ า งกองทรัส ต์ก ับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์
5.1.1 รายละเอียดธุรกรรม
หลังจำกที่กองทรัสต์เข้ำ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ลงทุนครัง้ แรก (ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ
โครงกำรสำทร สแควร์) คำดว่ำจะมีรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกองทรัสต์ เลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ ซึ่งเป็ น
นิตบิ ุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และมีควำมเกีย่ วข้องกับกองทรัสต์เกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ นอร์ท
สำธร เรียลตีย้ งั ทำหน้ำทีผ่ บู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ของกองทรัสต์อกี ด้วย
(1)

ทรัสตีซง่ึ กระทำในนำมของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษั ทฯ เป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์ (REIT Manager)
โดยบริษทั ฯ เป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับกองทรัสต์ ตำมประกำศ สช. 29/2555 ทัง้ นี้รำยละเอียดกำรทำ
ธุรกรรมแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์สำมำรถสรุปได้ดงั นี้

ส่วนที่ 2-5 หน้ำ 1 จำก 22
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รายละเอียดการทาธุรกรรมแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
นิ ติบุคคล/บริ ษทั ที่ อาจมีความ บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
ขัดแย้ง
ความสัมพันธ์

จะได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ซง่ึ ถูกกำหนดให้เป็ นบุคคลทีอ่ ำจมี
ควำมขัดแย้งกับกองทรัสต์ตำมประกำศ สช. 29/2555

ลัก ษณะของรายการระหว่ า ง ทรัส ตี ซ่ึง กระท ำในนำมของกองทรัส ต์ จ ะแต่ ง ตัง้ บริษั ท ฯ เป็ น ผู้ จ ัด กำร
กองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์
กัน
เงื่อนไขนโยบายราคา

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์จำกกองทรัสต์ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย
1.

2.

3.

4.

ค่ำธรรมเนียมพืน้ ฐำน (Base Fee) ทีจ่ ะเป็ นไปตำมทีส่ ญ
ั ญำแต่งตัง้
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์โดยจะมีกำรกำหนดอัตรำขัน้ ต่ ำแต่คำดว่ำจะเรียก
เก็บไม่เกิน 0.3% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ โดยมี
อัตรำขัน้ ต่ำกำหนดไว้ท่ี 12 ล้ำนบำท
ค่ำธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) ที่คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่เกิน
2% ของรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ แต่ไม่เกิน 0.5% มูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ
หลักครัง้ แรก หรือ NAV ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ
หลักครัง้ แรกบวกด้วย NAV ของทรัพย์สนิ หลักส่วนเพิม่ ทุน ณ วันที่
กองกองทรัสต์เข้ำลงทุนเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึง่ คำดว่ำจะ
เรียกเก็บ ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ได้มำ โดยไม่รวมถึง
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก และทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ได้มำจำก
เลิศรัฐกำร นอร์ท สำธร เรียลตี้ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของเลิศรัฐ
กำร หรือนอร์ท สำธร เรียลตี้
ค่ำธรรมเนียมในกำรจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซงึ่ คำด
ว่ำจะเรียกเก็บไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทีต่ ่ ำกว่ำระหว่ำงทรัพย์สนิ ที่
จำหน่ ำยไปของกองทรัสต์ และรำคำประเมินทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมิน
รำคำ โดยไม่ร วมถึง กำรจ ำหน่ ำ ยให้แ ก่เ ลิศ รัฐ กำร นอร์ท สำธร
เรีย ลตี้ หรือบุค คลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ของเลิศ รัฐกำร หรือนอร์ท สำธร
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เรียลตี้
ความเห็นด้านราคา

โครงสร้ำ งของค่ ำ ธรรมเนี ย มผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ นั น้ เป็ น ไปตำมปกติ ข อง
กองทรัสต์ท่จี ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในปจั จุบนั โดยค่ำธรรมเนียมใน
ส่วนอัตรำพืน้ ฐำนและส่วนสะท้อนผลกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ของผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์นนั ้ สะท้อนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทรัสต์ตำมปกติทเ่ี กิดขึน้ และ
เป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์บริหำรจัดกำรกองทรัสต์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้เปรียบเทียบค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ท่ี บริษทั
ฯ จะได้รบั กับค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ประเภทสิท ธิก ำรเช่ ำ ที่อ ยู่ ใ นอุ ต สำหกรรมเดีย วกัน ในประเทศไทย และ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มของผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีมีท รัพ ย์สิน ประเภทสิท ธิก ำรเช่ ำ อื่น ในประเทศ ซึ่ง จำก
กำรศึกษำพบว่ำำรอัตรำพืน้ ฐำนและค่ำธรรมเนียมผันแปร สำมำรถเทียบเคียง
ได้กบั อัตรำกำรเรียกเก็บของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ (มีอตั รำกำรเรียก
เก็บอยู่ในช่วงเท่ำกับร้อยละ 0.09 - ร้อยละ 0.98 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุ 1 ใต้ตำรำง) และทรัสต์เพื่อ กำรลงทุน ใน
อสังหำริมทรัพย์ท่นี ำมำเปรียบเทียบ (มีอตั รำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บอยู่ในช่วง
เท่ำกับร้อยละ 0.25 ต่อปี ของรำคำทุน และร้อยละ 2 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิ ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุ 2 ใต้ตำรำง)
ในส่วนค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
นัน้ เทียบเคียงได้กบั ค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ที รัพย์สนิ ประเภทสิทธิกำรเช่ำอื่นในประเทศไทยทีม่ กี ำร
กำหนดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว โดยมีอตั รำทีค่ ำดว่ำจะเรียกเก็บกรณีได้มำอยู่
ในช่วงเท่ำกับร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มำ และ
กรณีจำหน่ ำยไปอยู่ในช่วงเท่ำกับร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 5.00 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ที่จำหน่ ำยไป (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุ 3. ใต้ตำรำง) โดยกำร
กำหนดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวยังเป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์
ในกำรแสวงหำรำยได้ แ ละจัด หำทรัพ ย์ สิน เพิ่ม เติ ม เพื่อ กำรเติ บ โตของ
กองทรัสต์

หมายเหตุ: 1: ค่ำธรรมเนียมของผูจ้ ดั กำรกองทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ประเภทสิทธิกำรเช่ำในประเทศทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกัน (กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิ ศ
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กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้ำส์ และกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ซี.พี.ทำวเวอร์ โกรท) มีอตั รำกำร
เรียกเก็บอยู่ในช่วงเท่ำกับร้อยละ 0.09 - ร้อยละ 0.98 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ (คำนวณจำกค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทุนในปี
บัญชีล่ำสุดหำรด้วยมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ (ค่ำเฉลีย่ ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิตน้ ปีและสิน้ ปี ))
2: ค่ำธรรมเนียมของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ทม่ี ที รัพย์สนิ ประเภทสิทธิกำรเช่ำ อื่น
ในประเทศไทย (ทรัส ต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ในสิท ธิก ำรเช่ ำ อสัง หำริม ทรัพ ย์ แอล เอช ช้อ ปปิ้ ง เซ็ น เตอร์ ทรัส ต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท
และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท) มีอตั ร ำทีค่ ำดว่ำจะเรียกเก็บอยู่ในช่วง
เท่ำกับร้อยละ 0.25 ต่อปีของรำคำทุน และร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
3: ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรได้ม ำหรือ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ง ทรัพ ย์ส ิน ของผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพ ย์ ท่มี ที รัพ ย์ส ิน ประเภทสิทธิกำรเช่ำ อื่น ในประเทศไทย (ทรัส ต์เพื่อ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพ ย์ไ ทคอน ทรัส ต์เพื่อ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท และทรัสต์เพื่อกำรลงทุน ใน
อสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท) มีอตั รำทีค่ ำดว่ำจะเรี ยกเก็บกรณีได้มำอยู่ในช่วงเท่ำกับร้อยละ 0.75
ถึงร้อยละ 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มำ และกรณีจำหน่ ำยไปอยู่ในช่วงเท่ำกับร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่
จำหน่ำยไป

(2)

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะว่ำจ้ำง นอร์ท สำธร เรียลตี้ เพื่อทำหน้ำทีผ่ บู้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) โดย
นอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ เนื่องจำกนอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบริษทั ในเครือ
เดียวกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ทัง้ นี้ รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัส ต์กบั ผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
นิ ติ บุคคล/บริ ษัท ที่ อาจมีความ บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด
ขัดแย้ง
ความสัมพันธ์

เป็ นบริษทั ในเครือเดียวกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ว่ำจ้ำง นอร์ท สำธร เรียลตี้ เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ของกองทรัสต์
เงื่อนไขนโยบายราคา

นอร์ท สำธร เรียลตี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จำก
กองทรัสต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ อัตรำพืน้ ฐำนมีมูลค่ำไม่เกิน
100 ล้ำนบำท และในส่วนค่ำธรรมเนียมผันแปร (Variable) ไม่เกิน 8% ต่อปี
ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ หมด

ความเห็นด้านราคา

โครงสร้ำงของค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ นัน้ เป็ นไปตำมปกติ
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วิสยั เทียบเคียงได้กบั ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์อ่นื ใน
ประเทศที่ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์
ลงทุนครัง้ แรก โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมทัง้ 2 ส่วนนัน้ จะสร้ำงแรงจูงใจให้
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเต็มควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงระดับกำไรที่ดีให้แก่
กองทรัสต์ อันจะเป็ นกำรสร้ำงผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมำะสมและมูลค่ำเพิม่
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 4.7)
(3)

ทรัสตีซง่ึ กระทาในนามของกองทรัสต์อาจเข้าทาสัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง และสัญญาซือ้ ขายกับ เลิศรัฐกำรและ
นอร์ท สำธร เรียลตี้ เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก โดยเลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้
เป็ นบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ เนื่องจากเลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบริษัทในเครือของ
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ ถือหุน้ ในผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
นิ ติบุคคล/บริ ษทั ที่ อาจมีความ
ขัดแย้ง
ความสัมพันธ์

- บริษทั เลิศรัฐกำร จำกัด
- บริษทั นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด
เป็ น บริษัท ในเครือ ของบริษัท ยูนิ เ วนเจอร์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ง ถือ หุ้น ใน
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

ลัก ษณะของรายการระหว่ า ง ทรัสตีซ่งึ กระทาในนามของกองทรัสต์อาจเข้าทาสัญญาเช่า สัญญาเช่า ช่วง
และสัญ ญาซื้อ ขายกับ เลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ เพื่อลงทุ นใน
กัน
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก
เงื่อนไขนโยบายราคา

สำหรับรำคำที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกจำกเลิศรัฐกำร
และนอร์ท สำธร เรียลตี้ ทีร่ ำคำรวมกันสูงสุดไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ น
รำคำที่สูงกว่ำรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ต่ ำสุดที่จดั ทำโดยผู้ประเมินรำคำ
ทรัพย์สนิ อิสระเกินกว่ำร้อยละ 5 โดยในกำรกำหนดรำคำสุดท้ำยทีก่ องทรัสต์
จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกจำกเลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้ นัน้
จะอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ
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อิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. บริษทั ฯ ในฐำนะผูก้ ่อตัง้ ท
รัส ต์ แ ละจะเข้ำ เป็ น ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์เ มื่อ กองทรัส ต์จ ัด ตัง้ ขึ้น แล้ว จะได้
พิจำรณำปจั จัยต่ำงๆ ทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง เช่น ภำวะตลำดเงินตลำดทุนในช่วง
ที่มีกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ อัต รำผลตอบแทนในระดับ ที่เ หมำะสมที่นัก
ลงทุน จะได้รบั ศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของทรัพย์สิน อัต รำดอกเบี้ย ทัง้ ใน
ประเทศและในตลำดโลก อัตรำผลตอบแทนทีจ่ ะได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตรำสำรทุ น ตรำสำรหนี้ รวมถึงกำรลงทุน ทำงเลือกอื่นๆ และกำร
สำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding)
ความเห็นด้านราคา

(4)

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและไม่ทำให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์ เพรำะทำให้กองทรัสต์สำมำรถเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ในโครงการ
อาคารสานักงานทีม่ คี ุณภาพ และตัง้ อยู่ในศูนย์ก ลางธุรกิจ ซึง่ สามารถดึงดูดผู้
เช่าได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงถือได้ว่ำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมีศกั ยภำพในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ให้แก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4.3)

กองทรัสต์อำจจะปล่อยเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนและ/หรือ เข้ำทำธุรกรรมอื่นๆกับเลิศรัฐกำร และนอร์ท สำธร เรียลตี้
รวมถึงบริษทั ในเครือของเลิศรัฐกำร และนอร์ท สำธร เรียลตี้ โดยเลิศรัฐกำร และนอร์ท สำธร เรียลตี้ถอื เป็ นบุคคล
ทีม่ คี วำมเกีย่ วโยงกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ โดยเลิศรัฐกำรและนอร์ท สำธร เรียลตี้เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ยูนิ
เวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ ถือหุน้ ในผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และนอร์ท สำธร เรียลตีย้ งั เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ทัง้ นี้ รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกัน สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
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ก.

โครงการสาทร สแควร์

นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

บริษทั โกลเด้น แลนด์ เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ บริษทั โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เรสซิเด้นซ์ จำกัด
เดี ย วกั น กั บ ผู้ จ ั ด กำร เด้ น ซ์ จ ำกัด จะเช่ ำ พื้ น ที่
กองทรัสต์
สำนักงำนในโครงกำรสำทร
ส แ ค ว ร์ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ประกอบกิจกำรของบริษทั

กองทรัส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ค่ำบริกำรจำกบริษทั โกลเด้น แลนด์ ประกอบธุร กิจของบริษัท โกลเด้น แลนด์
เรสซิเด้นซ์ จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำและ เรสซิเด้นซ์ จำกัด ตำมปกติ*
ค่ำบริกำรรวมกันในอัตรำตลำดและมี
เงื่อนไขกำรเช่ำ ซึ่งใกล้เคียงกับผู้เช่ำ
รำยอื่นทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

บริษัท แผ่ นดินทอง เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี้ เดี ย วกั น กั บ ผู้ จ ั ด กำร
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กองทรัสต์
(มหำชน)

บ ริ ษั ท แ ผ่ น ดิ น ท อ ง
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหำชน) จะ
เ ช่ ำ พื้ น ที่ ส ำ นั ก ง ำ น ใ น
โครงกำรสำทร สแควร์ เพื่อ
ใช้ ใ นกำรประกอบกิ จ กำร
ของบริษทั

กองทรัส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำบริกำรจำกบริษัท แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(ม ห ำ ช น ) ใ น อั ต ร ำ ค่ ำ เ ช่ ำ แ ล ะ
ค่ ำ บริก ำรรวมในอัต รำตลำดและมี
เงื่อนไขกำรเช่ำซึ่งใกล้เคียงกับผู้เช่ำ
รำยอื่นทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

นอร์ท สำธร เรียลตี้ จะเช่ำ
พื้นที่สำนักงำนในโครงกำร
สำทร สแควร์ เพื่อใช้ในกำร
ประกอบกิจ กำรของนอร์ท
สำธร เรียลตี้

กองทรัส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ค่ำบริกำรจำกนอร์ท สำธร เรียลตี้ ใน ประกอบธุรกิจของนอร์ท สำธร เรียลตี้
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมกัน ใน ตำมปกติ*
อัตรำตลำดและมีเงื่อนไขกำรเช่ำ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผู้เช่ำรำยอื่นที่มลี กั ษณะ
เดียวกัน

นอร์ท สำธร เรียลตี้

-

-

เป็ นบริษัทในเครือ
เ ดี ย ว กั น กั บ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร
อสังหำริมทรัพย์
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กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท แผ่ น ดิ น ทอง
พร็อ พเพอร์ต้ี ดีเ วลลอปเม้น ท์ จ ำกัด
(มหำชน) ตำมปกติ*

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เป็ น บริษั ท ที่มีผู้ถื อ หุ้ น
จำกัด (มหำชน)
ร ำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้ จ ัด กำร
กองทรัสต์

ก อ ง ท รั ส ต์ จ ะ ซื้ อ สิ น ค้ ำ
อุป โภคบริโ ภค และของใช้
เบ็ดเตล็ด สำหรับโครงกำร
สำทร สแควร์ จำกบริ ษั ท
เบ อร์ ล่ี ยุ ค เก อร์ จ ำ กั ด
(มหำชน)

กองทรัส ต์ จ ะมีค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรซื้อ
สิ่ง ของเบ็ด เตล็ด จำกบริษัท เบอร์ล่ี
ยุค เกอร์ จ ำกัด (มหำชน) ประมำณ
1.3 ล้ำนบำทต่อปี

จำกกำรเปรีย บเทีย บรำคำ รำคำสินค้ำที่ซ้ือ
จำกบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
อยู่ในระดับ รำคำเดีย วกัน และมีเ งื่อ นไขเป็ น
เงื่อนไขปกติทวไป
ั่

บริษทั อำคเนย์
ประกันภัย
จำกัด (มหำชน)

ก อ ง ท รั ส ต์ จ ะ เ ข้ ำ ท ำ
ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ของ
โครงกำรสำทร สแควร์ ตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- กรมธรรม์ประกันควำม
เสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
- กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ธุรกิจ
- กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ควำมรับตำมกฎหมำย
ผิดต่อบุคคลภำยนอก
- กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
สิทธิกำรเช่ำ

กรมธรรม์จะมีระยะเวลำประกันภัย 1
ปี และมีรปู แบบในกำรจัดทำเป็ นแบบ
รำยปี ซึ่งมีจำนวนเงินเอำประกันภัย
ในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
- กรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงภัย
ทรั พ ย์ สิ น มี จ ำนว นเงิ น เอำ
ประกันภัยไม่เกิน 3,900 ล้ำน
บำท และกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก มีจำนวนเงินเอำ
ประกัน ภัย ไม่ เ กิน 1,000 ล้ำ น
บำท
- กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิด
ตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก
มีจ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย ไม่
เกิน 100 ล้ำนบำท
- กรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ

เบี้ ย ประกั น ที่ จ ะช ำระให้ บ ริ ษั ท อำคเนย์
ประกัน ภัย จ ำกัด (มหำชน) ของกรมธรรม์
ทัง้ หมดเป็ นอัตรำที่สมเหตุสมผล อ้างอิงจาก
การเทียบเคียงกับเบีย้ ประกันปี ก่อนหน้า และ
ความเห็นจากบริษัทที่ปรึกษาประกันภัยแห่ง
หนึ่งซึ่งผู้บริหารของกลุ่มได้เคยสอบถามถึง
ความเหมาะสมของอัตราเบีย้ ประกัน

เป็ น บริษั ท ที่มีผู้ถื อ หุ้ น
ร ำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้ จ ัด กำร
กองทรัสต์

ส่วนที่ 2-5 หน้ำ 8 จำก 22

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

มี จ ำนวนเงิ น เอำประกั น ภั ย
เท่ำกับมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำทีเ่ หลือ
ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง เท่ ำ กั บ มู ล ค่ ำ
ทรัพย์สนิ ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุน คูณระยะเวลำเช่ำที่เหลือ
หำรระยะเวลำเช่ ำ ทัง้ หมดตำม
สัญญำ
โดยกรมธรรม์มอี ตั รำเบี้ยประกันภัย
ตำมทีต่ กลงร่วมกันในสัญญำ
นอกจำกนี้ คู่ ส ัญ ญำอำจตกลงกั น
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ ำ น ว น เ งิ น เ อ ำ
ประกันภัยตำมทีเ่ ห็นสมควร
หมายเหตุ *ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็ นเงื่อนไขปกติทวไป
ั ่ เมื่อเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ และเงื่อนไขกำรเช่ำของผูเ้ ช่ำรำยอื่นใน
โครงกำรสำทร สแควร์ ทีท่ ำสัญญำในปี เดียวกัน ซึง่ เป็ นรำคำตลำดทีม่ กี ำรปล่อยเช่ำในขณะนัน้
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หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ข.

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง
เลิศรัฐกำร

ความสัมพันธ์
-

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เป็ นบริษัทในเครือ เ ลิ ศ รั ฐ ก ำ ร จ ะ เ ช่ ำ พื้ น ที่
เ ดี ย ว กั น กั บ ส ำ นั ก ง ำ น ใ น โ ค ร ง ก ำ ร
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ
กิจกำรของเลิศรัฐกำร

บริ ษั ท โออิ ชิ รำเมน เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
จำกัด
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษัท โออิชิ รำเมน จำกัด
จะเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนใน
โครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์
อีโ คเพล็ก ซ์ เพื่อ ใช้ ใ นกำร
ประกอบกิจกำรของบริษทั

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
จำกัด
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษทั โออิชิ เทรดดิง้ จำกัด
จะเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนใน
โครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์
อีโ คเพล็ก ซ์ เพื่อ ใช้ ใ นกำร
ประกอบกิจกำรของบริษทั

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป
จำกัด (มหำชน)

บริ ษั ท โออิ ชิ กรุ๊ ป จ ำกั ด
(ม ห ำ ช น ) จ ะ เ ช่ ำ พื้ น ที่
สำนั ก งำนในโครงกำรปำร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อ

เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร

เงื่อนไขนโยบายราคา
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำบริกำรจำกเลิศรัฐกำร ในอัต รำค่ ำ
เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำรรวมกั น ในอั ต รำ
ต ล ำ ด แ ล ะ มี เ งื่ อ น ไ ข ก ำ ร เ ช่ ำ ซึ่ ง
ใกล้เ คียงกับผู้เ ช่ำรำยอื่น ที่มีลักษณะ
เดียวกัน
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ ำ บริก ำรจำกบริ ษั ท โออิชิ รำเมน
จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใน
อัต รำตลำดและมีเ งื่อ นไขกำรเช่ ำ ซึ่ง
ใกล้เ คียงกับผู้เ ช่ำรำยอื่น ที่มีลักษณะ
เดียวกัน
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำ บริก ำรจำกบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง
จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใน
อัต รำตลำดและมีเ งื่อ นไขกำรเช่ ำ ซึ่ง
ใกล้เ คียงกับผู้เ ช่ำรำยอื่น ที่มีลักษณะ
เดียวกัน
กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรจำกบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) ในอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ในอัตรำตลำดและมีเงื่อนไขกำรเช่ำซึง่
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ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุรกิจของเลิศรัฐกำรตำมปกติ*

กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุรกิจของบริษทั โออิชิ รำเมน จำกัด
ตำมปกติ**

กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ท โออิ ชิ เทรดดิ้ ง
จำกัด ตำมปกติ**

กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) ตำมปกติ**

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
กองทรัสต์

บริษทั ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
(ประเทศไทย) จำกัด รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์
จำกัด (มหำชน)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในผูจ้ ดั กำร
ก อ ง ท รั ส ต์ ร้ อ ย ล ะ
99.99

บริษัท เกษมทรัพย์สริ ิ เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
จำกัด
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
ใช้ ใ นกำรประกอบกิ จ กำร
ของบริษทั
บริ ษั ท ที ซี ซี แอสเซ็ ท ส์
(ประเทศไทย) จำกัด จะเช่ำ
พื้นที่สำนักงำนในโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ
กิจกำรของบริษทั
บริษัท ยู นิ เ วนเจอร์ จ ำกัด
(ม ห ำ ช น ) จ ะ เ ช่ ำ พื้ น ที่
ส ำ นั ก ง ำ น ใ น โ ค ร ง ก ำ ร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ
กิจกำรของบริษทั
บ ริ ษั ท เ ก ษ ม ท รั พ ย์ สิ ริ
จำกัด จะเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน
ในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อี
โคเพล็ ก ซ์ เพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ประกอบกิจกำรของบริษทั

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

ใกล้เคียงกับผูเ้ ช่ำรำยอื่นทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกัน
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ค่ำบริกำรจำกบริษัท ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ ประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท ส์
(ประเทศไทย) จำกัด ในอัตรำตลำด (ประเทศไทย) จำกัด ตำมปกติ***
และมีเงื่อนไขกำรเช่ำซึง่ ใกล้เคียงกับผู้
เช่ำรำยอื่นทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ค่ ำ บริ ก ำรจำกบริ ษั ท ยู นิ เ วนเจอร์ ประกอบธุรกิจของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
จำกัด (มหำชน) ในอัตรำตลำดและมี (มหำชน) ตำมปกติ**
เงื่อ นไขกำรเช่ำ ซึ่งใกล้เคียงกับผู้เช่ ำ
รำยอื่นทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำ บริก ำรจำกบริษัท เกษมทรัพย์สิริ
จ ำกัด ในอัต รำค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริก ำร
รวมกัน ในอัต รำตลำดและมีเ งื่อ นไข
กำรเช่ำซึง่ ใกล้เคียงกับผูเ้ ช่ำรำยอื่นทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน
บริ ษั ท แกรนด์ ยู นิ ต้ี เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ บ ริ ษั ท แ ก ร น ด์ ยู นิ ตี้ กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด เดี ย วกั น กั บ ผู้ จ ั ด กำร ดิเ วลล็อ ปเมนท์ จ ำกัด จะ ค่ ำ บริก ำรจำกบริ ษั ท แกรนด์ ยู นิ ต้ี
กองทรัสต์
เ ช่ ำ พื้ น ที่ ส ำ นั ก ง ำ น ใ น ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำ
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กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุ ร กิจ ของบริ ษั ท เกษมทรัพ ย์ สิริ
จำกัด ตำมปกติ***

กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนเป็ นกำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท แกรนด์ ยู นิ ต้ี
ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัดตำมปกติ***

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค และค่ ำ บริก ำรรวมกัน ในอัต รำตลำด
เ พ ล็ ก ซ์ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร และมีเงื่อนไขกำรเช่ำซึง่ ใกล้เคียงกับผู้
ประกอบกิจกำรของบริษทั
เช่ำรำยอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
บริ ษั ท แผ่ น ดิ น ธรรม เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี้ รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษทั แผ่นดินธรรม
พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษทั แผ่นดินธรรม พร็อพ
เพอร์ ต้ี ดี เ วลลอปเม้ น ท์
จ ำ กั ด จ ะ เช่ ำ พื้ น ที่ ส่ ว น
ร้ ำ น ค้ ำ ใ น โ ค ร ง ก ำ ร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ
กิจกำรของบริษทั
ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ บ ริ ษั ท
แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเ วลลอปเม้น ท์ จ ำกัด ใน
ฐำ นะ ผู้ ป ระ กอบ กิ จ กำ ร
โรงแรม ดิ โอกุ ร ะตกลงจะ
แบ่งส่วนรำยจ่ำยที่เกิดจำก
กำรบำรุงรักษำ จัดกำรและ
ดู แ ลพื้ น ที่ ส่ ว นกลำง และ
พื้นที่รอบอำคำรของอำคำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ท่ี
ใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับ
กำรประกอบกิจ กำรอำคำร

กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ ำ บริก ำรจำกบริษั ท แผ่ น ดิน ธรรม
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ในอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมกันใน
อัต รำตลำดและมีเ งื่อ นไขกำรเช่ ำ ซึ่ง
ใกล้เ คียงกับผู้เ ช่ำรำยอื่น ที่มีลักษณะ
เดียวกัน
กองทรัสต์ และบริษัท แผ่นดินธรรม
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จะแบ่ ง ส่ ว นรำยจ่ ำ ยที่ เ กิ ด จำกกำร
บ ำรุ ง รั ก ษำ จั ด กำรและดู แ ลพื้ น ที่
ส่ว นกลำง และพื้น ที่ร อบอำคำรของ
อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เช่น
ค่ ำ บริก ำรรัก ษำควำมปลอดภัย ค่ ำ
ดูแลบำรุงรักษำสวนหย่อม ค่ำบริกำร
ทำควำมสะอำด และค่ำกระแสไฟฟ้ำที่
เกี่ย วข้อ ง เป็ น ต้ น ในอัต รำที่ต กลง
ร่วมกันซึง่ หลักกำรคำนวณจะพิจำรณำ
จำกปจั จัยต่ำงๆ เช่นกำรใช้ประโยชน์
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กำรเช่ ำ พื้น ที่ ส่ ว นร้ ำ นค้ ำ เป็ น กำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท แผ่ น ดิ น ธรรม
พ ร็ อ พ เพ อร์ ต้ี ดี เ ว ล ลอป เม้ น ท์ จ ำ กั ด
ตำมปกติ***

รำคำและเงื่อ นไขที่ใ ห้ บ ริก ำร ตำมสัญ ญำ
บริกำรลงวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2555 และ
บัน ทึก ข้อตกลงแก้ไ ขเพิ่ม เติม ลงวัน ที่ 1
เมษำยน พ.ศ. 2556, 30 มิถุนำยน พ.ศ.
2557 และ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็ นไปตำม
กำรใช้ประโยชน์กำรได้รบั บริกำร กำรใช้สอย
และจ ำนวนพื้ น ที่ ท่ี แ ต่ ละฝ่ ำ ยใช้ ใ นกำร
ประกอบธุรกิจอำคำรสำนักงำน และโรงแรม

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

บริษทั แผ่นดินธรรม
พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ความสัมพันธ์

เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
จำกัด (มหำชน)
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

ส ำ นั ก ง ำ น แ ล ะ กิ จ ก ำ ร กำรได้ ร ับ บริ ก ำร กำรใช้ ส อย และ
โรงแรม
จ ำนวนพื้ น ที่ ท่ี แ ต่ ล ะฝ่ ำ ยใช้ ใ นกำร
ประกอบธุรกิจอำคำรสำนักงำน และ
โรงแรม เป็ นต้น
บริษทั แผ่นดินธรรม พร็อพ กองทรัสต์จะมีค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ อดรถที่
เพอร์ ต้ี ดี เ วลลอปเม้ น ท์ เรี ย กเก็ บ โดยบริ ษั ท แผ่ น ดิน ธรรม
จ ำกั ด จะเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พื้ น ที่ จ อดรถจ ำนวน 164 ในอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
คัน ให้กบั กองทรัสต์เพื่อใช้
ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์

รำคำและเงื่อ นไขที่ใ ห้ บ ริก ำร ตำมสัญ ญำ
บริหำรพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ลงวันที่ 18 กันยำยน
พ.ศ. 2555 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2556, 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2557 และ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558
เป็ น ไปตำมรำคำตลำด ซึ่ง เทีย บเคีย งจำก
ค่ ำ บริ ก ำรพื้ น ที่ จ อดรถเฉลี่ ย ของอำคำร
สำนักงำนในเขต CBD โดยมีสว่ นลดเนื่องจำก
เป็ นกำรเช่ำเหมำทีจ่ อดรถจำนวนมำก
กองทรัส ต์ จ ะมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรซื้ อ รำคำซื้อ ขำยเป็ น ไปตำมรำคำตลำด และ
สิ่ง ของเบ็ ด เตล็ ด ทัว่ ไป จำกบริ ษั ท เงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่
เบอร์ ล่ี ยุ ค เกอร์ จ ำกั ด (มหำชน)
ประมำณ 1.3 ล้ำนบำทต่อปี

บริ ษั ท เบอร์ ล่ี ยุ ค เกอร์
จ ำกัด (มหำชน) จะเป็ น ผู้
จ ำ ห น่ ำ ย สิ น ค้ ำ ข อ ง ใ ช้
เบ็ดเตล็ดทัวไปที
่
่ใช้ภำยใน
อำคำรสำหรับโครงกำรปำร์
คเวนเช อร์ อี โ ค เพ ล็ ก ซ์
ให้แก่กองทรัสต์
บ ริ ษั ท ฟ อ ร์ เ วิ ร์ ด เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ บริ ษั ท ฟอร์ เ วิ ร์ ด ซิ ส เต็ ม กองทรั ส ต์ จ ะมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นกำร รำคำที่ให้บริกำรเป็ นไปตำมรำคำตลำด และ
ซิสเต็ม จำกัด
เดี ย วกั น กั บ ผู้ จ ั ด กำร จ ำกั ด จะเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร บ ำรุ ง รัก ษำงำนระบบภำยในอำคำร เงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่
กองทรัสต์
บำรุงรักษำงำนระบบภำยใน จอดรถของโครงกำรปำร์ค เวนเชอร์
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หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั เอเซียบุ๊คส
จำกัด

เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษทั ที.ซี.ซี.
เทคโนโลยี จำกัด

เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

บริษทั อำคเนย์
ประกันภัย
จำกัด (มหำชน)

เป็ น บริษัท ที่มีผู้ถือ หุ้น
รำ ย ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ถื อ หุ้ น
รำยใหญ่ ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
อำคำรจอดรถของโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ให่แก่กองทรัสต์
บริษทั เอเซียบุ๊คส จำกัด จะ
เช่ ำ พื้ น ที่ ส่ ว นร้ ำ นค้ ำ ใ น
โครงกำรปำร์ ค เวนเชอร์
อีโ คเพล็ก ซ์ เพื่อ ใช้ ใ นกำร
ประกอบกิจกำรของบริษทั
บริษัท ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี
จ ำ กั ด จ ะ เช่ ำ พื้ น ที่ ส่ ว น
Victor Link ในโครงกำร
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ
กิจกำรของบริษทั
กองทรัสต์จะเข้ำทำ
ประกันภัยทรัพย์สนิ ของ
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ ตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- กรมธรรม์ประกันควำม
เสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
- กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย

เงื่อนไขนโยบายราคา
อีโ คเพล็ก ซ์ ที่จ่ ำ ยให้ก ับ บริษัท ฟอร์
เวิร์ด ซิสเต็ม จ ำกัด ในอัตรำที่ตกลง
ร่วมกัน
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำบริกำรจำกบริษทั เอเซียบุ๊คส จำกัด
ในอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมกันใน
อัต รำตลำดและมีเ งื่อ นไขกำรเช่ ำ ซึ่ง
ใกล้เ คียงกับผู้เ ช่ำรำยอื่น ที่มีลักษณะ
เดียวกัน
กองทรั ส ต์ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร จ ำ ก บ ริ ษั ท ที . ซี . ซี .
เทคโนโลยี จ ำกัด ในอัต รำที่ ต กลง
ร่วมกัน

กรมธรรม์จะมีระยะเวลำประกันภัย 1
ปี และมีรูปแบบในกำรจัดทำเป็ นแบบ
รำยปี ซึ่งมีจำนวนเงินเอำประกันภั ย
ในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
- กรมธรรม์ป ระกัน ควำมเสี่ย งภัย
ท รั พ ย์ สิ น มี จ ำ น ว น เ งิ น เ อ ำ
ประกันภัยไม่เกิน 3,346,350,000
บำท และกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย
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ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

กำรเช่ ำ พื้น ที่ ส่ ว นร้ ำ นค้ ำ เป็ น กำรเช่ ำ เพื่ อ
ประกอบธุรกิจของบริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด
ตำมปกติ***

รำคำที่ให้บริกำรเป็ นไปตำมรำคำตลำด และ
เงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่

เบี้ ย ประกั น ที่ จ ะช ำระให้ บ ริ ษั ท อำคเนย์
ประกัน ภัย จ ำกัด (มหำชน) ของกรมธรรม์
ทัง้ หมดเป็ นอัตรำที่สมเหตุสมผล อ้ำงอิงจำก
กำรเทียบเคียงกับเบีย้ ประกันปี ก่อนหน้ำ และ
ควำมเห็นจำกบริษัทที่ปรึกษำประกันภัยแห่ง
หนึ่งซึ่งผู้บริหำรของกลุ่มได้เคยสอบถำมถึง
ควำมเหมำะสมของอัตรำเบีย้ ประกัน
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นิ ติบุคคล / บริษทั ที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์
-

-

เงื่อนไขนโยบายราคา

ความเห็นด้านราคา
ของที่ปรึกษาทางการเงิ น

ธุรกิจ
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ควำมรับตำมกฎหมำย ผิดต่อบุคคลภำยนอก
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
สิทธิกำรเช่ำ
-

ธุรกิจหยุดชะงัก มีจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยไม่เกิน 300 ล้ำนบำท
กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิด
ตำมกฎหมำยต่ อบุคคลภำยนอก
มีจำนวนเงินเอำประกันภัยไม่เกิน
100 ล้ำนบำท
กรมธรรม์ประกันภัยสิทธิกำรเช่ำ
มีจำนวนเงินเอำประกันภัยเท่ำกับ
มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำทีเ่ หลือในแต่ละ
ปี ซึ่ง เท่ ำ กับ มู ล ค่ ำ ทรัพ ย์สิน ณ
วัน ที่ ก องทรั ส ต์ เ ข้ ำ ลงทุ น คู ณ
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ เ ช่ ำ ที่ เ ห ลื อ ห ำ ร
ระยะเวลำเช่ำทัง้ หมดตำมสัญญำ
โดยกรมธรรม์มีอตั รำเบี้ย ประกันภัย
ตำมทีต่ กลงร่วมกันในสัญญำ
นอกจำกนี้ คู่ ส ัญ ญำอำจตกลงกั น
เปลีย่ นแปลงจำนวนเงินเอำประกันภัย
ตำมทีเ่ ห็นสมควร

หมายเหตุ *ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็ นเงื่อนไขปกติทวไป
ั ่ เมื่อเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ และเงื่อนไขกำรเช่ำของผูเ้ ช่ำรำยใหญ่รำยอื่น
ในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทท่ี ำสัญญำในปี เดียวกัน ซึง่ เป็ นรำคำตลำดทีม่ กี ำรปล่อยเช่ำในขณะนัน้
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** ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นเงื่อนไขปกติทวไป
ั ่ เมื่อเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ และเงื่อนไขกำรเช่ำของผูเ้ ช่ำรำยใหญ่รำย
อื่นทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่ำรำยแรกๆ ในโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทท่ี ำสัญญำในปี เดียวกัน ซึง่ เป็ นรำคำตลำดทีม่ กี ำรปล่อยเช่ำในขณะนัน้
*** ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็ นเงื่อนไขปกติทวไป
ั ่ เมื่อเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ และเงื่อนไขกำรเช่ำของผูเ้ ช่ำรำยอื่นใน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทท่ี ำสัญญำในปี ก่อนหน้ำ
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5.1.2

นโยบายการทารายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีทจ่ี ะมีกำรทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจำกทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ขำ้ งต้น) ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะมีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ ดังนี้
1) บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ให้หมำยควำมตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2) เงื่อนไขและข้อกำหนดทัวไปของกองทรั
่
สต์ในกำรเข้ำทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เงื่อนไขและข้อกำหนดทัวไปของกองทรั
่
สต์ในกำรเข้ำทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันมีดงั ต่อไปนี้
 ในกำรทำธุรกรรมกับ ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับผู้จดั กำรกองทรัสต์ นัน้ จะมีกำร
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด
ของกองทรัสต์
 ธุรกรรมทีก่ องทรัสต์จะทำกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับผู้จดั กำรกองทรัสต์จะต้อง
เป็ นธุรกรรมทีใ่ ช้รำคำทีม่ คี วำมสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
 บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับกำรทำธุรกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจะต้องไม่เข้ำ มำมีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำและตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรม
 กำรคิดค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ต้องใช้รำคำและอัตรำทีเ่ ป็ นธรรมและมีควำมสมเหตุสมผล
3) กำรอนุ ม ัติก ำรทำธุร กรรมระหว่ ำงกองทรัสต์ก ับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรือบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ตอ้ งผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
 ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
 ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่ำเกินกว่ำหนึ่งล้ำนบำท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
 ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่ำตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้ำนบำทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละสำมของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทัง้ นี้ ในกรณีทธ่ี ุรกรรมทีก่ องทรัสต์ทำกับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรือ บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
เป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักกำรคำนวณมูลค่ำจะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำหรือจำหน่ ำย
ไปซึ่งทรัพ ย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ ละโครงกำรที่ทำให้โ ครงกำรนัน้ ๆพร้อมจะหำรำยได้ซ่ึ งรวมถึงทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วเนื่องกับโครงกำรนัน้ ด้วย
4) นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกองทรัสต์ ก ับ ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ และบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์ในอนำคต
 กำรทำธุรกรรมประเภทต่ ำงๆระหว่ำงกองทรัสต์และผู้จ ัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เ กี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะต้องกระทำภำยใต้เงื่อนไขที่มีควำมเป็ นธรรมมีควำมเหมำะสมและเป็ นไปตำม
เงื่อนไขและข้อกำหนดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ทงั ้ นี้ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศกำหนดบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเพิม่ เติมใน
อนำคต กำรเข้ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ จะถือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์
 นอกจำกนี้กองทรัสต์จะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมทีท่ ำกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์รวมทัง้ ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินของกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและในรำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ดว้ ย
5.2
5.2.1

รายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี
รายละเอียดธุรกรรม
(1)
รำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
ก.
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้เช่ำพื้นที่ในทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน
โดยธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของทรัสตีของกองทรัสต์ ทั ้งนี้
รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับทรัสตีสำมำรถสรุปได้
ดังนี้
รายละเอียดการเช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
นิ ติ บุ ค คล/บริ ษั ท ที่ อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

ความสัมพันธ์

ธนำคำรกสิก รไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็ น ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ข องทรัส ตีข อง
กองทรัสต์ (บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ) โดยถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของทรัสตี
นอกจำกนี้ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ
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ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) อำจทำธุ รกิจปกติข องสถำบันกำรเงิน
ให้กบั ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใี นลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์
สัญ ญำเช่ ำ และบริก ำรระยะเวลำ 3 ปี ร ะหว่ ำ งธนำคำรกสิก รไทย จ ำกัด
(มหำชน) ในฐำนะผูเ้ ช่ำ และนอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด และเลิศรัฐกำร ในฐำนะ
ผูใ้ ห้เช่ำ มีรำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้
พืน้ ที่
ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
(ตารางเมตร)
โครงกำรสำทร สแควร์
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์

เงื่อนไขนโยบายราคา
ความเห็นด้านราคา

119
175

เมื่อ กองทรัสต์ เ ข้ำ ลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์ จ ะเข้ำ ลงทุ น ครัง้ แรกแล้ว
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้เช่ำต้องดำเนินกำรเพื่อยินยอม
เปลีย่ นคู่สญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ จำกนอร์ท สำธร เรียลตี้ และเลิศรัฐกำรเป็ นกองทรัสต์
และชำระค่ำเช่ำพืน้ ทีใ่ ห้แก่กองทรัสต์ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่ำว
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคงที่ตำมลักษณะที่ตงั ้ ของทรัพย์สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
และบริกำร
กำรเช่ำพื้นที่ค้ำปลีก โครงกำรสำทร สแควร์ เพื่อประกอบธุรกิจ ของธนำคำร
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นอัตรำตลำดซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยของผู้
เช่ำพื้นที่ภำยในโครงกำรรำยอื่นที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน อนึ่ง ผู้เช่ำธนำคำร
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูเ้ ช่ำรำยแรกๆทีเ่ ข้ำมำเช่ำพืน้ ที่ และมีทำเล
พืน้ ทีท่ ด่ี ี สำมำรถมองเห็นได้โดยง่ำยเมื่อเดินเข้ำมำทำงด้ำนหน้ำอำคำร
ในส่ว นของกำรเช่ ำ พื้น ที่ค้ำปลีก โครงกำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจ ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โดยอัตรำค่ำเช่ำของ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นอัตรำตลำดซึง่ ใกล้เคียงกับอัตรำค่ำเช่ำ
เฉลีย่ ของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีภ่ ำยในโครงกำรรำยอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน อนึ่ง ผูเ้ ช่ำ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูเ้ ช่ำรำยแรกๆทีเ่ ข้ำมำเช่ำพืน้ ที่ และ
มีทำเลพืน้ ทีท่ ่อี ยู่ใกล้ประตู เชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ ซึ่งเป็ นทำงเข้ำออก
หลักของอำคำร
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ข.

ทรัสตีซง่ึ กระทำในนำมของกองทรัสต์อำจมีกำรกูย้ มื เงินจำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ในวงเงินจำนวน ไม่เกิน 2,195 ล้ำนบำท โดยธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ รำยละเอียดกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั บุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับทรัสตีสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
รายละเอียดการกู้ยมื เงิ นระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
นิ ติ บุ ค คล/บริ ษั ท ที่ อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

ความสัมพันธ์

ธนำคำรกสิก รไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็ น ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ข องทรัสตีข อง
กองทรัสต์ (บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ) โดยถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
ดังกล่ำว นอกจำกนี้ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) บริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) อำจทำธุรกิจปกติของสถำบัน
กำรเงินให้กบั ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใี นลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์
ทรัสตีซ่งึ กระทำในนำมของกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินและให้หลักประกันในกำร
กู้ยืม เงิน กับ ธนำคำรกสิก รไทย จำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษัทย่ อยและ
บริษัทร่วมของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในวงเงินจำนวนรวม ไม่
เกิน 2,195 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) ซึ่งอำจเป็ นธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน บริษัท
ประกันชีวติ บริษัทประกันวินำศภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับทรัสตี อำจทำธุรกิจปกติของสถำบันกำรเงินให้กบั ทรัพย์สนิ อื่น
ทีม่ ใี นลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ได้
ทรัสตีซ่งึ กระทำในนำมของกองทรัสต์อำจจะกู้ยมื เงินจำกธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) ในวงเงินจำนวน ไม่เกิน 2,195 ล้ำนบำท โดยเงื่อนไขใน
สัญญำกู้ยืมเงินมีอตั รำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำดอกเบี้ย MLR และอำจมี
ค่ำธรรมเนียมเงินกู้ โดยมีอตั รำดอกเบีย้ เท่ำกับไม่เกิน MLR ลบร้อยละ 1.5 ใน
ปี แรก และตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ไม่เกิน MLR และมีระยะเวลำชำระคืนเงินกู้
5 ปี รวมระยะเวลำปลอดชำระเงินต้นสำหรับชำระคืนเงินกูร้ ะยะยำว เป็ นเวลำ
5 ปี และมีห ลัก ประกันกำรกู้ยืม ซึ่ง รวมถึง กำรโอนสิท ธิอย่ ำ งมีเ งื่อ นไขใน
สัญญำเช่ำพื้นทีร่ ะยะยำวในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ
สัญญำเช่ำช่วงทีด่ นิ และอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ กำรโอนสิทธิ

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

เงื่อนไขนโยบายราคา
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ความเห็นด้านราคา

5.2.2

อย่ ำ งมีเ งื่อ นไขในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และสลัก หลังให้ผู้ใ ห้กู้เ ป็ นผู้เ อำ
ประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วม ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับ
ผิดต่ อบุคคลภำยนอก กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสัญญำเช่ำและบริ กำร
ของผูเ้ ช่ำทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะมีในภำยหน้ำทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 3 ปี กำร
โอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในบัญชีเงินฝำก และหลักประกันกำรกูย้ มื อื่น ๆ (ถ้ำมี)
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์จ ะดาเนิ น การพิจ ารณาเงื่อ นไขในสัญ ญาเงิน กู้ใ ห้เ ป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอจาก
บุคคลที่เกีย่ วโยงกันของทรัสตี และธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่นที่ สามารถ
ให้สิน เชื่อ แก่ ก องทรัสต์ไ ด้ อ่ืน นัน้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ จ ะมีก ารพิจ ารณาใน
หลายๆปจั จัยร่วมกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลาการผ่อนชาระ
และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ ซึง่ ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญาเงินกูท้ ่เี ข้าทาจะมีเงื่อนไขทีไ่ ม่ดอ้ ย
กว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินบริษัทประกันชีวติ บริษัท
ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
อื่น โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงั ้ ในระยะสัน้ และใน
ระยะยาวของกองทรัสต์ โดยที่อตั ราดอกเบี้ยเป็ นเพียงหนึ่งในปจั จัยในการ
พิจารณาเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ เมื่อมีการเข้าทาสัญญาเงินกู้ฉบับจริง
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ฉบับจริง ไม่ด้อย
กว่าทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ อย่างไรก็
ตาม ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอในการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิชย์ทม่ี ี
ข้อกาหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปจั จุบนั อาทิ อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ ากว่า และ/หรือ
ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้น านกว่ า และ/หรือ หลักประกัน การกู้ยืม เป็ น ต้น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์เป็ นหลักและขอ
สงวนสิทธิในการเลือกข้อเสนอในการกูย้ มื เงินทีม่ ขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขดีทส่ี ุด
หากเงื่อนไขในการกูย้ มื นัน้ ด้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเสนอเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์พจิ ารณาในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

กระบวนการในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต
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ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
1.

เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี

2.

ทรัสตีแ สดงให้เ ห็น ได้ว่ า ได้จดั การกองทรัสต์ใ นลั ก ษณะที่เป็ น ธรรมและได้เ ปิ ดเผยข้อ มูลที่เ กี่ย วข้อ งให้ผู้ร ับ
ประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูร้ บั ประโยชน์ทไ่ี ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทา
ธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง

(ข)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน

(ค)

มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธกี าร และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านทีช่ ดั เจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้อง
ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้
การคัดค้านกระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้

(ง)

ในกรณีทผ่ี ถู้ ือหน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ กี ารเปิ ดเผยตาม (ค) ในจานวน
เกินกว่าหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระทาหรือ
ยินยอมให้มกี ารทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
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6.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิ จการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ภำพรวมตลำดอำคำรสำนักงำนสำหรับอำคำรสำนักงำนปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร
สแควร์ ณ กลำงปี พ.ศ. 2558 อ้ำงอิงจำกรำยงำนของผูป้ ระเมิน บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่
17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียด ดังนี้
6.1

6.2

บทสรุปโดยย่อ


อุปทำนอำคำรสำนักงำนให้เช่ำเพิ่มขึน้ เป็ น 4,661,188 ตำรำงเมตร ในช่วงครึ่งปี แรกนัน้ มีอุปทำนอำคำร
สำนักงำนเพิม่ ขึน้ ใหม่ 86,000 ตำรำงเมตร



ในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่ำนมำนัน้ อัตรำกำรดูดซับพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนในครึง่ ปี แรกของปี 2558 เพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ุดถึง
133,359 ตำรำงเมตร คำดว่ำจะมีอตั รำกำรดูดซับพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนมำกกว่ำ 200,000 ตำรำงเมตรในปี
2558



อัตรำกำรเช่ำอยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.6 สูงสุดในรอบหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำ



รำคำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนโดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 674 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ต่อปี จำกที่
รำคำ 630 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนเมื่อปี ทแ่ี ล้ว

ภาพรวมตลาด
ควำมเชื่อมันธุ
่ รกิจในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 ยังคงผันผวน จำกยอดสังซื
่ อ้ และผลผลิตสินค้ำทีล่ ดลงโดยเฉพำะใน
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต ซึง่ เป็ นผลกระทบมำจำกควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคภำยในประเทศทีล่ ดต่ ำลงติดต่อกัน
ตัง้ แต่ช่วงกลำงปี 2556 และวิกฤตกำรณ์กำรเมืองภำยในประเทศ แต่ในอนำคตระยะสัน้ ระดับควำมเชื่อมันทำง
่
ธุรกิจสูงขึน้ อันเป็ นผลมำจำกควำมชัดเจนในนโยบำยของรัฐบำล
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ :

6.2.1

1.
2.

ข้อมูลดัชนีความเชือ่ มันทางธุ
่
รกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย นามาจากผลสารวจ ผูป้ ระกอบการจานวน 1,010 ราย
ดัชนีทมี ่ คี ่าเท่ากับ 50 หมายถึง ความเชือ่ มันทางธุ
่
รกิจทรงตัว
ดัชนีทมี ่ คี ่ามากกว่า 50 หมายถึง ความเชือ่ มันทางธุ
่
รกิจดีขน้ ึ
ดัชนีทมี ่ คี ่าน้อยกว่า 50 หมายถึง ความเชือ่ มันทางธุ
่
รกิจน้อยลง

ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานคร
จำกข้อมูลของ Knight Frank Global Research เกีย่ วกับดัชนีรำคำทีด่ นิ สำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใน
เอเชีย (Prime Asia Development Land Index) ในปี 2557 พบว่ำกรุงเทพฯ มีอตั รำกำรเติบโตของดัชนีทส่ี งู ทีส่ ุด
กว่ำหลำย ๆ เมืองศูนย์รวมเศรษฐกิจอื่น ๆ ในภูมภิ ำคเอเชีย เช่น กัวลำลัมเปอร์, สิงค์โปร์, ฮ่องกง, โตเกียว
จำกำร์ตำ และพนมเปญ โดยภำพรวมพบว่ำกรุงเทพฯ มีทงั ้ อุปสงค์ในอสังหำริมทรัพย์ทส่ี งู ซึง่ สะท้อนได้จำกอัตรำ
กำรเพิม่ ขึน้ ของดัชนีรำคำทีด่ นิ ซึง่ เป็ นผลมำจำกอุปทำนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำร
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ในช่วงปี ทผ่ี ่ำนมำนี้ พบว่ำดัชนีทด่ี นิ ในกรุงเทพฯ สำหรับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อำศัย เพิม่ ขึน้
27.6% สูงกว่ำกำรเพิม่ ขึน้ 4.8% ของที่ดนิ สำหรับกำรพัฒนำประเภทอำคำรสำนักงำน ซึ่งสะท้อนจำกกำรที่
ผู้พ ัฒ นำโครงกำรเลือ กที่จ ะพัฒ นำโครงกำรประเภทที่อ ยู่ อ ำศัย มำกกว่ ำ อำคำรส ำนั ก งำน เพ รำะได้ อ ัต รำ
ผลตอบแทนโครงกำรทีส่ งู กว่ำ แต่จำกกำรทีร่ ะดับอัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนเกินกว่ำ 90% ของอุปทำนทีม่ อี ยู่ใน
ปจั จุบนั ทำให้มผี พู้ ฒ
ั นำโครงกำรสนใจพัฒนำอำคำรสำนักงำนมำกขึน้ โดยมีแนวโน้มทีด่ ชั นีรำคำทีด่ นิ สำหรับกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำนจะสูงขึน้ เพื่อสะท้อนระดับอุปทำนและอุปสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในอนำคต

ทีม่ า: Knight Frank Global Research

6.2.2

อุปทาน
อุปทำนอำคำรสำนักงำน ณ สิน้ ไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 อยู่ทป่ี ระมำณ 4,661,188 ตำรำงเมตร เพิม่ ขึน้ จำกไตร
มำสทีก่ ่อนหน้ำประมำณ 38,500 ตำรำงเมตร โดยในปี น้ีมอี ุปทำนทีเ่ พิม่ ขึน้ มำจำกอำคำรภิรชั บุรี เอ็มควอเทียร์
(Bhiraj Tower at EmQuartier) ซึง่ มีพน้ื ทีส่ ำนักงำนให้เช่ำ 47,500 ตำรำงเมตร ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนสุขมุ วิท ใกล้สถำนี
บีทเี อสพร้อมพงษ์ และอำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ซึง่ มีพน้ื ทีส่ ำนักงำนให้ เช่ำ 38,500 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บน
ถนนสำทร
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อุปทำนอำคำรสำนักงำน ณ สิน้ ไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 เพิม่ ขึน้ จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ทผ่ี ่ำนมำประมำณ
ร้อยละ 2.33 โดยอุปทำนทีเ่ พิม่ มำใหม่ในปี 2557 จะอยู่นอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ (ซีบดี )ี ทัง้ หมด อำทิเช่น อำคำร
เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณถนนรัชดำภิเษก หรืออำคำร เดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ
ถนนรัชดำภิเษก - พระรำม 9 และอำคำร เอส เจ อินฟินิต้ี วัน บิสเนส คอมเพล็กซ์บนถนนพหลโยธิน – วิภำวดี
รังสิต แต่อุปทำนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี น้มี อี ุปทำนในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ 1 อำคำร ได้แก่ อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์
อุปทานสานักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
อุปทำนเดิม
อุปทำนใหม่
อุปทำนนำออก
5,000,000

-1,000,000

4,622,688.34

4,575,188.34

4,555,081.34

4,555,081.34

4,501,081.34

4,467,373.34

4,455,653.34
-12,000

4,458,927.34
-8,400

4,455,653.34

4,465,727.34
-6,800

4,465,727.34

4,465,727.34

4,470,853.34
-5,126

4,449,384.26

4,463,280.26

0

-7,427

1,000,000

4,350,384.26

2,000,000

4,350,384.26

ตร.ม.

3,000,000

4,350,384.26

4,000,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2554 2554 2554 2554 2555 2555 2555 2555 2556 2556 2556 2556 2557 2557 2557 2557 2558 2558

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ไม่รวมพื้นทีอ่ าคารสานักงานทีม่ หี ลายเจ้าของและอาคารทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร กรณีทมี ่ ี
อุปทานลดลง เกิดจากการมีอุปทานนาออกในช่วงไตรมาสนัน้ ๆ
แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อำคำรสำนักงำนนอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 52 จำกอุปทำนพื้นที่สำนักงำนรวมทัง้ หมดใน
กรุงเทพฯ ขณะทีอ่ ำคำรสำนักงำนย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 48 จำกอุปทำนพืน้ ทีส่ ำนักงำนรวม
โดยอำคำรสำนักงำนส่วนใหญ่ถูกจำแนกเป็ นเกรดบีคดิ เป็ นร้อยละ 67 จำกอุปทำนพืน้ ทีส่ ำนักงำนรวมในกรุงเทพ ฯ
ขณะทีส่ ่วนทีเ่ หลือร้อยละ 33 จำกอุปทำนพืน้ ทีส่ ำนักงำนรวม เป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ โดยอำคำรสำนักงำน
เกรดเอ ส่วนมำกตัง้ อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจคิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ 1,222,276 ตำรำงเมตร ขณะทีพ่ ้นื ที่อำคำร
สำนักงำนเกรดเอ ส่วนน้อย 323,392 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีน่ อกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ
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อุปทานที่จะเพิ่มขึน้ ในอนาคต
ในไตรมำสที่ 3 – 4 ปี พ.ศ. 2558 คำดว่ำจะมีอุปทำนอำคำรสำนักงำนให้เช่ำเพิม่ ขึน้ อีกประมำณ 76,035 ตำรำง
เมตร โดยจะอยู่บริเวณนอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจทัง้ หมด และในปี 2559 นัน้ จะมีอุปทำนอำคำรสำนักงำน 159,818
ตำรำงเมตร โดยส่วนใหญ่นนั ้ ก็จะอยู่บริเวณนอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจเช่นกัน
อุปทานอาคารสานักงานให้เช่าที่จะเพิ่ มขึน้ ในอนาคต
บริเวณศูนย์กลำงธุรกิจ

ตารางเมตร

6.2.3

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

บริเวณนอกศูนย์กลำงธุรกิจ

84,175

76,035

75,643
30,000
-

-

2558

2559

2560
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รายละเอียดโครงการอาคารสานักงานที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต
ชื่อโครงการ
บริเวณศูนย์กลางธุรกิ จ
ลุมพิ นี
เกษร 2
สุขมุ วิ ทตอนต้น
เอฟวำยไอ เซ็นเตอร์
บริเวณนอกศูนย์กลางธุรกิ จ
รัชดา/พระราม 9
รุ่งโรจน์ธนกุล 4
จีแลนด์ทำวเวอร์
สุขมุ วิ ทตอนกลางและปลาย
เมโทรโพลิส
เอ็มทำวเวอร์
เมเจอร์ทำวเวอร์
บางนา-ตราด
เอส เจ อินฟินิท 2
ภิรชั ทำวเวอร์แอทไบเทค
พหลโยธิ น
ชินวัตรทำวเวอร์ 4

พืน้ ที่เช่า (ตร.ม.)

สร้างเสร็จ

27,548

2559

48,095

2559

15,705
65,630

2559
2558

13,540
9,990
10,405

2559
2559
2558

30,000
31,880

2560
2559

13,060

2559
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อาคารสานักงานที่อยู่ระหว่างการวางแผน
รัชดำ-พระรำม 9
ซุปเปอร์ทำวเวอร์
เอเชีย่ น มีเดีย คอมเพล็กซ์
สาทร/สีลม
อำคำรภิรชั ทำวเวอร์ แอท สำทร
สุขมุ วิ ทตอนกลางและปลาย
ออฟฟิตแอทเอ็มสเฟียร์
KCG
ลุมพิ นี พระราม 1
Block H สยำมสแควร์
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำเดิม
พระราม 4
หมอน 21-22
หมอน 33
ทีด่ นิ บริเวณสวนลุมไนท์พลำซ่ำเก่ำ
เทพประทำน
เพชรบุรีตดั ใหม่
สิงห์คอมเพล็กซ์
โครงกำรของAIRA Capital (แยกรำชเทวี)
ทีด่ นิ ของบริษทั ซัมมิท ออโต้ซที
อื่นๆ
ซีพที ำวเวอร์นอร์ทพำร์ค
ทีด่ นิ ของเอสซีแอทเซ็ท

พืน้ ทีเ่ ช่ำ
90,000
80,000
27,000
20,000
20,000
30,000
25,000

45,000
30,000
137,500
50,000
36,000
21,518
30,000
25,000
ไม่ระบุ

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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6.2.4

อุปสงค์
จำนวนพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกเช่ำนัน้ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ ช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2558 มีพน้ื ทีอ่ ำคำรสำนักงำนได้ถูก
เช่ำไปแล้วรำว 4,318,382 ตำรำงเมตร เพิม่ ขึน้ จำกช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่ำนมำประมำณร้อยละ 4.60 อัตรำกำรเช่ำ
ณ ปจั จุบนั อยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.6 สูงทีส่ ดุ ในรอบหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยอัตรำกำรเช่ำสูงสุดในเกรดเอย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 94.9 อัตรำกำรเช่ำในเกรดบีย่ำนธุรกิจอยู่ทร่ี อ้ ยละ 93.2, อั ตรำกำรเช่ำในเกรดเอนอกย่ำนธุรกิจอยู่ท่ี
ร้อยละ 86.7 และอัตรำกำรเช่ำในเกรดบีนอกย่ำนธุรกิจอยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.0 ส่วนอัตรำกำรเช่ำโดยเฉลีย่ มีกำรปรับตัว
ขึน้ ในระดับทัง้ ในย่ำนธุรกิจและนอกย่ำนธุรกิจ
อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าอาคารสานักงานในกรุงเทพฯ
อุปทำน

อุปสงค์

อัตรำกำรเช่ำ

4,800,000

94.0%

4,600,000

92.0%

4,400,000

90.0%

4,000,000

88.0%

3,800,000

86.0%

3,600,000

84.0%

3,400,000
3,200,000

82.0%

3,000,000

80.0%
Q1 2554
Q2 2554
Q3 2554
Q4 2554
Q1 2555
Q2 2555
Q3 2555
Q4 2555
Q1 2556
Q2 2556
Q3 2556
Q4 2556
Q1 2557
Q2 2557
Q3 2557
Q4 2557
Q1 2558
Q2 2558

ตำรำงเมตร

4,200,000
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อัตราการดูดซับ
ในช่วงสิน้ ปี 2557 อัตรำกำรดูดซับพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนอยู่ท่ี 125,692 ตำรำงเมตร เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 1.8
และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ ต่อไปอีก โดยในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 อัตรำกำรดูดซับพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนเพียงสอง
ไตรมำสแรกของปี 2558 อยู่ท่ี 133,359 ตำรำงเมตร คิด เป็ น ร้อ ยละ 106 ของอัตรำดูด ซับทัง้ ปี 2557 หำก
เปรียบเทียบอัตรำกำรดูดซับกับอุปทำนใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในปี จะเห็นได้ว่ำอัตรำกำรดูดซับนัน้ สูงขึน้ เรื่อย ๆ ในขณะที่
อุปทำนใหม่มจี ำนวนเพิม่ ขึน้ ไม่มำก ส่งผลให้อุปทำนอำคำรสำนักงำนมีแนวโน้มทีจ่ ะขำดแคลน และอำจกดดันให้
เกิดกำรขยับขึน้ ของรำคำค่ำเช่ำในทีส่ ดุ
อัตราการดูดซับพืน้ ที่ให้เช่าอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
อัตรำกำรดูดซับ

อุปทำนใหม่

160,000
140,000
114,315

120,000
ตารางเมตร

6.2.5

100,000
80,000

123,447

125,692

133,359

107,815

86,000

80,864

60,000
40,000
20,000

18,000
2,447

2554

2555

1,646

2556

2557
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6.2.6

ราคาค่าเช่า
รำคำค่ำเช่ำพื้นที่สำนักงำนโดยเฉลี่ย ณ ไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 อยู่ท่ปี ระมำณ 674 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน ปรับขึน้ ในอัตรำร้อยละ 7.0 จำกช่วงเวลำเดียวกันปี พ.ศ. 2557 ซึง่ อยู่ท่รี ำว 630 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน โดยหำกจำแนกเป็ นเฉพำะในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ รำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนเกรดเอโดยเฉลีย่ อยู่ท่ี
รำว 905 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ในขณะทีเ่ กรดบีอยู่ทร่ี ำว 624 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
รำคำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนนอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจปรับตัวเพิม่ ขึน้ จำกปี พ.ศ. 2557 โดยในไตรมำส 2 ปี พ.ศ.
2558 รำคำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนเกรดเอโดยเฉลีย่ อยู่ทร่ี ำว 699 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ส่วนเกรดบีอยู่ทร่ี ำว
469 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
เนื่องจำกอุปทำนอำคำรสำนักงำนในย่ำนศูนย์กลำงเขตธุรกิจมีอยู่จำกัด ค่ำเช่ำเฉลีย่ อำคำรสำนักงำนเกรดเอในย่ำน
ศูนย์กลำงย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจสูงที่สุดในกรุงเทพมหำนครที่ 905 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน เพิม่ ขึน้ จำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อนประมำณร้อยละ 9.9 โดยในบำงอำคำรพบมีอตั รำค่ำเช่ำสูงกว่ำ 1,000 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน เช่น อำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่เสนออัตรำค่ำเช่ำสูงสุดในกรุงเทพมหำนคร ที่
1,300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และอำคำร เอ็กซ์เชนจ์ ทำวเวอร์ (Exchange Tower) ที่ 1,100 บำทต่อตำรำง
เมตรต่อเดือน
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ราคาค่าเช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
เกรดเอ ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ
เกรดเอ นอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ
ภำพรวมกรุงเทพฯ

เกรดบี ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ
เกรดบี นอกย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ

1000
900

800

732

732

736

736

738

743

744

753

700
600
500
400

781

796

808

823

823

823

839

854

894

905

685

699

666

674

630
626

630
626

644

656

630

639

646

606

618
611

625
618

661

589

593

601

601

601

607

607

618

624

441

445

449

450

452

456

461

466

469

598

607

610

610

618

579

586

589

593

587

585

572

574

577
573

578
572

555

558

559

553

553

562

569

575

587

416

419

419

420

428

432

433

433

436

300
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6.2.7

แนวโน้ มธุรกิ จอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
แนวโน้มตลำดอำคำรสำนักงำนให้เช่ำยังคงดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยอุปทำนในตลำดในอนำคตอันใกล้ทย่ี งั มีอยู่ไม่มำก
ประกอบกับอุปสงค์ในตลำดทีย่ งั คงทีข่ น้ึ อย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้อตั รำกำรเช่ำและอัตรำกำรปรับค่ำเช่ำอยู่ในระดับ
ทีด่ แี ละเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำคำรสำนักงำนเกรดเอที่ตงั ้ อยู่ในย่ำนธุรกิจกลำงเมือง (ซีบดี )ี
และอำคำรสำนักงำน เกรดเอทีอ่ ยู่ใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชน

ส่วนที่ 2-6 หน้ำ 11 จำก 16

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

เปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับอาคารสานักงานใกล้เคียงกับอาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์
BTS, MRT
โครงกำร

ถนน

Sathorn Square
สำทร
Q house Lumpini
สาทร
สาทร
Asia Centre
Empire Tower
สาทร
สาทร
Sathorn City Tower
Bangkok City Tower
สาทร
สาทร
Harindhorn Tower
สาทร/สีลม
Q House Convent
สาทร
Q House Sathorn
สาทร
@ Sathorn
เฉลี่ยตลาด
Sathorn Square เปรียบเทียบกับตลำด
คิดเป็น

เปรียบเทียบกับย้อนหลัง

or BRT

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

BTS, BRT
BTS
BTS, BRT
BTS, BRT
BTS, BRT
BTS, BRT
BTS
BTS
BTS
BTS

850
675
670
680
600
550
600
661

850
800
675
680
680
600
550
600
679

850
750
675
680
680
600
550
600
650
671

850
750
675
680
680
650
550
600
500
659

-

-

-

-

750
825
750
675
680
680
650
600
600
500
671
79
11.77%

850
825
750
675
680
680
650
600
600
550
686
164
23.91%

875
900
800
850
750
750
675
600
600
590
739
136
18.40%

875
900
850
850
800
750
675
650
650
620
762
113
14.83%

Q2
2558
900
950
850
900
800
750
750
650
650
650
785
115
14.65%

1 ปี

2 ปี

3 ปี

2.86%
5.56%
0.00%
5.88%
0.00%
0.00%
11.11%
0.00%
0.00%
4.84%
3.02%
0%

2.86%
5.56%
6.25%
5.88%
6.67%
0.00%
11.11%
8.33%
8.33%
10.17%
6.22%
-3%

5.88%
15.15%
13.33%
33.33%
17.65%
10.29%
15.38%
8.33%
8.33%
18.18%
14.43%
-9%

สร้ำงเมื่อ

อัตรำกำรเช่ำ

2554
2549
2551
2542
2537
2542
2536
2534
2536
2552

95.25%
97.17%
82.67%
86.55%
91.48%
100.00%
97.60%
92.85%
98.60%
68.75%
91.81%

เนื้อที่

พื้นที่ว่ำง

72,000
58,600
27,850
155,196
55,000
43,328
25,000
13,247
13,964
16,700
480,885

3,420
1,658
4,827
20,875
4,688
600
947
195
5,218
39,382

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ : ราคาค่าเช่าทีแ่ สดงในตารางเป็ นค่าเช่ารวมกับค่าบริการ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอืน่ ๆ ของสัญญาอาทิเช่น ภาษีโรงเรือน บริการอื ่ น ๆ ทีส่ ่งผลต่ อการตัง้ ราคาและเป็ นปจั จัยสาคัญทีผ่ เู้ ช่าพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเช่าพืน่ ที ่
ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า

ส่วนที่ 2-6 หน้ำ 12 จำก 16

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
อาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ เปรียบเทียบกับตลาด

บาท/ตร.ม./เดือน

Sathorn Square

เฉลีย่ ตลำด

Sathorn Square เปรียบเทียบกับตลำด

1000

30%

800

25%
20%

600

15%

400

10%

200

5%

0

0%
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557 Q2 2558

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า

อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ มีค่ำเช่ำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของตลำด โดยที่ล่ำสุดมีอตั รำค่ำเช่ำสูงกว่ำ
ประมำณ 14.65% เมื่อเปรียบเทียบกับอำคำรสำนักงำนในบริเวณใกล้เคียง และมีอตั รำกำรเช่ำที่ 95.25% สูงกว่ำ
ค่ำเฉลีย่ ของตลำดของอำคำรในบริเวณใกล้เคียง ที่ 91.81% ซึง่ บ่งชีถ้ งึ ระดับอุปสงค์ในอำคำรสำนักงำนโครงกำร
สำทร สแควร์ ทีส่ งู ซึง่ แม้ว่ำจะมีค่ำเช่ำทีส่ งู กว่ำค่ำเฉลีย่ ของตลำด แต่กม็ อี ตั รำกำรเช่ำเกินกว่ำ 95% และสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของตลำด ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรที่ อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ เป็ นอำคำรสำนักงำนที่มี
คุณภำพสูงและเป็ นหนึ่งในอำคำรไม่กอ่ี ำคำรในกรุงเทพมหำนครทีไ่ ด้รบั มำตรฐำนอำคำรเขียว ระดับ Leed Gold
Certification

ส่วนที่ 2-6 หน้ำ 13 จำก 16

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

เปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับอาคารสานักงานใกล้เคียงกับอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
BTS, MRT
โครงกำร

ถนน

เพลินจิต
Park Venture
Q house Ploenchit
เพลินจิต
เพลินจิต
Ploenchit Tower
Sindhorn Building II
วิทยุ
วิทยุ
Sindhorn Building III
Tonson Tower
เพลินจิต
เพลินจิต
Amarin Tower
วิทยุ
208 wireless Building
เพลินจิต
Mercury Tower
เพลินจิต
President Tower
วิทยุ
All Seasons Place (M-Thai)
วิทยุ
All Seasons Place (Captital)
วิทยุ
All Seasons Place (CRC)
วิทยุ
Athenee Tower
เฉลี่ยตลาด
Park Venture เปรียบเทียบกับตลำด
คิดเป็น

เปรียบเทียบกับย้อนหลัง

or BRT

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

750
700
600
650
700
650
680
660
750
780
780
780
850
718

750
700
650
650
700
650
680
670
750
750
750
750
850
715

750
700
650
650
700
675
680
670
680
750
750
750
850
712

650
700
650
650
700
675
680
670
680
750
750
750
850
704

-

-

-

-

850
650
700
650
650
700
690
680
670
710
750
750
750
850
718
132
18.41%

1,000
650
710
650
650
730
750
715
750
750
750
750
750
850
747
253
33.91%

1,100
680
710
690
690
730
750
760
790
800
880
880
880
990
809
291
35.92%

1,100
680
710
720
720
730
750
760
790
870
880
880
880
990
819
281
34.38%

Q2
2558
1300
830
750
750
750
790
750
840
840
870
990
990
990
1050
892
408
45.72%

1 ปี

2 ปี

18.18%
22.06%
5.63%
4.17%
4.17%
8.22%
0.00%
10.53%
6.33%
0.00%
12.50%
12.50%
12.50%
6.06%
8.99%
9%

18.18%
22.06%
5.63%
8.70%
8.70%
8.22%
0.00%
10.53%
6.33%
8.75%
12.50%
12.50%
12.50%
6.06%
10.24%
8%

3 ปี
30.00%
27.69%
5.63%
15.38%
15.38%
8.22%
0.00%
17.48%
12.00%
16.00%
32.00%
32.00%
32.00%
23.53%
19.46%
11%

สร้ำงเมื่อ

อัตรำกำรเช่ำ

2554
2541
2535
2535
2536
2541
2527
2536
2541
2541
2544
2544
2544
2550

100.00%
100.00%
97.84%
99.01%
69.32%
85.73%
100.00%
73.30%
98.24%
100.00%
98.06%
98.84%
98.47%
86.27%
93.58%

เนื้อที่

พื้นที่
ว่ำง

27,000
10,825
32,000
18,000
25,438
22,000
19,292
12,444
17,897
13,106
30,000
30,750
64,700
46,340
369,793

0
0
690
178
7805
3140
0
3323
315
0
581
358
990
6361
23,749

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ : ราคาค่าเช่าทีแ่ สดงในตารางเป็ นค่าเช่ารวมกับค่าบริการ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอืน่ ๆ ของสัญญาอาทิเช่น ภาษีโรงเรือน บริการอืน่ ๆ ทีส่ ่งผลต่ อการตัง้ ราคาและเป็ นปจั จัยสาคัญทีผ่ ู้เช่าพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเช่าพืน่ ที ่
ข้อมูลของอาคารปาร์ค เวนเชอร์ เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นราคาตัง้ ซึง่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการจะขึน้ อยู่กบั ขนาดของพื้นทีเ่ ช่า และการเจรจาต่อรอง

ส่วนที่ 2-6 หน้ำ 14 จำก 16

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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อาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์เปรียบเทียบกับตลาด
Park Ventures

เฉลีย่ ตลำด

Park Ventures เปรียบเทียบกับตลำด

1400

50%

บาท/ตร.ม./เดือน

1200

40%

1000
800

30%

600

20%

400

10%

200
0

0%
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557 Q2 2558

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีค่ำเช่ำทีส่ งู กว่ำค่ำเฉลีย่ ของตลำด โดยทีล่ ่ำสุดมีอตั รำค่ำเช่ำ
สูงกว่ำประมำณ 45.72% เมื่อเปรียบเทียบกับอำคำรสำนักงำนในบริเวณใกล้เคียง และมีอตั รำกำรเช่ำที่ 100.0%
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของตลำดของอำคำรในบริเวณใกล้เคียง ที่ 93.58% ซึ่งบ่งชีถ้ ึงระดับอุปสงค์ในอำคำรสำนั กงำน
โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทีส่ งู ซึง่ แม้ว่ำจะมีค่ำเช่ำทีส่ งู กว่ำค่ำเฉลีย่ ของตลำดมำก แต่กม็ อี ตั รำกำรเช่ำใน
ระดับ 100% ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรทีอ่ ำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นอำคำรสำนักงำน
ใหม่เพียงอำคำรเดียวในทำเลนี้ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่ ำนมำ ทีม่ คี ุณภำพสูงและได้รบั มำตรฐำนอำคำรเขียว ระดับ Leed
Platinum Certification

ส่วนที่ 2-6 หน้ำ 15 จำก 16

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
6.2.8

การวิ เคราะห์ SWOT
อาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์
ข้อดี
 ตัง้ อยู่ในบริเวณศูนย์กลำงธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร
 ตัง้ อยู่บนหัวมุมถนนสำธร และถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์
 มีทำงเชื่อมไปสูส่ ถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ช่องนนทรี
 ได้รบั รำงวัลรักษำสิง่ แวดล้อม LEED Gold certification
 จัดเป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอทีส่ ำมำรถเรียกค่ำเช่ำได้สงู
 สภำพอำคำรทีท่ นั สมัย
โอกาส
 มีอำคำรสำนักงำนโดยรอบถือเป็ นแหล่งธุรกิจทีส่ ำคัญ
 ทีด่ นิ ในบริเวณศูนย์กลำงธุรกิจค่ อนข้ำงขำดแคลน และมีรำคำแพง สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรที่เป็ นคู่แข่ง
ทำให้ช่วยลดกำรแข่งขันในอนำคต
ความเสี่ยง
ั หำทำงด้ำนเศรษฐกิจไทยและต่ำงประเทศ และกำรเมืองของไทยส่งผลต่ออำคำรสำนักงำน
 ปญ
 กำรจรำจรทีต่ ดิ ขัดในบริเวณโดยรอบ โดยเฉพำะช่วงเวลำเร่งด่วน
อาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ข้อดี
 ตัง้ อยู่ในบริเวณศูนย์กลำงธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร
 ตัง้ อยู่บนหัวมุมถนนวิทยุ และถนนเพลินจิต
 มีทำงเชื่อมไปสูส่ ถำนีรถไฟฟ้ำ BTS สถำนีเพลินจิต
 ได้รบั รำงวัลรักษำสิง่ แวดล้อม LEED Platinum certification
 จัดเป็ นอำคำรสำนักงำนเกรดเอทีส่ ำมำรถเรียกค่ำเช่ำได้สงู
 สภำพอำคำรทีท่ นั สมัย
โอกาส
 มีหำ้ งสรรพสินค้ำ และโรงแรม 5 ดำว สนับสนุนควำมเจริญในย่ำนถนนเพลินจิต
 ทีด่ นิ ในบริเวณศูนย์กลำงธุรกิจค่อนข้ำงขำดแคลน และมีรำคำแพง สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรที่เป็ นคู่แข่ง
ทำให้ช่วยลดกำรแข่งขันในอนำคต
ความเสี่ยง
ั หำทำงด้ำนเศรษฐกิจไทยและต่ำงประเทศ และกำรเมืองของไทยส่งผลต่ออำคำรสำนักงำน
 ปญ
 กำรจรำจรทีต่ ดิ ขัดในบริเวณโดยรอบ โดยเฉพำะช่วงเวลำเร่งด่วน

ส่วนที่ 2-6 หน้ำ 16 จำก 16
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7.

โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกองทรัสต์

7.1

การจัดตัง้ กองทรัสต์

7.1.1

ข้อมูลทัวไปของกองทรั
่
สต์
ทรัส ต์เพื่ อ การลงทุ นในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์โ กลเด้ นเวนเจอร์ ใช้ช่ือ ภาษาอัง กฤษว่ า Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญ ญัติท
รัสต์เ พื่อ ธุร กรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ("พระราชบัญญัติ") ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
สมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันทีท่ าสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ดงั กล่าวได้ทาเป็ นหนังสือ ระหว่างบริษทั
ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ในฐานะทรัสตีทงั ้ นี้ กองทรัสต์จะมีทุนชาระแล้วจานวนประมาณไม่เกิน 8,148 ล้านบาท ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้เพื่อรองรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศทจ. 49/2555 กาหนด
เมื่อมีการก่อตัง้ ทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้นทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์ได้แก่เงินทีผ่ กู้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้จาก
การจ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ใ นการเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ค รัง้ แรก โดยบริษัท ฯ ในฐานะผู้ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์มีห น้ า ที่
ดาเนินการให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้
กองทรัสต์แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานทีแ่ สดง
ได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

7.1.2

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการออกและเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทหน่ ว ยทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศทจ. 49/2555 และมีวตั ถุประสงค์ในการนา
หน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ แรกมิได้
เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ โดยในส่วนของนักลงทุนรายย่อย
นัน้ เป็ นการเสนอขายให้เฉพาะลูกค้าหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและตัวแทนจาหน่ าย
หน่วยทรัสต์
เมื่อกองทรัสต์นาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เงินประกันการเช่าและการบริการ และเงินกูย้ มื ไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะแต่งตัง้ นอร์ท สาธร เรียลตี้
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ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เพื่อนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้
เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะได้รบั ค่าเช่าและค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานที่มี
อ านาจหน้ า ที่ป ระกาศก าหนด รวมตลอดจนการให้บ ริก ารที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การให้เ ช่ า ดัง กล่ า วด้ว ย รายได้ท่ี
กองทรัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนจากการ
ให้บริการทีเ่ กี่ยวเนื่องและค่าตอบแทนการให้สทิ ธิตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานที่มอี านาจหน้าที่
ประกาศก าหนด การดาเนิ น งานของบริษัท ฯจะอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม และก ากับ ดูแ ลโดยทรัสตี เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานของบริษัทฯและผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ทพ่ี รบ.ทรัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ น
การใช้กองทรัสต์เข้าดาเนินธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจเองอีกทัง้ กองทรัสต์จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ออกให้เช่าแก่บุคคลทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นัน้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
อนึ่ง โครงสร้างของกองทรัสต์ สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้

หมายเหตุ

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจะคงสัดส่วน
การถือครองหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายแล้ว เป็ น
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ระยะเวลา 3 ปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ และสิทธิกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้สามารถดูเงื่อนไขข้อตกลงการถือครองหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมได้จากสรุปร่างสัญญาตกลงกระทาการในข้อ
2.3
7.2
สรุปสาระสาคัญของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สรุปสาระสาคัญของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
คู่สญ
ั ญา

ลักษณะของ
กองทรัสต์และกลไก
การบริหาร

1.
2.
1.

2.
3.
4.

ชื่อ อายุ ประเภทและ 1.
วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์

2.

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด (ในฐานะผูก้ ่อตัง้ กองทรัสต์ ซึง่ จะเข้ำเป็ น
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เมื่อมีกำรก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (ในฐานะทรัสตี)
เป็ น กองทรัส ต์ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ท รัส ต์ เ พื่อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550
("พระราชบัญญัติทรัสต์") ที่ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และสมบูรณ์
เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีแล้ว
กองทรัสต์น้ี ไม่มีสถานะเป็ น นิติบุ คคล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ที่อยู่ในชื่อ และอ านาจ
จัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั มอบหมาย
จากทรัสตีซง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามสัญญานี้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
จัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และทรัสตีมอี านาจ
หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบหลัก ในการก ากับ ดู แ ลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องผู้จ ัด การ
กองทรัสต์และผู้รบั มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย
และการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ชื่อของทรัสต์คอื ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
หรือ GVREIT (ซึง่ ชื่ออาจเปลีย่ นแปลงได้ตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะกาหนดเป็ นครัง้
คราว โดยได้รบั อนุ มตั ิจากทรัสตีและจากที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์) ทัง้ นี้ กองทรัสต์
จัดตัง้ ขึน้ โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็ น กองทรัส ต์ ป ระเภทไม่ ร ับ ไถ่
ถอนหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และมีวตั ถุประสงค์ในการ
นาหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครัง้ แรกมิได้เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการ
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หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ทัวไป
่ โดยในส่วนของนักลงทุนรายย่อยนัน้ เป็ นการเสนอขายให้เฉพาะลูกค้าหรือผู้ท่ี
คาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์
3.
เมื่อกองทรัสต์ นาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึง่ อาจรวมถึงเงินทุนจำกกำร
กู้ยืมเงิน และ/หรือเงินประกันกำรเช่ ำของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ หลัก
ดังกล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการนำทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำวออกให้เช่ำ ซึง่ จะได้รบั ค่ำ
เช่ำ
6.
รายได้ทก่ี องทรัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ได้แก่ ค่ าเช่า การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ จะอยู่ภ ายใต้การควบคุมและ
ก ากับ ดู แ ลโดยทรัส ตี ทัง้ นี้ กองทรัสต์ จ ะไม่ ดาเนิ น การในลัก ษณะใดที่เ ป็ น กำรใช้
กองทรัสต์เข้ำดำเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง
7.
กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี และ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี แรกให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ทรัพย์สินที่จะให้เป็ น ในเบือ้ งต้นเมื่อมีการก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้นที่จะให้เป็ น ของกองทรัสต์ได้แก่เงินที่ผกู้ ่อตัง้
ทรัสต์ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มี
กองทรัสต์
หน้ าที่ดาเนินการให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่
ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จ
ภายหลังจากทีก่ องทรัสต์โดยทรัสตีได้รบั ทรัพย์สนิ เริม่ ต้นแล้ว กองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ เริม่ ต้น
ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนจำกกำรกูย้ มื เงิน และ/หรือเงินประกันกำรเช่ำของทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และชาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดทีก่ องทรัสต์จะได้มาเพิม่ เติมตามเงื่อนไข
แห่งสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยทรัสต์
สิท ธิใ นการได้ร ับ ประโยชน์ จ ากกองทรัสต์แ บ่ ง ออกเป็ น หน่ ว ย หน่ ว ยละเท่ า ๆ กัน เรีย กว่ า
หน่วยทรัสต์ โดยมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยทรัสต์คอื 10 บาท หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ีมไิ ด้ให้
สิทธิแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน
การเพิ่ มทุนของ
กองทรัสต์ อาจเพิ่มทุ นโดยออกหน่ วยทรัสต์ใหม่เพื่อ เสนอขายตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่ ง
สัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการต่าง ๆ ที่
กองทรัสต์
เกี่ยวข้อ งกับการเพิ่ม ทุน ของกองทรัสต์ ซึ่ง รวมถึง แต่ ไม่ จากัดเฉพาะแต่ การจัด ประชุ มผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน และดาเนินการใดๆทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ นเพื่อให้การเพิม่
ทุ น ดัง กล่ า วเสร็จ สมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ไปตามสัญ ญานี้ พระราชบัญ ญัติท รัสต์ พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยจะต้องออกหน่ วยทรัสต์เป็ น
หน่วยเต็ม (จะออกหน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นเศษมิได้) หากการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความ
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ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งผู้จ ัด การกองทรัสต์ แ ละบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ัดการกองทรัสต์งดออกเสียงใน
วาระทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าที่ดาเนินการเพื่อให้หน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ ในแต่ละคราวสามารถเข้า
เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ภายในสี่สบิ ห้า วันนับแต่ วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่ ว ยทรัส ต์ ใ นแต่ ล ะคราวนั น้ และในการเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจ
ดาเนินการให้กองทรัสต์เพิม่ ทุนและออกหน่ วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็ นการทัวไปต่
่
อผูล้ งทุน
ต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บางรายโดยให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญานี้
เหตุในการเพิ่ มทุน
และกระบวนการ
เพิ่ มทุน

1.

2.

3.

4.
5.

เหตุในการเพิม่ ทุนได้แก่ (1) การเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สนิ เดิม ของกองทรัสต์ (2) เพิ่มทุนเพื่อปรับปรุง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซง่ึ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมทีจ่ ะใช้หาผลประโยชน์ หรือ
สอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (3) เพิม่ ทุน
เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือ
สอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (4) เพิม่ ทุน
เพื่อ ช าระเงิน กู้ยืม หรือ ภาระผู ก พัน ของกองทรัส ต์ และ (5) เหตุ อ่ืน ใดที่ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์เห็นสมควรและจาเป็ น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี
การเพิ่มทุนต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตัง้ กองทรัสต์ และกฎหมาย
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ให้อนุ มตั กิ ารเพิม่
ทุน เว้นแต่กรณีท่เี ป็ นการเพิม่ ทุนโดยมีการระบุแผนการเพิ่มทุนไว้เป็ นการล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนแล้ว
ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) ให้กระทาได้เฉพาะกรณีท่แี สดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรร
หน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม ทุ น จะเป็ น ไปตามอัต ราและหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่เ กี่ย วข้อ ง และตามแนวทางที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
การเพิม่ ทุนต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มี
มติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
ในกรณีท่ีเป็ นการเพิ่มทุ นเพื่อลงทุน ในทรัพ ย์สนิ หลัก เพิ่มเติม ได้ผ่ านกระบวนการ
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การลดทุนชาระแล้ว

เหตุในการลดทุน
และกระบวนการลด
ทุน

เกีย่ วกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามทีก่ าหนดในสัญญาฉบับนี้ และหาก
เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องผ่านการดาเนินการตามทีก่ าหนดในสัญญาฉบับนี้
6.
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อก
ใหม่
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น การลดทุ น ช าระแล้ว ของกองทรัส ต์ โดย
ดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศ
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เหตุในการลดทุน
1.

กองทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้า
มี) ทัง้ นี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มกี าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

2.

กองทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้อง
ในภายหลังทาให้ไม่สามารถได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

3.

กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ในการคานวณ
กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของกองทรัสต์

4.

กรณีอ่นื ใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุน
1.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ใน
การก่อตัง้ กองทรัสต์ บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

2.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ หากเป็ นไปตามเหตุในการลดทุนข้อ 1 - 3 ข้างต้น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์กไ็ ด้

3.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์จะกระทาได้โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้วด้วย
วิธกี ารลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ต่าลงเท่านัน้

4.

ภายหลังจากทีด่ าเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
เฉลี่ยเงินให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่ วยทรัสต์ โดยคานวณมูลค่าหน่ วยทรัสต์ท่ใี ช้ในการลดทุนชาระแล้วจาก
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยทรัสต์
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ทัง้ นี้ เงินทีเ่ ฉลีย่ คืนต้องมิได้มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

สิทธิ และความรับผิดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญานี้ เช่น
1.
การเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มไิ ด้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน หรือ
ลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่น ๆ ระหว่ างทรัสตีและผู้ถือหน่ วยทรัสต์
และในระหว่างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยกัน และมิได้ทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์มคี วามรับผิดใน
กรณี ท่ีท รัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ ไ ม่ เ พีย งพอต่ อ การช าระหนี้ ใ ห้แ ก่ ท รัส ตี ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของ
กองทรัสต์จะบังคับชาระหนี้ได้จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้
2.
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงิน
กาไรภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย การชาระคืนเงินต้นจากการกูย้ มื ทีถ่ งึ กาหนดชาระ และ/
หรือภาระผูกพันอื่นๆที่ถึงกาหนดชาระ (ถ้ามี) โดยพิจารณาสถานะเงิน สด และค่ า
สารองต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้กองทรัสต์หกั ได้ และมีสทิ ธิเรียกให้คนื เงินทุน
ได้ไม่เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ทป่ี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ ากว่ามูลค่า
หน่วยทรัสต์
3.
การเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์มกี รรมสิทธิและสิ
์ ทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิตดิ ตามเอาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คนื จากบุคคลภายนอก
ในกรณีทท่ี รัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด
ไว้ใ นสัญ ญานี้ หรือ พระราชบัญ ญัติท รัส ต์อ ัน เป็ น ผลให้ท รัพ ย์สิน ในกองทรัส ต์ ถู ก
จาหน่ ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ตามหลัก เกณฑ์ท่พี ระราชบัญญัติทรัสต์
กาหนด
4.
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชาระเงินอื่นใด
เพิม่ เติมให้แก่กองทรัสต์หลังจากที่ได้ชาระเงินค่าหน่ วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มคี วามรับผิดอื่นใดเพิม่ เติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้
5.
ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์มีสิท ธิใ นการออกเสีย งลงคะแนนในการประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์
ตลอดจนซักถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตี
และผู้จดั การกองทรัสต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัญญานี้
ก าหนดไว้ ห รือ ไม่ อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ มี สิท ธิเ ข้ า แทรกแซงการ
ดาเนินงานตามปกติ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่ ให้ถอื เป็ นอานาจและดุลพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี
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6.

ผู้ถือหน่ วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ หรือแก้ไขวิธกี าร
จัดการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญานี้
7.
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์ หรือลดทุน
การโอนหน่ วยทรัสต์ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทอ่ี อกตำมสัญญำนี้สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่จะเข้าข่าย
เป็ นกรณีท่ถี ูกจากัดการโอนหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุในสัญญานี้ และให้วธิ กี ารโอนหน่ วยทรัสต์
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้
การลงทุนของ
1.
การลงทุน ในอสัง หาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีกาหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกำศ และคำสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใด
กองทรัสต์
2.
กองทรัสต์มนี โยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำร
เช่ ำ อสัง หำริม ทรัพ ย์ แ ละและทรัพ ย์ สิน อัน เป็ น ส่ ว นควบหรือ เครื่อ งอุ ป กรณ์ ข อง
อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว และกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลัก ทัง้ นี้ การลงทุน
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อจากัดการลงทุน รวมทัง้ วิธกี ารได้มาตามทีก่ าหนด
ในสัญญานี้ ทัง้ นี้ กองทรัสต์ไม่มนี โยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจาก
ประเภททรัพย์สนิ ทีม่ กี ารระบุเอาไว้ในสัญญาฉบับนี้
3.
การได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้องดาเนินการต่างๆตามที่
สัญญากาหนดเช่น ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและ
สัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ต้องจัดให้มกี ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้ ฯลฯ รวมทัง้ ต้องเป็ นไป
ตามระบบการอนุมตั ติ ามทีก่ าหนดในสัญญา เช่น ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่า
เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาฉบับนี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ฯลฯ
4.
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่างๆตามทีส่ ญ
ั ญา
กาหนด เช่น ต้องจัดให้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามสัญญาฉบับนี้ ทัง้ นี้ การ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)
การจาหน่ายไปจะกระทาโดยเปิ ดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการ
อนุ มตั ิตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีห รือ การขอมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ต ามที่ส ัญ ญาฉบับ นี้
กาหนด
(ข)
การจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักทีเ่ ป็ นการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักนัน้ หรือการจาหน่ ายทรัพย์สนิ
หลักทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้าของเดิม นอกจากจะต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้แล้ว ยังต้องเป็ นกรณีท่เี ป็ นเหตุ จาเป็ นและ
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 8 จำก 25

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

การจัดหา
ผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์

สมควร โดยได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
5.
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มนี โยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ
ทรัพย์สนิ อื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั ๋วเงินคลัง เงินฝากใน
ธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นต้น
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1.
กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ใช้พ้นื ที่และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้เช่าเท่านัน้ ห้ามดาเนินธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจเอง เช่น
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น
2.
ในกรณีท่กี องทรัสต์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะนาอสังหาริมทรัพย์นัน้ ไป
ประกอบธุรกิจทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทีก่ าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็ นจานวนทีแ่ น่ นอน
ไว้ล่วงหน้า
3.
ห้ามมิให้กองทรัสต์ให้ใช้พน้ื ทีห่ รือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย
ว่ า จะน าอสัง หาริม ทรัพ ย์นัน้ ไปใช้ป ระกอบธุ ร กิจ ที่ข ดั ต่ อ ศีลธรรมหรือ ไม่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ กองทรัสต์ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงเพื่อให้กองทรัสต์
สามารถเลิกสัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผูเ้ ช่านาอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว
4.
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรัก ษาทรัพย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพ ร้อมต่ อการจัดหา
รายได้ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประกันภัยทีเ่ พียงพอและเหมาะสมที่
ท าให้ท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์คืน กลับ สภาพเดิม เพื่อ ให้ก องทรัสต์สามารถจัด หา
ผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม และได้รบั ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม ตลอดระยะเวลาที่
กองทรัส ต์ ล งทุ น ในทรัพ ย์ สิน หลัก ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง วิ น าศภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น กั บ
อสังหาริมทรัพย์ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดาเนินการ
ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นวงเงิน เพีย งพอและเหมาะสม ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะ
ดาเนินการให้ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ และ/หรือผูใ้ ห้กใู้ นกรณีทก่ี องทรัสต์กยู้ มื เงิน
(ถ้ามี) เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วมในการประกันดังกล่าว (เว้นแต่ประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก) หรือในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิครอบครอง
โดยเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าพื้นที่อาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนมีการ
ประกันภัยในวงเงินที่เหมาะสม และหากทรัสตีในนามของกองทรัสต์ มิได้เป็ นผู้รบั
ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว เนื่ องจากเหตุใดๆ เช่นการ
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 9 จำก 25
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5.

การกู้ยืมเงิ นและก่อ
ภาระผูกพันของ
กองทรัสต์

1.

2.

เข้าเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยดังกล่าวขัดกับข้อกาหนดในสัญญาเช่า
หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีมาตรการหรือกลไกทีเ่ หมาะสม
เพียงพอในการนาเงินค่าสินไหมทดแทนมาสร้างทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่
เพื่อให้หาประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรัสต์สาหรับการขาดประโยชน์
ในการครอบครองทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
ในกรณี ท่กี องทรัส ต์ได้มาซึ่งกรรมสิท ธิใ์ นอสัง หาริมทรัพ ย์ และผู้จดั การกองทรัส ต์
ประสงค์จ ะจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วโดยการให้เ ช่ า แก่ เ จ้ า
ของเดิม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าทีเ่ รียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะที่
เป็ นธรรมเนี ย มทางค้ า ปกติ เ สมื อ นเป็ นการท าธุ ร กรรมกั บ คู่ ค้ า ทั ว่ ไปที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอก
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้เท่านัน้
(ก)
กูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลัก
เพิม่ เติม
(ข)
กูย้ มื เงินเพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ค)
กู้ยมื เงินเพื่อนามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนาไปจัดหาผลประโยชน์
หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(ง)
กูย้ มื เงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วซึง่ เป็ นของ
กองทรัส ต์ ห รื อ ที่ ก องทรั ส ต์ มี สิท ธิ ก ารเช่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการ
ของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(จ)
กูย้ มื เงินเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
(ฉ)
เหตุ จ าเป็ น อื่น ใดตามที่ผู้จ ัด การกองทรัสต์เ ห็น สมควรเพื่อ บริห ารจัด การ
กองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ดว้ ยวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั
ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ คุ คลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
ทัง้ นี้ โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ หรือคาสังใดๆที
่
เ่ กีย่ วข้อง

(ข)

การออกตราสารหรือเข้าทาสัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกูย้ มื ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับ
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กฎหมาย ประกาศ ค าสังใด
่ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.
4.

5.

6.

สัดส่วนการกูย้ มื เงินต้องไม่เกินอัตราส่วนตามทีก่ าหนดในสัญญาและตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีท่จี าเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญา
และตามทีก่ ฎหมายกาหนด
กองทรัสต์จะกู้ยมื เงินหรือก่อภำระผูกพันได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
เป็ นสำคัญ และปฏิบ ัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรกู้ยืมเงินหรือกำรก่ อภำระผู กพัน โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกูย้ มื เงินหรือ
ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารใน
การกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพัน จากนัน้ นาเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ในการนี้
ทรัสตีส ามารถน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อ ขออนุ ม ัติไ ด้ต ามที่ท รัส ตี
เห็นสมควร และทรัสตีเป็ นผูล้ งนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทาสัญญาเพื่อกู้ยมื เงิน
หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และในกรณีทก่ี องทรัสต์ตอ้ งต้องจัดหา
หลัก ประกัน ส าหรับ การกู้ ยื ม เงิน กองทรัส ต์ ต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารจัดหาหลักประกันดังกล่าวไม่มผี ลเป็ นการเปลีย่ นแปลง
วงเงินหลักประกันทีก่ องทรัสต์เคยให้ไว้สาหรับการกูย้ มื เงินในครัง้ ก่อนหน้า หรือไม่เป็ น
การเปลีย่ นแปลงวงเงินทีท่ าให้หลักประกันทีก่ องทรัสต์จะให้แก่เจ้าหนี้ของกองทรัสต์มี
จานวนลดลง หรือกรณีท่ผี ใู้ ห้กู้หรือเจ้าหนี้รายเดิมโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยมื
เงิน และ/หรือ หลักประกันทีม่ อี ยู่แล้วแต่เดิมให้ผรู้ บั โอนสิทธิเรียกร้องซึง่ เป็ นผูใ้ ห้กหู้ รือ
เจ้าหนี้รายใหม่ กองทรัสต์อาจไม่จาเป็ นต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ก็ได้
ในกรณีท่กี องทรัสต์กู้ยมื เงินเพื่อนามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วซึง่
เป็ น ของกองทรัส ต์ ห รื อ ที่ ก องทรัส ต์ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่
ตามสัญญาเช่าด้วย
ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะมีกำรกูย้ มื เงิน ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีใ่ นเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

กำรเปิ ดเผยจำนวนเงินกูย้ มื และเงินกันสำรองเพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำกูย้ มื
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(ข)

(ค)

การประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

เงินหรือตำมที่มภี ำระผูกพันจำกกำรกู้ยืมเงินในแต่ ละปี จนกว่ำจะชำระหนี้
เสร็จสิน้ (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี ของกองทรัสต์
กำรกำหนดวงเงินกันสำรองตำม (ก) ที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงจำนวนเงิน
กูย้ มื หรือภำระผูกพันจำกกำรกูย้ มื เงินและระยะเวลำกำรชำระหนี้ ผลกระทบ
ต่อกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ และสถำนะเงินสดที่เกิด
จำกกำรขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized loss) จำกกำรประเมินค่ำหรือกำร
สอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
กำรกำหนดให้กองทรัสต์อำจนำวงเงินกันสำรองของรอบระยะเวลำบัญชีใด
ทีม่ สี ภำพคล่องไม่เพียงพอทีจ่ ะกันเงินสำรอง ไปรวมเพื่อกำรกันสำรองในรอบ
ระยะเวลำบัญชีถดั ๆ ไป

7.

กองทรัสต์อำจกูย้ มื เงินโดยกำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน บริษัท
ประกัน ชีวิต บริษัท ประกัน ภัย และ/หรือ นิ ติ บุ ค คลอื่น ใดที่ส ำมำรถให้สิน เชื่อ แก่
กองทรัสต์ได้ หรือเข้ำทำสัญญำทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกำรกูย้ มื ก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของทรัสตีได้ ตำม
หลักเกณฑ์และคำสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใดทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าที่แต่งตัง้ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ ต้องเป็ นบุคคลที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วกับการให้
ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก
การประเมินมูลค่า ทรัพย์สนิ ต้องไม่กระทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกัน
ติดต่อกันเกินสองครัง้
ต้องดาเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตามรูปแบบทีก่ าหนดในสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ต้องมีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทุกหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ เต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด
หลัก เกณฑ์ก ารค านวณมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิเ ป็ น ไปตามที่ก าหนดในสัญ ญานี้ และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นผูจ้ ดั ทาและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึง่ ผ่านการรับรองจากทรัสตี
แล้ว ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วัน นั บ แต่ ว ัน สุ ด ท้า ยของแต่ ล ะไตรมาสนั น้
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดทาและส่งรายงานทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และ
มูลค่าหน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตี ตรวจสอบภายใน 30
วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือน

2.
3.
4.
5.

ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 12 จำก 25

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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การทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์
กับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์

1.

ด้านสาระของรายการ ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะทีก่ าหนดในสัญญานี้

2.

ด้านระบบในการอนุ มตั ิการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์อ่นื นอกจากทีไ่ ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนต้องดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการ ดังนี้ ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี และในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ ี
มูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท หรือตัง้ แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ (Board
of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย และในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่า
ใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การทาธุรกรรมที่
เป็ นการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กบั ทรัสตี

ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
1.

เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี

2.

ทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เป็ นการเปิ ด เผยผ่า นตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยตามข้อบัง คับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับเรื่องดัง กล่าว หรือช่องทางอื่นใด
ทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง

(ข)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ค)

มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธกี าร และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านทีช่ ดั เจน
โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารขอมติผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทาในการขอมติ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้

(ง)

ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารที่มกี าร
เปิ ดเผยตาม (ค) ในจานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 13 จำก 25

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระทาหรือยินยอมให้มกี ารทาธุรกรรมที่
เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
การเปิ ดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์

1.

2.

การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู้ ือ
หน่ วยทรัสต์

1.

2.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ตามที่กาหนดในสัญญานี้ หาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ กพร่อง เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้อมูลทีท่ า
ให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ จนเกิดความรับผิด
ตามกฎหมายต่อกองทรัสต์ ให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เพื่อ ได้ร ับ ชดเชยความเสีย หายใด ๆ จากผู้จ ัดการกองทรัสต์จ นเต็ม จานวนตามที่
กองทรัสต์ตอ้ งเสียหายจริง
นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีก่ าหนดในสัญญานี้ ในกรณีทม่ี ปี ระกาศ หรือคาสังใด
่
ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานที่มอี านาจตาม
กฎหมายกาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูล หรือนาส่งสารสนเทศ
ใดอัน เกี่ย วกับ การบริห ารจัด การกองทรั ส ต์ และการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข องผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ติ ามประกาศ หรือคาสังดั
่ งกล่าวด้วย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เก้าสิบของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว ของรอบปี บญ
ั ชี (กาไรสุทธิท่ปี รับปรุงด้วยกำรหัก
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จำกกำรประเมินค่ำหรือกำรสอบทำนกำร
ประเมินค่ำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ กำรปรับปรุงด้วยรำยกำรอื่นตำมแนวทำง
ของสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนะเงินสดของกองทรัสต์ และกำรหัก
ด้วยรำยกำรเงินสำรองเพื่อกำรชำระหนี้เงินกูย้ มื หรือภำระผูกพันจำกกำรกูย้ มื เงินของ
กองทรัสต์ตำมวงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน หรือแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี แล้วแต่กรณี) โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี
บัญชี หรือวันสุดท้ำยของไตรมำสสำหรับไตรมำสล่ำสุด ทีจ่ ะมีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนนัน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ เ กิน 4 ครัง้ ต่ อ รอบปี บ ัญ ชี เว้น แต่ ก รณี ท่ีก องทรัส ต์ มีก ารเพิ่ม ทุ น
กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีกไ็ ด้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เดิม ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะเริม่ จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
รอบระยะเวลาบัญ ชีแ รกของกองทรัส ต์ หากกองทรัส ต์ มีก าไรเพีย งพอที่จ ะจ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว
ในกรณีท่กี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 14 จำก 25

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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3.
การขอมติ และการ
ประชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์

1

2.

3.

หลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิในการได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
การขอมติเ พื่อ อนุ ม ัติใ นเรื่อ งใด ๆ ในการบริห ารจัด การและการด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ตามทีส่ ญ
ั ญานี้และพระราชบัญญัตทิ รัสต์กาหนดนัน้ ให้กระทาด้วยวิธกี ารจัด
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่านัน้
เหตุในการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
2.1
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
2.2
การออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือการกูย้ มื เงินทีก่ องทรัสต์
ต้องจัดหาหลักประกัน
2.3
การเพิ่ม ทุ น หรือ การลดทุ น ช าระแล้ว ของกองทรัสต์ท่ีมิไ ด้ร ะบุ ไ ว้ เ ป็ น การ
ล่วงหน้าในสัญญานี้
2.4
การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
2.5
การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ซ่งึ มีขนาดรายการตัง้ แต่ 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
2.6
การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
2.7
การเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2.8
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาฉบับนี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ
2.9
การเลิกกองทรัสต์
2.10 กรณีอ่นื ใดทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรที่
จะเสนอเรื่องให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้ำทีจ่ ดั ให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
3.1
กำรประชุมสำมัญประจำปี ซง่ึ ต้องจัดให้มขี น้ึ ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ปี บญ
ั ชีของกองทรัสต์
3.2
กำรประชุมวิสำมัญ คือ กำรประชุมครำวอื่นทีม่ ใิ ช่กำรประชุมสำมัญประจำปี
ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ เมื่อมีรำยกำรหรือเหตุทก่ี ำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(ก)
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดมีสทิ ธิเข้าชื่อกันทา
หนั ง สือ ขอให้ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ห รือ ทรัส ตี เ รีย กประชุ ม ผู้ ถื อ
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 15 จำก 25
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(ข)

(ค)

4.

5.

6.

หน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในหนังสือนัน้
ในกรณีเรื่องใดทีท่ รัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรทีจ่ ะเสนอ
เรื่องให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ในกรณีเ รื่องใดที่ผู้จดั การกองทรัสต์เห็น ว่าเป็ น กรณีจาเป็ น หรือ
สมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมี
มติในเรื่องนัน้

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีใ่ นกำรเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยในกำรเรียกประชุม
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ำมวิ ธี ก ำรเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทส่ี ญ
ั ญำนี้กำหนด
ในกรณีตำมข้อ 3.2 (ก) และ ข้อ 3.2 (ข) หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มไิ ด้ดำเนินกำรเรียก
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ภำยในระยะเวลำ 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรัส ต์ แ ละ/หรือ ทรัส ตี แล้ ว แต่ ก รณี ให้ท รัส ตีด ำเนิ น กำรเรีย กประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้
การประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต้องมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับ
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะเป็ น
องค์ประชุม
เว้น แต่ ส ัญ ญานี้ จ ะก าหนดไว้เ ป็ น อย่ า งอื่น มติ ข องที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก)
ในกรณีทวไป
ั ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ข)
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(2) การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ท่มี ไิ ด้ระบุไว้เป็ น
การล่วงหน้าในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(3) การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
(4) การท าธุร กรรมกับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ห รือ บุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 16 จำก 25
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ผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้ แต่ 20 ล้านบาท หรือเกิน
กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใด
จะสูงกว่า
(5) การเปลี่ย นแปลงประโยชน์ ต อบแทนและการคืน เงิน ทุ น ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
(6) การเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
(8) การเลิกกองทรัสต์
ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่ง
เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
มีอานาจหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม หากการประชุ มผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระใดมี
การพิจารณาเรื่องทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้อง
ประชุ ม ในวาระนั น้ และให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ น าเสนอรายชื่อ บุ ค คลเพื่อ ให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ หากการ
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้
เสีย ให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีทท่ี รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์) ในกรณีทท่ี รัสตีมสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
นาเสนอรายชื่อบุ คคลเพื่อให้ท่ีประชุ มผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ให้เป็ นประธานในที่
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่
ประชุม
สัญญาได้กาหนดข้อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ และสิทธิในการออกเสียงในกรณีท่มี ีการ
จัดสรรหน่ ว ยทรัสต์ให้แก่ บุคคลใดหรือกลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ใดซึ่ง ไม่เ ป็ น ไปตาม ประกาศทจ.
49/2555 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จะ
ประกาศกาหนด

การจากัดสิ ทธิ ใน
การรับประโยชน์
ตอบแทน การ
จัดการกับประโยชน์
ตอบแทน และสิ ทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ถี ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตรา
ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ หรือ ไม่เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีข้อ จ ากัด สิทธิใ นการรับ
ประโยชน์ตอบแทน โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว
จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าทีเ่ ป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนทีอ่ ยู่ในอัตรา
ที่ป ระกาศ ทจ. 49/2555 ก าหนด โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์ จ ะจัด ให้มีก ารค านวณหาจ านวน
ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 17 จำก 25
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หน่ วยทรัสต์ท่มี สี ทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละรายทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
บุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิ กี ารเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์แต่ละราย
(Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงาน
ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สังการ
่
หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อาจ
จ่ายแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ตกเป็ นของผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือ
หน่ วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้ หรือในคราวอื่นใด
เนื่องจากทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่รวมถึงกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ดังนัน้ กองทรัสต์
จึงยังไม่ตกอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว อย่างไรก็ดี หากใน
อนาคตกองทรัสต์มีน โยบายการลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์ซ่ึง เป็ นการลงทุ น เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง
กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ซึง่ การถือครองทีด่ นิ ในประเทศไทยมีขอ้ กาหนดของกฎหมายเกีย่ วกับสัดส่วน
การลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผลู้ งทุนต่างด้าว
เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ีจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ โดยผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ กิ น กว่ า อัต ราหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ี ก าหนดใน
ประกาศทจ. 49/2555 มีขอ้ จากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยจะได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนเพีย งเท่ า ที่เ ป็ น ไปตามสัด ส่ ว นการถือ หน่ ว ยทรัส ต์ใ นส่ว นที่อ ยู่ใ นอัต ราที่ป ระกาศทจ.
49/2555 กาหนด
สิ ทธิ หน้ าที่และ
ทรัสตีมสี ถานะเป็ นนิติบุคคล มีอานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้ มีสทิ ธิในฐานะผู้
ความรับผิดชอบของ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ หรือผูม้ สี ทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ และมีหน้าทีจ่ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี้
และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
ทรัสตี
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ
จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง
เยี่ยงผู้มวี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ ถือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มติ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ในการนี้ แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่ อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ให้ทรัสตียงั มีหน้าที่ดาเนินการเรียกร้องต่อผู้ท่กี ่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้รบั ชดเชยความเสียหายตามความเป็ น
จริง
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ทรั ส ตี ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คล
ใด ๆ จากการกระทาหรือการงดเว้นกระทาการใด ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องผู้จ ัด การกองทรัสต์เ พื่อ ให้เป็ น ไปตามสัญ ญานี้ และพระราชบัญ ญัติ ท รัสต์
ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรง
ต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่
กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามความเป็ นจริง
ทรัสตีจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องทรัส ตี เ อง หรือ ประโยชน์ ข องผู้ อ่ืน ยกเว้ น เป็ น การเรี ย กเก็ บ
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่า ได้จ ัดการกองทรัสต์ใ น
ลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอ
แล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือมีเหตุทท่ี าให้ ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย (ถ้ามี) ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ทรัสตีเป็ นผู้มหี น้าที่จดั การกองทรัสต์ตามความ
จาเป็ น เพื่อ ป้ อ งกัน ยับ ยัง้ หรือ จ ากัดมิใ ห้เ กิด ความเสีย หายอย่ างร้า ยแรงต่ อ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวง

การจากัดความรับ
ผิดของทรัสตีและ
การชดใช้ความ
เสียหายให้แก่ทรัสตี

การแต่งตัง้ เงื่อนไข
และวิ ธีการ

อนึ่ง ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีจะถือหน่ วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
จะกาหนด หรือจะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป
ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาซึง่ ทรัสตีได้กระทาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความ
รับผิดต่ อบุคคลใดอันเกิดจากหรือที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ใด ๆ ของกองทรัสต์ให้มีจานวนจากัด
โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจานวนเงินชดใช้ค่าเสียหายทีท่ รัสตีจะ
ได้รบั ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัสตีไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีพ่ ระราชบัญญัตทิ รัสต์
กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริตหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นว่านี้ ทรัสตี
จะมีขอ้ ยกเว้นความรับผิดมิได้
1.
การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตีจะต้องกระทาโดยอาศัยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
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เปลี่ยนแปลง และ
ค่าตอบแทนของ
ทรัสตี

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และหน้ าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.

เหตุในการเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี มีดงั ต่อไปนี้
(ก)
ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่
(ข)
ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ สิน้ สภาพนิตบิ ุคคล
(ค)
ทรัสตีชาระบัญชี
(ง)
ทรัสตีหยุดประกอบกิจการโดยสมัครใจ หรือ ตามคาสังพั
่ กการประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราว
่
หรือ สังเพิ
่ ก ถอนการอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี
(จ)
ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
(ฉ)
ทรั ส ตี มิ ไ ด้ จ ัด การกองทรั ส ต์ ต ามหน้ า ที่ ท่ี ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญานี้ หรื อ
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ หรือกระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำรอันเป็ นควำมผิด
ตำมพระรำชบัญ ญัติ ทรัสต์ หรือ กฎหมำยอื่น ใดซึ่ง มิใ ช่ ค วำมผิด ลหุ โ ทษ
และทรัสตีไม่อำจเยียวยำแก้ไขให้สน้ิ ไปได้ภำยในระยะเวลำเก้ำสิบ (90) วัน
นับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว
4.
หากมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สัญญานี้ยงั คงมีผลบังคับใช้และไม่มี
ผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าทาหน้าทีแ่ ทนทรัสตีราย
เดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิและหน้าทีข่ องคู่สญ
ั ญาทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
ทุกประการ
5.
ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบ ัติต่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ท่ดี ี
ที่สุด ของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ โ ดยรวม และเป็ น ไปตามสัญ ญานี้ แ ละกฎหมายหลัก เกณฑ์แ ละ
ประกำศที่เกีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิม่ เติมใน
เอกสารที่เ ปิ ด เผยแก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ (ถ้ า มี) และมติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ และผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ต้องรับผิดอย่างไม่มขี อ้ จากัดความรับผิดในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่
และ/หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ และการดูแลจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ ทรัพย์สนิ หลัก และทรัพย์สนิ อื่นของ
กองทรัสต์
อนึ่ง ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายให้บุคคล
อื่นเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนตน ผูจ้ ดั การ
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การเปลี่ยนแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

กองทรัสต์มีหน้ า ที่ค ัดเลือกบุ คคลดัง กล่ าวด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนจัดทาสัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้
สอดคล้องและไม่ขดั กับสัญญานี้และควบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Manager) ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็ นไปตามทีก่ าหนด
ในสัญญานี้
1.
เหตุในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แก่
(ก)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออก
(ข)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
(ค)
สานักงาน ก.ล.ต. สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หรือ สัง่ พัก การปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข องผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ ป็ น เวลาเกิน กว่ า ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ง)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิตบิ ุคคลหรือชาระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่
ว่าจะเป็ นคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ด ขาดหรือไม่กต็ าม หรือมีการร้องขอให้ฟ้ื นฟู
กิจการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(จ)
ที่ประชุ มผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์มีมติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงให้
เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2.
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจถู ก ถอดถอนจากการเป็ น ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ มื่อ ปรากฏ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)
ปรากฏว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้จดั การกองทรัสต์ตามหน้าทีใ่ ห้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด
และการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ ทรัสตีเห็นว่าเป็ นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ทีท่ รัสตีแจ้งให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทราบถึงเหตุดงั กล่าว
(ข)
ปรากฏข้อเท็จจริง ต่ อทรัสตีว่า ผู้จดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือ ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต.
หรือปฏิบตั ิต ามคาสังแต่
่ ไม่สามารถแก้ไ ขได้ภ ายในระยะเวลาที่สานักงาน
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3.

ค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่าย

ก.ล.ต.กาหนด
(ค)
ปรากฎข้อ เท็จ จริง ว่ า การให้ ค วามเห็น ชอบเป็ น ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ข อง
สานักงาน ก.ล.ต.สิน้ สุดลง และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้รบั การต่ออายุการให้
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีทป่ี รากฎเหตุถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามข้อ 2 (ก) ให้ทรัสตีเป็ นผูม้ อี านาจ
ในการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยให้ทรัสตีเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติ
จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และดำเนินกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ ทัง้ นี้ การถอด
ถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ตดั สิทธิของทรัสตีในอันทีจ่ ะได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญา และ ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพราะการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดยอาศั ย เหตุ ต ามสั ญ ญา นี้ สั ญ ญา แ ต่ งตั ้ง ผู้ จ ั ด การกอง ทรั ส ต์ และตา ม
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

4.

ให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ร ายเดิม มีห น้ า ที่ด าเนิ น การตามที่จ าเป็ น เพื่อ ให้ท รัสตี หรือ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ร ายใหม่ แล้ว แต่ ก รณี สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ต่ อ ไปได้ ซึ่ง การ
ดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของสิง่ ที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ รวมถึงลงนำมในเอกสำร
ต่ ำ งๆที่เ กี่ย วข้อ ง และส่ง มอบเอกสำรและข้อ มู ลในกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข องผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์ทผ่ี ่ำนมำให้แก่ทรัสตี หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ตำมทีไ่ ด้รบั กำรร้องขอ
เพื่อให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่สำมำรถดำเนินกำรในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรบริหำร
จัดกำรกองทรัสต์ได้อย่ำงสมบูรณ์

5.

ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ทำสัญญำ หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญำกูย้ มื เงิน และ
ในสัญญำ หรือข้อตกลงดังกล่ำวมีขอ้ กำหนดให้กำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ ง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขใดๆ กำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ หรือข้อตกลงนัน้ ด้วย

1.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่จ ะเรีย กเก็บ จากทรัพ ย์สนิ ของกองทรัสต์ไ ด้ต้อ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์โดยตรง โดย
จะเรียกเก็บได้ไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในสัญญา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้แก่
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็ นไปตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
(2) ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่ น ายทะเบี ย น

2.
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การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
สัญญา

1.
2.

3.

4.

5.

การเลิ กกองทรัสต์

หน่วยทรัสต์กาหนด
(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ให้
เป็ นไปตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
(4) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจานาหน่ วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ให้เป็ นไปตามอัตราทีท่ รัสตีและหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ขอให้ผู้จดั การกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากกรณี
ปกติ ให้เป็ นไปตามทีจ่ ่ายจริง
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ กองทรัสต์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ต้องได้รบั มติของ
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์
การแก้ไขสัญญานี้ ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือเป็ นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทีเ่ ห็นได้ชดั แจ้ง คู่สญ
ั ญาสามารถกระทาได้โดยไม่ต้องขอมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจ
ตำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ออกกฎหมำย ระเบี ย บ ประกำศ ข้ อ บัง คั บ ค ำสัง่
หนังสือเวีย น คำผ่ อนผัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่ม เติม กฎหมำย
ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสังที
่ ่ใช้อยู่ในปจั จุบนั ให้ทรัสตีมอี ำนำจในกำรแก้ไข
เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมสัญญำนี้ได้ตำมที่เห็นสมควรโดยปรึกษำหำรือร่วมกับผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบีย บ ประกำศ ข้อบัง คับ คำสังที
่ ่
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่ำวโดยไม่ตอ้ งขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ในกรณีอ่นื ใดอันจะเป็ นคุณต่อกองทรัสต์
และผู้ถือหน่ วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมในทางทีท่ าให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมอี านาจใน
การแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมสัญญานี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยปรึกษาหารือร่วมกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จาต้องขอมติท่ปี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์

ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
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1.
2.

3.

4.

เมื่อจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
เมื่อมีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลัก และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้
กองทรัสต์ลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ น มูลค่ า รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้า ร้อ ยล้า นบาท
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายในหนึ่งปี นับแต่
วันทีจ่ าหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
กรณี ท่ีมีเ หตุ ต้ อ งเปลี่ย นแปลงผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แต่ ท รัส ตี ไ ม่ ส ามารถ หาผู้ ท่ีมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมในการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด นับแต่วนั ที่การปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมสิ้นสุด
หรือทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ ไ ด้ ในกรณี ด ัง กล่ า วนี้ ให้ ท รัส ตี ข อมติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ นการเลิก
กองทรัสต์
เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มอิ าจแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจ
หลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มกี ารแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่
มิอาจแต่งตัง้ ได้

5.
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญา
นี้
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญานี้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
หน้าทีใ่ ช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดาเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กล่าวคือ
1.
ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์ และหากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้อง
สามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์
ดาเนินไปในลัก ษณะที่เ ป็ นธรรม ไม่ เ ป็ นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักจะต้องไม่
เป็ นทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกับที่ขออนุ ญาตเสนอขายเข้ากองทรัสต์ เว้นแต่กองทรัสต์
อื่น นัน้ เป็ น กองทรัสต์ท่แี ปลงมาจากกองทุ นรวมอสัง หาริมทรัพ ย์ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.
กองทรัสต์จะไม่เข้าทารายการใดทีอ่ าจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ น
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อิสระ เช่น การซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีซง่ึ อาจทาให้ทรัสตี
ไม่สามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการตรวจสอบและสอบทานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้น
อนึ่ง ในกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ หรือ ผู้ ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์จ ะถือ หน่ ว ยทรัส ต์ไ ด้ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์หรือในสัดส่วนอื่นใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
จะกาหนด
7.3

ช่องทางที่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทาการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี

ส่วนที่ 2-7 หน้ำ 25 จำก 25
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8.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

8.1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษทั ฯ ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์เป็ นบริษทั จากัดซึง่ จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 10,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั หิ น้า ทีบ่ ริหารจัดการ
กองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยมีบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั เป็ นจานวนร้อยละ 99.997 ของ
หุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงสรุปข้อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ
ชื่อบริษทั

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
(Univentures REIT Management Company Limited)

เลขทะเบียนบริษทั

0105558004214

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั

9 มกราคม พ.ศ. 2558

ที่ตงั ้ ของบริษทั

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การติ ดต่อบริษทั

โทรศัพท์: 02-643-7620
โทรสาร: 02-643-7625
อีเมล์: uvrm@univentures.co.th
เว็บไซต์: www.gvreit.com

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท)

ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นธุรกิ จ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REIT Manager)
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (99.997%)

รายชื่อกรรมการ

1. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี (กรรมการบริหาร)
2. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร (กรรมการบริหาร)
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการอิสระ)
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

รอบระยะเวลาบัญชี

ทีม่ า: บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 1 จำก 59

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
8.2

ผูถ้ ือหุ้นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ก)

ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก
ชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด

1

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)

999,970

99.997

2

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง้ จากัด

15

0.0015

3

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จากัด

15

0.0015

1,000,000

100

รวม
ทีม่ า: บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
(ข)

กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงาน
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
โครงสร้างกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ คือ บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 99.997 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายแล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด
(มหาชน) เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั อเดลฟอส จากัด ซึง่ บริษทั อเดลฟอส จากัด มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ
นายฐาปน สิริว ัฒนภักดี และนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี โปรดพิจารณารายละเอีย ดผู้ถือหุ้นของบริษัท
ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ตามแผนภาพทีป่ รากฏด้านล่างนี้

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 2 จำก 59
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นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี

50%

50%

บริษทั อเดลฟอส จากัด

ผูถ้ อื หุน้ อื่น
33.993%

66.007%

บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)

ทีม่ า: บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นธุรกิ จของเครือยูนิเวนเจอร์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (“เครือยูนิเวนเจอร์”) โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจที่สาคัญของดังนี้
ธุรกิจของเครือยูนิเวนเจอร์แบ่งเป็ น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผลิตผงสังกะสีอ๊อก
ไซด์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธุรกิจอื่น โดยโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของเครือ ยูนิเวน
เจอร์ ณ วันทีย่ ่นื แบบแสดงรายการข้อมูล ปรากฏดังแผนภาพต่อไปนี้

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 3 จำก 59
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แผนภาพโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
(ส่วนทีถ่ อื หุน้ ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึน้ ไป)

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 4,044.77 ล้ำนบำท
ทุนชำระแล้ว 1,911.92 ล้ำนบำท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั เลิ ศรัฐการ จากัด (LRK)

100%

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 600 ล้านบาท
100%

100%

บริ ษทั แกรนด์ ยูนิตี้ ดิ เวลล็อปเมนท์ จากัด (GUD)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 600 ล้านบาท
99.98%

100%

ผลิ ตผงสังกะสีออ๊ กไซด์และ
เคมีภณ
ั ฑ์อื่น
บริ ษทั ไทย - ไลซาท จากัด (TL)
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว 415.20 ล้านบาท

79%

99.99%

100%

บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ ง จากัด (UVC)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 2.5 ล้านบาท

99.99%

บริ ษทั ฟอร์เวิ รด์ ซิ สเต็ม จากัด (FS)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 5 ล้านบาท

บริ ษทั เอสโก้ เวนเจอร์ จากัด (EV)
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท / ทุนชาระแล้ว 27.50 ล้านบำท
บริ ษทั สหสิ นวัฒนา โคเจนเนอเรชัน่ จากัด (SSC) ***
20%

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 92 ล้านบาท

20%

บริ ษทั สหสิ นวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SSB) ***
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 10 ล้านบาท

บริ ษทั แกรนด์ ยู ลิ ฟวิ่ ง จากัด (GUL) *
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 244.05 ล้านบาท

บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จากัด (UVAM)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 22.31 ล้านบาท

บริ ษทั เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (EEI)
30.59%

39.28%

ธุรกิ จอื่น

พลังงาน

บริ ษทั แผ่นดิ นทอง พร็อพเอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (GOLD) **
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท

บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด (UVRM)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 10 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน / ทุนชาระแล้ว 26 ล้านบาท

หมำยเหตุ :
* ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริษทั แกรนด์ ยูนติ ้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 99.98
** ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริษทั เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 15.80

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 4 จำก 59
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แผนภาพโครงสร้างของกลุ่มบริษทั แผ่นดิ นทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม

* ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้วทัง้ สิน้ จานวน 11,037.67 ล้านบาท

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 5 จำก 59
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ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเครือยูนิเวนเจอร์ ได้จาก website ของบริษทั ที่
http://www.univentures.co.th และ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ http://www.set.or.th
ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากที่การจัดตัง้ กองทรัสต์เสร็จสิน้ ลง ผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ นอร์ท สาธร เรียลตี้ เป็ น
ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ ท าหน้ า ที่บ ริห ารจัด การและจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์สิน หลัก ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยนอร์ท สาธร เรียลตี้มคี วามเกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีน่ อร์ท
สาธร เรียลตี้เป็ นบริษัทในเครือยูนิเวนเจอร์ กล่าวคือ นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (ณ วันที่ย่นื แบบแสดงรายการข้อมูล บริษทั
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในนอร์ท สาธร เรียลตี้คดิ เป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมดของนอร์ท สาธร เรียลตี้) และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (ณ
วันที่ย่นื แบบแสดงรายการข้อมูล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 39.28 ของหุ้นที่จาหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)) ทัง้ นี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของนอร์ท สาธร เรียลตีใ้ นข้อ 2.4.1 หัวข้อ ความสัมพันธ์
ทัง้ นี้ รายละเอียดทางธุรกิจทีส่ าคัญของนอร์ท สาธร เรียลตี้ มีดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทางธุรกิ จที่สาคัญและลักษณะการดาเนิ นธุรกิ จของนอร์ท สาธร เรียลตี้
นอร์ท สาธร เรีย ลตี้ เ ป็ น บริษัท ย่ อ ยของบริษัท แผ่ น ดิน ทอง พร็อ พเพอร์ต้ี ดีเ วลลอปเม้น ท์ จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) โดยนอร์ท สาธร เรียลตี้จด
ทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์และโรงแรม มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 และเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ในประเทศไทยทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตารางดังต่อไปนี้จะ
แสดงรายละเอียดทางธุรกิจทีส่ าคัญของนอร์ท สาธร เรียลตี้
ชื่อบริษทั

บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด

เลขทะเบียนบริษทั

0105539018841

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ

13 กุมภาพันธ์ 2539
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ที่ตงั ้ ของบริษทั

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 36 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

638.60 ล้านบาท

ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารเชิงพาณิชย์และ
โรงแรม
ธุรกิ จ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน) (99.99%)
- นายธนพล ศิรธิ นชัย
- นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
- นายกาพล ปุญโสณี
www.goldenlandplc.co.th

รายชื่อกรรมการ

Website
ทีม่ า: บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด

ทัง้ นี้ ก่อนวันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก นอร์ท สาธร เรียลตีเ้ ป็ นผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สนิ ทีด่ นิ และอาคารในโครงการสาทร สแควร์
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8.3

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั
และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงานดังนี้

คณะกรรมการบริษทั

กรรมการบริ หาร
นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการบริ หาร
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
กรรมการอิ สระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายอุรเสฎฐ นาวานุเคราะห์

ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หาร
และจัดการความเสี่ยง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิ จ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิ บตั ิ งาน

หัวหน้ าฝ่ าย
นายศุภชัย ดารงธนานุรกั ษ์

หัวหน้ าฝ่ าย
นายปภพ ศรีอรุโณทัย*

หัวหน้ าฝ่ าย
นำงสำวจันทรำภรณ์ จัน*

เจ้ำหน้ำที่หลัก
นายบรรณภพ เพ็ชรคา

หมำยเหตุ * กำรดำรงตำแหน่งจะมีผลในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
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คณะกรรมการบริษทั
ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี*

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท
สาขาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 9 จำก 59

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมา
(ย้อนหลัง 5 ปี )
ดารงตาแหน่ง
- ธันวาคม 2555 – ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน)
- มีนาคม 2554 – กรกฎาคม
2556
กรรมการ
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
- กรกฎาคม 2550 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลง
นาม/รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา/กรรมการกากับ
ดูแลบรรษัทภิบาล/ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด
(มหาชน)
- เมษายน 2550 – ปจั จุบนั
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษทั บริษทั อาหารสยาม
จากัด (มหาชน)จากัด
- กุมภาพันธ์ 2550 –
ปจั จุบนั
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมา
(ย้อนหลัง 5 ปี )

-

นายสิทธิชยั
ชัยเกรียงไกร*

กรรมการบริหาร

กรรมการ
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2548 –
ปจั จุบนั
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์
จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท
ดารงตาแหน่ง
สาขาบัญชี
- ธันวาคม 2555 – ปจั จุบนั
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
กรรมการ/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการบริหาร
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2554 – ปจั จุบนั
กรรมการ/ รองประธาน
คณะกรรมการบริหาร คนที่
2 บริษทั เสริมสุข จากัด
(มหาชน)
- พฤษภำคม 2553 –
ปจั จุบนั
กรรมกำรรองกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2550 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลง
นาม/กรรมการ/
กรรมการบริหาร
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด
(มหาชน)
- เมษายน 2550 – ปจั จุบนั
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมา
(ย้อนหลัง 5 ปี )

-

-

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการอิสระ

ปริญญาโท
สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 11 จำก 59

กรรมการ /
กรรมการบริหาร
บริษทั อาหารสยาม จากัด
(มหาชน)
มกราคม 2549 – ปจั จุบนั
กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริหาร
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
ธันวาคม 2544 – ปจั จุบนั
กรรมการ/
กรรมการบริหาร
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน)

ดารงตาแหน่ง
- กันยายน 2552 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
(มหาชน)
- มีนาคม 2555 – มิถุนายน
2558
กรรมการและรองนายก
สมาคม
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
(AIMC)
- ธันวาคม 2548 – มิถุนายน
2558
กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุงศรี จากัด
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมา
(ย้อนหลัง 5 ปี )
-

-

สิงหาคม 2554 – กันยายน
2557
Executive Board Member
หอการค้านานาชาติแห่ง
ประเทศไทย (ICC)
พฤศจิกายน 2551 –
พฤษภาคม 2553
กรรมการอิสระ
บริษทั ไมเนอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

* หมายเหตุ: โปรดพิจารณาตาแหน่ งกรรมการที่ดารงอยู่ในบริษัทอื่นๆ ในเอกสารแนบ 5 ข้อมูลตาแหน่ งกรรมการที่ดารงอยู่ใน
ปจั จุบนั ในบริษทั อื่นๆ ของกรรมการบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ผูบ้ ริหาร
ชื่อ
นายอุรเสฎฐ
นาวานุเคราะห์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ น
มา (ย้อนหลัง 5 ปี )

ปริญญาโท
ดารงตาแหน่ง
MBA (Finance),
- สิงหาคม 2558 – กันยายน
University of Maryland at
2558
College Park
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝา่ ย
และ
พัฒนาธุรกิจ
ปริญญาโท
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด
MS (Construction),
(มหาชน)
University of Maryland at
- กันยายน 2557 –
College Park
กรกฎาคม 2558
Chief of Business
Development
บริษทั เกษมทรัพย์สริ ิ
จากัด
- มกราคม 2550 – กันยายน
2557
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ชื่อ

นายศุภชัย
ดารงธนานุรกั ษ์

ตาแหน่ ง

หัวหน้าฝา่ ยกากับ
ตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความ
เสีย่ ง

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ น
มา (ย้อนหลัง 5 ปี )

วุฒิการศึกษา

Senior Vice President
(Investment &
Development)
บริษทั แปซิฟิค สตาร์
อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
ดำรงตำแหน่ง

ปริญญำโท
บริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี เพื่อกำรวำงแผนและ
ควบคุม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

-

ตุลำคม 2557 – กันยายน
2558
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ตรวจสอบ
ภำยใน)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
(มหำชน)
กรกฎำคม 2555 –
ตุลำคม 2557
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ย (ตรวจสอบ
ภำยใน)
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่
แคปปิ ตอล จำกัด

-

มิถุนำยน 2548 –
มิถุนำยน 2555
เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ
ภำยในอำวุโส

นายปภพ ศรีอรุโณทัย

หัวหน้าฝา่ ย
การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ*

ปริญญาโท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง
-

ตุลำคม 2558 – มกรำคม
2559
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ น
มา (ย้อนหลัง 5 ปี )
หัวหน้าฝา่ ยนักลงทุน

วุฒิการศึกษา

สัมพันธ์และสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์ จากัด
-

สิงหาคม 2556 –
กันยายน 2558
ผูอ้ ำนวยกำร (Property
Management, Sales &
Marketing and Risk
Management
Committee)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
(มหำชน)

-

มีนำคม 2545 – สิงหำคม
2556
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร
(Property Management)
บริษทั โจนส์ แลง ลำ
ซำลล์ (ประเทศไทย)
จำกัด

-

นำงสำวจันทรำภรณ์ จัน

หัวหน้าฝา่ ยนัก

ปริญญำตรี
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มิถุนำยน 2535 –
สิงหำคม 2544
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบริหำร
ทรัพย์สนิ
บริษทั ภัทร เรียล เอสเตท
จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

ลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน*

บัญชีบณ
ั ฑิต สำขำบัญชี
กำรเงิน มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ น
มา (ย้อนหลัง 5 ปี )
- ธันวำคม 2558 – มกรำคม
2559
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
กำรปฏิบตั งิ ำน (Assistant
Vice President Investor
Relations & Operational
Support)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์ จำกัด
- พฤศจิกำยน 2549 –
พฤศจิกำยน 2558
Assistant Vice President
(Finance) บริษทั แปซิฟิค
สตาร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด

หมำยเหตุ * กำรดำรงตำแหน่งจะมีผลในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559

โดยกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่าย และผูด้ ารงตาแหน่ งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น ซึง่ รับผิดชอบใน
สายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
โดยกรรมการบริษทั ต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่
สมควรเป็ นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มลี กั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั และไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย
การ ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร พาณิชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน หรือกฎหมายที่
เกีย่ วกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่ วยงานทีม่ ี
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อานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกี่ยวกับการ กระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
(1)

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ

(2)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้มีบ ทบาทสาคัญ ในการให้ค วามเห็นชอบในวิสยั ทัศ น์ ภารกิจ กลยุ ท ธ์
ทิศทางและกาหนดนโยบายของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการดาเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว กาหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสีย่ งและภาพรวมองค์กร กากับดูแลตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กาหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตของสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ น
สาคัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ข องสานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพ ย์ และหน่ ว ยงานกากับ ดูแ ลที่เกี่ยวข้อ ง ทัง้ นี้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(2.1)

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และมติทป่ี ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริยธรรม (Ethic)

(2.2)

บริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ และกองทรัสต์ภายใต้การกากับดูแลของทรัสตี รวมทัง้ กาหนด
กลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และกากับ
ดูแลนโยบายในการดาเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนของกองทรัสต์ ผลประกอบการของกองทรัสต์
ร่างงบประมาณประจาปี และแผนธุรกิจของกองทรัสต์ พิจารณาปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อ
การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ผลการดาเนินงานของฝา่ ยต่างๆ และพิจารณารายการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น
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(2.3)

กากับดูแล รวมถึงให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานช่วยให้
การดาเนินงานของ บริษทั ฯ เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและกฎระเบียบว่าด้วยการทา
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2.4)

กากับดูแลการติดตามผลการดาเนินงานด้านต่ างๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปญั หา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม

(2.5)

พิจารณา กากับดูแล รวมถึงให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั ฯมีระบบควบคุมภายใน รวมถึง
ระบบการทางานทีม่ ี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2.6)

พิจารณา กากับดูแล และดาเนินการที่จาเป็ นในการจัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
และแผนงานทีส่ าคัญต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการทาหน้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นปจั จุบนั และ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่าเสมอ

(2.7)

พิจารณา กากับดูแล ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงการให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารได้
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และ
ข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

(2.8)

พิจารณา กากับดูแล การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้
คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

(2.9)

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอานาจ
หรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้ร ั บมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(2.10) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

การท าธุ รกรรมระหว่ างกองทรัสต์และบุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตี และดาเนินการขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในกรณีท่ี การทา
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ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน ดังกล่าวต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ข)

การทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และทรัสตี

(ค)

การคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(ง)

การคัดเลือ กผู้สอบบัญ ชี ที่ป รึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ ที่
ปรึกษาอื่นๆ เป็ นต้น

(จ)

งบการเงินของกองทรัสต์ทผ่ี ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี

(ฉ)

งบประมาณประจาปี และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ท่ี
ระบบการทางานและระบบควบคุมภายในฉบับนี้กาหนดให้คณะกรรมการอนุมตั ิ

(ช)

รายจ่ายพิเศษหรือการลงทุนพิเศษที่อยู่นอกเหนือจากงบประมาณประจาปี ซึ่งฝ่าย
งานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ทาเรื่องขออนุมตั ิ

(ซ)

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(2.11) พิจ ารณาให้ค วามเห็นชอบและอนุ ม ตั เิ กีย่ วกับ การพิจ ารณาตัด สินใจลงทุน จาหน่ ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ หรือการบริหารจัดการกองทรัสต์ของฝ่ายการตลาดและพัฒนา
ธุร กิจ และฝ ่า ยกากับ ตรวจสอบ บริห าร และจัด การความเสีย่ ง เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และกฎหมาย รวมทัง้ ประกาศต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่
(ก)

วิธกี ารได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติม
หากในอนาคตกองทรัส ต์ จ ะมี ก ารลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมและมีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่ าว นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อ ง
พิจารณาและทาให้ม นั ่ ใจว่า บริษัท ฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ไ ด้ดาเนิ นการให้
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ตามประกาศสานัก งาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่ วข้องแล้ว ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้อง
ทาให้มนใจได้
ั่
ว่า การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติมของกองทรัสต์จะต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย กล่าวคือ
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1.

2.

(ข)

ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1.1

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

1.2

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์

1.3

มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

1.4

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่
ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราใน
ท้องตลาด

1.5

ผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ่วนร่วมใน
การตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้

ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1

ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

2.2

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
(สิบ) ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ต้องได้รบั อนุ ม ัติ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ด้วย

2.3

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 30
(สามสิบ) ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รบั
มติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 (สามในสี)่ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ในการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ บริษทั ฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

ก่ อ นการจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์จ ัด ให้มีก าร
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
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2.

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1

การจ าหน่ า ยไปจะกระท าโดยเปิ ด เผย และมีสาระของรายการ
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เช่น
 เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
 สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม โดยเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด
 ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราในท้องตลาด (ถ้ามี)
 ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมไม่มสี ่วน
ร่วมในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้
และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือ
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย โดยอนุโลม

2.2

การจ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน หลัก ที่เ ข้า ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ นอกจาก
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในเรื่องการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ
หลักที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ยังต้องเป็ นกรณีท่เี ป็ นเหตุจาเป็ นและ
สมควร โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors)
ของบริษทั ฯ ด้วย


การจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่
วันทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้



(ค)

การจ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึ่ ง
กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้าของเดิม
การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามระบบจัดซื้อจัดจ้างของคู่มอื ระบบการ
ทางานและการควบคุมภายใน
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ทัง้ นี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนัน้ ไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
ทัง้ นี้ จากขอบเขตอานาจหน้ าที่ท่ไี ด้กาหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ และอนุมตั กิ ารดาเนินการทีจ่ าเป็ นในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

เรื่องทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับทราบ
(1)

ผลประกอบการของบริษทั ฯ และของกองทรัสต์

(2)

ความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่กาหนดขึ้นโดย
ั หาและอุ ป สรรคที่เ กิด ขึ้น
บริษัท ฯ ในการจัด หาผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ก องทรัส ต์ ป ญ
รวมถึ ง แนวทางในการด าเนิ น การแก้ ไ ข ด้ ว ยความสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์

(3)

แนวทางในการบรรเทาความเสี่ย ง หรือ เหตุ อ่ืน ใดที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์

(4)

ผลการปฏิบ ัติง านของฝ่า ยงานต่ า งๆ ในบริษัท ฯ อัน ได้แ ก่ ฝ่า ยก ากับ ตรวจสอบ
บริห ารและจัด การความเสี่ย ง ฝ่า ยการตลาดและพัฒ นาธุ ร กิจ และฝ่า ยนัก ลงทุ น
ั หาและอุ ป สรรคที่เ กิด ขึ้น ในการ
สัม พัน ธ์แ ละสนับ สนุ น การปฏิบ ัติง าน รวมถึง ป ญ
ปฏิบตั งิ าน และแนวทางในการแก้ไข

(5)

จุดอ่ อนด้า นระบบควบคุม ภายในและระบบการปฏิบตั ิงานของบริษัท ฯ ในการท า
หน้าทีใ่ นฐานะ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข

เรื่องทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
(1)

ก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละแผนการดาเนิ น ธุ ร กิจ ระยะยาว จัด ระบบโครงสร้า งองค์ก รที่
เหมาะสม และกากับดูแลนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อ
การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์

(2)

ร่างงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์ แผนธุรกิจประจาปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของกองทรัสต์ป ระจาปี ท่ไี ด้จดั ท าขึ้นโดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ด้ว ย
ความสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
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(3)

(3)

แนวทางในการด าเนิ น การรับ ข้ อ พิพ าทและข้ อ ร้ อ งเรีย นที่ส าคัญ เกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ซง่ึ ต้องได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการ

(4)

รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
การดาเนินงานของกองทรัสต์

(5)

เรื่องอื่นใดทีต่ อ้ งมีการพิจารณาและอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(6)

เรื่อ งอื่น ใดที่สาคัญ และมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ น งานของบริษัท ฯ เองและ
กองทรัสต์

กรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจานวน 1 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่าจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ในการคัด เลือ กคณะกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้อ งมี
คุณสมบัตอิ ย่างน้อยดังต่อไปนี้
(3.1)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

(3.2)

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือเป็ นบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน โดยต้องไม่มผี ลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(3.3)

ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุ ค คลที่ อ าจเป็ น บุ ค คลที่มี ค วามเกี่ย วโยงกัน ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจเป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
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(3.4)

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ี อานาจควบคุม
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

(3.5)

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจเป็ นบุคคลที่มคี วามเกีย่ วโยงกัน และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจเป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(3.6)

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่ อปี จากบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจเป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้ ใน
กรณีทผ่ี ู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติ บุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(3.7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ น ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

(3.8)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีช่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่
สมควรเป็ นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มลี กั ษณะขาดความน่ า
ไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกาหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั

(3.9)

ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรือ กฎหมายต่ า งประเทศ โดยหน่ ว ยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิด
เกี่ยวกับการ กระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็ นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
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(3.10) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
(1)

พิจารณา กากับดูแล และให้คาแนะนาที่จาเป็ นแก่บริษัทฯ ในการดาเนินการให้มกี ระบวนการ
จัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูล ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต์ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

(2)

พิจารณา กากับดูแล และให้คาแนะนาที่จาเป็ นแก่บริษัทฯ ในการดาเนินการให้มี ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการทางานทีเ่ หมาะสมในการทาหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(3)

พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทรัสต์

(4)

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายและเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์

(5)

กาหนดให้ฝ่า ยงานที่เ กี่ยวข้องของบริษัทฯ จะต้องรายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและ
รับทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ก ับ
กองทรัสต์

(ข)

จุดอ่อนและจุดทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงแก้ไขเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในและระบบ
การทางาน ในการทาหน้าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการ
แก้ไข

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระจะมีบทบาททีส่ าคัญในการกากับดูแลและให้คาแนะนาที่
จาเป็ นแก่บริษัทฯ ในการดาเนินงานในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาที่
เกีย่ วข้อง ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การจะมีหน้าทีใ่ นการควบคุม ติดตาม บังคับบัญชาและดูแลการทางานของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทฯ มีการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังนี้
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8.4

(1)

รับผิดชอบ ดูแล บริหารการดาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาวัน รวมถึง การกากับ
ดูแ ลการดาเนิ น งานโดยรวมของบริษัท ฯ ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัสต์ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ

(2)

กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหารงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และ
การเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน

(3)

ดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(4)

เป็ น ตัว แทนบริษัท ฯ ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานราชการและ
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง

(5)

มีอานาจในการออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุงระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
ของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(6)

มีอานาจ หน้ าที่แ ละความรับ ผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายหรือตามนโยบายที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

(7)

ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทน
ได้โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อานาจตามหนังสือมอบอานาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การสามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับกองทรัสต์

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษทั ฯในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดย
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้การกากับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
(1)

หน้าทีโ่ ดยทัวไป
่
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(1.1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ท่ดี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่
ได้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุน และ
มติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัด
หรือ แย้ง กับ ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์แ ละผู้ลงทุ น โดยรวม และต้ อ งรับ ผิด อย่ า งไม่ มี
ข้อจากัดความรับผิดในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ และ/หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่
ถูกต้องครบถ้วน

(1.2)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ดังต่อไปนี้
(ก)

มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง

(ข)

เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้ มูลที่มคี วามสาคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน
และไม่ทาให้สาคัญผิด

(ค)

ไม่นาข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
เพื่อตนเอง หรือทาให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่ อผลประโยชน์โดยรวมของ
กองทรัสต์

(ง)

ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ี
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั การ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและเหมาะสม ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ี
ที่สุ ด ของกองทรัส ต์ แ ละหากมี ก รณี ท่ีอ าจก่ อ ให้ เ กิด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทาให้เชื่อมันได้
่ ว่า การ
บริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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2.

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งไม่เป็ นประเภทเดียวกันกับ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ให้ผู้จดั การกองทรัสต์เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ หรือผู้ลงทุน
ดังนี้
(1)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ท่ี
เกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง

(2)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สมเหตุ สมผล ซึ่งต้องไม่ น้อยกว่าสิบสี่
(14) วัน

(3)

มีก ารเปิ ดเผยช่ อ งทาง วิธีก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้า นที่
ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน เว้นแต่ในกรณี
ที่มกี ารขอมติผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้าน
การกระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้
โดยในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ ี
การเปิ ดเผยตามข้อ (3) นี้ ในจานวนเกินกว่าหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจานวน
หน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระทาหรือยินยอมให้มกี าร
ทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

(จ)

ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลัก ทรัพย์ พ.ร.บ.ทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ทีก่ าหนดโดยสมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุ โลม และไม่สนับสนุ น สังการ
่
หรือให้
ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดดังกล่าว

(ฉ)

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่ ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องทรัส ตี หรือ
สานัก งาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิ ด เผยข้อ มูลที่อ าจส่งผลกระทบต่ อการบริห าร
จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ หรือข้อมูลอื่นทีค่ วรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ให้รวมถึงหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
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1.

จัดทาและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การ
ควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตี
ประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรื่องใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องให้ความ
ร่วมมือในการนาส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที่ตงั ้ ของอสัง หาริมทรัพ ย์ตามที่ท รัสตีร้องขอเพื่อให้ทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบให้เป็ นที่มนใจได้
ั่
ว่าผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย
หรือข้อ กาหนดแห่ ง สัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ หรือไม่ รกั ษาประโยชน์ ข องผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
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2.

ในช่วงระยะเวลาก่อนการจัดตัง้ ทรัสต์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มหี น้าทีต่ ้องจัดส่ง
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของกองทรัสต์ วิธีการ
ปล่อยเช่า การจัดหา และการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีส่ ามารถเรียก
เก็บจากกองทรัสต์ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์และบริษัทหรือบุคคล
ต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้ทรัสตีนามาวางแผนปฏิบตั ิงานในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่ต้อ งประสานงาน และจัด ส่ง ข้อ มูลเอกสารต่ า งๆ
แก่ทรัสตีโดยมีเอกสาร ความถี่ และกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่ งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงเอกสารอื่นใดทีท่ รัสตีรอ้ งขอตามจาเป็ นและเกีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ ภายในกาหนดเวลาอันสมควร
(1.3)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจหรือ
การปฏิบตั ิงานของตนในฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(1.4)

ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทา
สัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้
บังคับได้ตามกฎหมาย

(ข)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นั ้น ๆ ก่ อ นรั บ เป็ นผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ ก่ อ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี

2.

วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทา
Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการกองทุนและทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตลอดจนการประเมินความเสีย่ งด้าน
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ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นว
ทางการบริหารความเสี่ยงด้ว ย ทัง้ นี้ ความเสี่ย งดังกล่ าวให้หมายความ
รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้า
มี) เช่น ความเสี่ย งที่อ าจเกิด จากการก่อสร้า งล่า ช้า และการไม่ สามารถ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้
(1.5)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(1.6)

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการและให้ความร่วมมือ
ตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสาเร็จลุล่วงไป

(1.7)

ในกรณี ท่ีมีก ารแต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาเพื่อ ให้ ค าปรึก ษาหรือ ค าแนะน าเกี่ย วกับ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ดาเนินการให้ทป่ี รึกษาแจ้งการมีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา

(ข)

ไม่ให้ทป่ี รึกษาผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้า
ร่วมพิจารณาในเรื่องนัน้

(1.8)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องจัดทางบการเงินของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม
(3) เดือนนับแต่ วนั สิ้นรอบปี บญ
ั ชี โดยงบการเงินที่จดั ทานัน้ ต้องมีการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

(1.9)

จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(1.10) จัด ท าและเปิ ด เผยข้อ มูลของกองทรัสต์ต่ อ ทรัสตี สานัก งาน กลต. ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ ตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจาปี ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ นอกจากนี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีช่ แ้ี จง จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการตามที่สานักงาน กลต. มีคาสัง่
หรือ ร้องขอ
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(1.11) หลีก เลี่ย งสถานการณ์ ท่ีอ าจท าให้เ กิด ข้อ สงสัย ในความเป็ น อิส ระของผู้จ ัด การกองทรัส ต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพิจารณาคัดเลือก ซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์และบริการอื่นใดให้แ ก่ ก องทรัสต์ ห้า มมิใ ห้ผู้จ ัด การ
กองทรัส ต์ กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของผู้จ ัด การกองทรัสต์ร ับ ค่ า นายหน้ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ด้จากการให้บริการ (Soft Commission) หรือผลประโยชน์อ่นื ใดจาก
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิม หรือ ผู้ สนับสนุ น (Sponsor) ผูข้ ายหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ หรือ
บริษทั นายหน้าเป็ นรายได้หรือประโยชน์ของตนเอง
(1.12) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จากบริษทั หรือบุคคลทีเ่ ป็ นคู่คา้ กับกองทรัสต์
ไว้ในหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมเพื่อ
ขออนุมตั ทิ ารายการต่างๆ และรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ เพื่อผูล้ งทุนและทรัสตีจะใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ
เพื่อกองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน้
ส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ทต่ี อ้ งพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผูค้ ้าประกันหรือ
ได้รบั การค้ าประกัน การถือ หุ้น ระหว่ างกัน หรือ มีผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็ นกลุ่ ม
เดียวกัน การให้ห รือรับบริการ การซื้อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่กนั
เป็ นต้น
(1.13) ในกรณี ท่ีผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ป ระสงค์ จ ะให้ บุ ค คลอื่น รับ ด าเนิ น การในงานที่อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของตน ต้องระบุเรื่องดังกล่าวพร้อมทัง้ ระบุหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการ
คัดเลือกผูร้ บั ดาเนินการของผูร้ บั ดาเนินการไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ ข้อกาหนดเกีย่ วกับการมอบหมายงาน
ต้องไม่มสี าระทีข่ ดั หรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555
(2)

หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการกองทรัสต์
(2.1)

เพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการกองทรัสต์เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม ให้ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่จดั ให้มรี ะบบงานที่มี
คุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับงานใน
ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
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(ก)

การกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์
การตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการลงทุนตามที่ได้รบั มอบหมาย
เป็ นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญา
ก่อ ตัง้ ทรัสต์ และเป็ น ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์กาหนด ตลอดจนเพื่อ รัก ษา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข)

การบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค)

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่า ง
กองทรัสต์กบั ผู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละบุ ค คลที่เกี่ย วโยงกับผู้จ ัด การกองทรัสต์ ซึ่ง
รวมถึ ง มาตรการหรือ แนวทางด าเนิ น การเพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของ
กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ

(ง)

การคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนิ น การของกองทรัสต์ (ถ้า มี) เพื่อ ให้มีผู้ท่ีมีค วามรู้ค วามสามารถ และมี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ

(จ)

การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์รวมทัง้
การตรวจสอบดูแลผู้รบั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้
เป็ นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการของกองทรัสต์กาหนด

(ฉ)

การเปิ ดเผยข้อมูลที่ค รบถ้วนถู กต้อ งและเพีย งพอเพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามที่กาหนดใน
สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ และตามหลัก เกณฑ์ ท่ีอ อกตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการของกองทรัสต์

(ช)

การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน (Back Office)

(ซ)

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

(ฌ)

การติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุน
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(ญ)

การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุค คลอื่นเป็ นผู้ร ับดาเนิน การในเรื่องที่
เกี่ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิจ เป็ น ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ไ ด้ โดยต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ดังนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนินการในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การประกอบธุ ร กิจ เป็ น ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ไ ด้เ ท่ า ที่จ าเป็ น เพื่อ ส่ง เสริม ให้ก าร
ประกอบธุ ร กิจ เป็ น ไปอย่ า งคล่ อ งตัว และมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น ทัง้ นี้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1)

การมอบหมายต้องไม่มลี กั ษณะทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2)

มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีท่ผี ู้รบั
ดาเนินการไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้

(3)

ในกรณี ท่ีมีก ารมอบหมายงานที่เ กี่ย วกับ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน อื่น ของ
กองทรัสต์ ต้ อ งมอบหมายให้ก ับ ผู้ท่ีสามารถดาเนิ น การได้โ ดยชอบด้ว ย
กฎหมาย

การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รบั ดาเนิน การข้างต้น ต้องมิใช่การ
มอบหมายระบบและงานตามข้อ (2.1) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฌ)
ในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดาเนินการในงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตน นอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การ
มอบหมายให้บุค คลอื่น บริหารทรัพ ย์สินอื่น นอกจากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งคัด เลือ กผู้ร ับ ด าเนิ น การด้ ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง
ตลอดจนการกากับและตรวจสอบการดาเนินการของผูร้ บั ดาเนินการ ทัง้ นี้ ข้อกาหนด
เกีย่ วกับการมอบหมายงานต้องไม่มสี าระทีข่ ดั หรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555
(2.2)

บริห ารจัด การกองทรัส ต์ใ ห้เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดแห่ ง สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์แ ละดู แ ลรัก ษา
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์

(2.3)

คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทัง้ เอกสาร หลักฐานเกีย่ วกับการ
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คัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สิ นหนึ่ง
ให้แก่กองทรัสต์ไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะ
ให้ก องทรัสต์ ไ ปลงทุ น ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ป ฏิบ ัติต ามแนวปฏิบ ัติใ นการจัด การกองทุ น
และทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์
(2.4)

ดาเนินการต่างๆ ให้มนใจได้
ั่
ว่าได้จดั การด้านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อย่างมืออาชีพและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เช่น
(ก)

กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับข้อผูกพันทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(ข)

กาหนดวงเงินกู้ยืมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และควบคุม
ไม่ให้เกินทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(ค)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี รงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์

(ง)

บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์

(จ)

พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(ฉ)

จัดให้มกี ารประกันภัยเพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอ
และเหมาะสม ที่ทาให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ คืนกลับสภาพเดิม เพื่อให้กองทรัสต์
สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้รบั ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม

(ช)

จัดให้มกี ารวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่า และผูใ้ ช้บริการ (Tenant
Mix)

(ซ)

ควบคุ มดูแ ลให้ผู้เ ช่า และผู้ใ ช้บริก ารปฏิบ ัติตามเงื่อ นไขของสัญ ญาเช่ า สัญ ญาใช้
บริการ และสัญญำอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

(ฌ)

ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ท่กี องทรัสต์ได้ลงทุน ตลอดจนดูแลและดาเนินการให้
มันใจได้
่
ว่าอสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้ลงทุน
นัน้ ไม่ถูกนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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(ญ)

จัดการและบริหารพืน้ ทีใ่ ห้เช่า เช่น ควบคุมดูแลการปล่อยเช่าพืน้ ที่ การเจรจาต่อรอง
กับผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่า การทบทวนอัตราหรือราคาปล่อยเช่า การบอกเลิกหรือ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เป็ นต้น ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการเข้าทาสัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่า
เกิน กว่ า 3 ปี ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะด าเนิ น การได้โ ดยต้ อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบ
จากทรัสตีก่อน และไม่เป็ นการตัดสิทธิทรัสตีในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับ
กองทรัสต์หากปรากฏว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการเข้าทาสัญญาเช่าดังกล่าวโดย
ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี

(ฎ)

ประเมิน ผลการปล่ อ ยเช่ า ในอดีต เพื่อ ก าหนดเงื่อ นไขในการปล่ อ ยเช่ า และการ
ให้บ ริก ารพื้น ที่จ ัด ท าสัญ ญาเช่ า สัญ ญาให้บ ริก ารพื้น ที่ และสัญ ญาให้ บ ริก ารที่
เกีย่ วเนื่องกับพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม และประเมินผลการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ
พืน้ ทีค่ ่าใช้จ่าย เพื่อบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือตัดหนี้สญ
ู หรือบันทึกหนี้สญ
ู รับ
คืน (ในกรณีทเ่ี รียกเก็บเงินได้ภายหลังตัดหนี้สญ
ู )

(ฏ)

จัดให้มรี ะบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิง่ ปลูกสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน
เช่ น ระบบแจ้งเตือ นไฟไหม้ ระบบการติดต่ อสื่อสาร และการจัด การเมื่อ เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

(ฐ)

กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบ ัติง านในการบริหาร บ ารุง รักษา และปรับปรุ ง
อาคารสิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุนเพื่อให้ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพที่เทียบเคียงได้
กับอุตสาหกรรม

(2.5)

ตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ ากองทรัส ต์มีกรรมสิทธิแ์ ละ/หรือสิทธิโ ดยถูกต้องในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิหรื
์ อลงทุนในสิทธิการเช่า รวมทัง้ สัญญาต่างๆ ทีก่ องทรัสต์เข้า
ไปเป็ นคู่สญ
ั ญามีการจัดทาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลผูกพันหรือสามารถใช้บงั คับได้
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาดังกล่าว

(2.6)

จัดให้มรี ะบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
หนัง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์
หนังสือชีช้ วน รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบี ยบต่างๆ ที่มผี ลใช้
บังคับกับกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ที่ลงทุน โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทา
เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
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(2.7)

จัดทาและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจาปี และข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับกองทรัสต์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้ว นและเผยแพร่ ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย สัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ และผูบ้ ริหาร ซึง่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาและ
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื้อหาข้อมูลทีป่ ระกาศหรือเผยแพร่
ต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์และผูล้ งทุนทัวไป
่ โดยต้องจัดให้มรี ะบบการตรวจสอบ ทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่า
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน หนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพมิ พ์ หรือเอกสารเผยแพร่อ่นื ใดได้รบั
การตรวจสอบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลสาคัญ และได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อ
การตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

(2.8)

ดูแลให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียง
ในการอนุ มตั ิเรื่องต่ า งๆ รวมทัง้ ได้รบั ข้อ มูลนัน้ ล่ว งหน้ า ตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

(2.9)

ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบตั ทิ อ่ี อกโดยหน่ วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรกากับดูแลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ รวมทัง้ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์

(2.10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกาไรสุทธิท่ี
ปรับ ปรุ ง แล้ว ของรอบปี บ ัญ ชีซ่ึง หมายความรวมถึง ก าไรสุท ธิท่ีอ้า งอิง สถานะเงิน สดของ
กองทรัสต์ โดยจะจ่ายภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนนัน้ แล้วแต่ กรณี แต่ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่กี องทรัสต์ยงั มียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(2.11) กาหนดขอบเขตการดาเนินงานหรือการประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สนิ ในแต่ละปี ให้รวมถึง
การตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันและมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(2.12) ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจจัด จ้ า งนายหน้ า เพื่อ มาท าการช่ ว ยผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ น
กระบวนการจัดหาผูเ้ ช่า
(2.13) ในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ หลัก ทรัสตีจะมอบหมายให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูม้ ี
หน้ าที่ในการจัดการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นตามหลักเกณฑ์ท่ปี ระกาศ สร. 26/2555 และสัญญา
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ก่อตัง้ ทรัสต์กาหนด แต่ ทงั ้ นี้ การมอบหมายดังกล่ าวมิได้เป็ นการตัดสิทธิของทรัสตีในการ
มอบหมายให้ผอู้ ่นื ดาเนินการจัดการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ หลัก
(3)

หน้าที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager)
แม้ผู้จดั การกองทรัสต์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Manager) ทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงต้องกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรัก ษาประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่ ว ยทรัส ต์ โดยต้อ ง
ดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(3.1)

การคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
การว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากภายนอกให้เป็ น ผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าไปลงทุน เช่น ดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจาวันบน
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารดาเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
(ก)

มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องความสามารถในการจัดหาผูเ้ ช่า ผูใ้ ช้บริการ การติดตามหนี้
การบารุงรักษาทรัพย์สนิ ภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ห้เช่า การดูแล
ให้บริการแก่ผเู้ ช่า ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรัวไหลของรายได้
่
และควบคุม
การเบิกค่าใช้จ่ายให้รดั กุม เป็ นต้น

(ข)

มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
ต้องกาหนดตามระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์พยายามเพิม่ รายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทนของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ขน้ึ อยู่กบั รายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่ท่เี รียกเก็บได้จริง
หรือกาไรสุทธิจากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นนั ้ เป็ นต้น

(ค)

จัดให้มกี ลไกที่ทาให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ใน
กรณีทผ่ี บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข หรือมีผลการบริหารจัดการไม่
เป็ นทีน่ ่าพอใจ

(ง)

จัด ให้มีร ะบบในการติด ตามตรวจสอบและประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายในของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โดยสม่ าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบควบคุมภายในยังคงมี
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ประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือทาให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตั ิ
ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามระบบได้ โ ดยง่ า ย เช่ น ก าหนดให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องผู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของทางผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างการสอบบัญชี และให้รายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบ เป็ นต้น
ทั ง้ นี้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งพิ จ ารณาก าหนดในสัญ ญาว่ า จ้ า งให้ ผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ต้ อ งรับ ผิด ชอบในความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น กับ ผลประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์อนั เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบ
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
(จ)

(3.2)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์พบว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นการ
กระทาการอันเป็ นเหตุให้ขาดความน่ าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาว่าจ้าง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ราย
นัน้ เพื่อทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะสามารถเข้าไปดาเนินงานแทน หรือคัดเลือกผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เพื่อทดแทนรายเดิม อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่กี องทรั สต์มี
การกูย้ มื เงินและสัญญากูย้ มื เงินมีขอ้ ห้ามในการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
การเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โดยอาศัยเหตุตามทีก่ าหนดไว้จะกระทาได้
ก็ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินของกองทรัสต์

การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้ าที่กากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ รัก ษาประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์แ ละผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ โดยให้
ดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดทาหรือพิจารณาอนุ มตั แิ ผนงบประมาณ
ประจาปี ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่าย
เพื่อหลีกเลีย่ งรายจ่ายทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ กาหนดเป้าหมายการจัดหารายได้แต่ละเดือน
และแต่ละปี ควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายเป็ นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
โดยแผนงบประมาณประจาปี ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทรัสตี
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(ข)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดเงื่อนไขที่จูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายาม
เพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ และลดความเสีย่ งให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

(ค)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถเพิม่ การจัดหารายได้ และลดความเสีย่ ง
จากความผันผวนของรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพื้นที่ให้แก่กองทรัสต์ และ
ควบคุมให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้

(ง)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผู้
เช่าและผู้ใช้บริการรายใหญ่ หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภท
ธุรกิจของผู้เช่าของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อจากัดและควบคุมความเสี่ยงหรือ
ความผันผวนของรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการพืน้ ทีใ่ นแต่ละปี

(จ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือมีส่วนในการกาหนดนโยบายค่าเช่า และ/หรือ
ค่ า บริก ารพื้น ที่เ พื่อ ให้ อ ัต ราค่ า เช่ า และ/หรือ ค่ า บริก ารพื้น ที่เ ป็ น ไปในอัต ราที่
เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้เช่าและให้บริการในขณะนัน้

(ฉ)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ หรืออาคาร เพื่อให้ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพที่เทียบเคียงได้กบั
อุตสาหกรรม

(ช)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกี่ยวกับการ
จัดซือ้ จัดจ้างของผูบ้ ริหารอสัง หาริมทรัพย์เพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั สินค้าหรือบริการที่
คุม้ ค่ากับเงินทีจ่ ่ายไป

(ซ)

ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งติ ด ตามและควบคุ ม การจั ด เก็ บ รายได้ ข องผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั รายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการครบถ้วน

(ฌ)

ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ต้ อ งก าหนดให้ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์มีห น้ า ที่ติด ตามและ
ควบคุมดูแลให้ผเู้ ช่าและผูใ้ ช้บริการจ่ายชาระค่าภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด

(ญ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สุม่ ตรวจสอบการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
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(ฎ)

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งคัด เลือ กและประเมิน ระบบควบคุ ม ภายในของผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบ
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

8.5

จัดเก็บรายได้และนาส่งให้กองทรัสต์ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ น และต้องอยู่ภายใน
กรอบทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนดให้เรียกเก็บได้ และ
มีก ารดู แ ลและซ่ อ มบ ารุ ง รัก ษาทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์อ ย่ า งเพีย งพอและ
เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จดั หาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การบริ หารจัดการ โครงสร้างองค์กร การแบ่งฝ่ ายงาน และหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบของแต่ละฝ่ ายงานใน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ฯ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะประกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามพ.ร.บ.ทรัสต์เป็ น
ธุร กิจ หลัก ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้แ บ่ ง ฝ่า ยงานออกเป็ น 3 ฝ่า ยหลัก เพื่อ ให้ก ารปฏิบตั ิห น้ า ที่ใ นการเป็ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ของบริษัทฯ เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ฝา่ ยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ และขอบเขตของงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละฝา่ ยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(1)

ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง
ทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์และ
การลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องโดยทาหน้าทีด่ ูแล
และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ รวมถึง
แนวทางการดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ นอกจากนี้ ยังทาหน้าทีด่ ูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการ
ของกองทรัสต์เป็ นผูท้ ่มี คี ุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ท่เี ข้าปฏิบตั ิหน้าที่จะต้องมีจานวนครบถ้วน และต้องมีประสบการณ์ทางานที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติท
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รัสต์ ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และ
จัดการความเสี่ย งมีหน้ าที่ใ นการประเมินผลงานและการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ดงั กล่าว รวมถึงหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการสรรหาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ซง่ึ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั เิ พื่อเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ทดแทนกรณีท่มี กี ารลาออกหรือมีเหตุใดๆ ที่ทาให้บุคคลากรนัน้ ไม่สามารถดาเนินงานได้ รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมและการดาเนิ นการใดๆ ที่จ าเป็ นเพื่อ ให้มนใจได้
ั่
ว่า จะไม่ มีก รณี ท่กี องทรัสต์ขาด
บุคลากรเข้าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ายกากับตรวจสอบบริหารและจัดการความเสีย่ งยังทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ให้เป็ นไปตามระบบงานทัง้ 11 (สิบเอ็ด) ระบบ ทีป่ รากฏอยู่ในคู่มอื ระบบการทางานและระบบ
ควบคุมภายใน และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ ากองทรัสต์
และบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่มกี ารแก้ไข
เปลีย่ นแปลง
(2)

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิ จ
ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินงานตามแผนงานเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์
รวมถึงการดูแลบริหารกองทรัสต์โดยจะทาหน้าที่วางแผนคัดเลือกและพิจารณาวางแผนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น (ถ้ามี) จัดให้มกี ารดาเนินการตรวจสอบ
หรือ สอบทานข้อ มู ล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีก องทรัส ต์ จ ะลงทุ น ด าเนิ น การคัด เลือ กผู้ ป ระเมิน มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ กาหนด
วางแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน ของกองทรัสต์ จัด ทาประมาณการรายได้แ ละค่ า ใช้จ่ ายของกองทรัสต์ ดูแ ล
เกีย่ วกับนโยบายและการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ (ถ้ามี) รวมถึงทาหน้าทีค่ วบคุมดูแล และตรวจสอบการ
ทางานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และดูแล
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการดูแลผู้เช่าและผู้ใช้บริการ การรักษาความ
สะอาดและความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ดูแลการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ให้มี
ความครบถ้วนและถูกต้อง ดูแลการจัดการค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ให้มปี ระสิทธิภาพ

(3)

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิ บตั ิ งาน
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ทาหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตีและผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามที่
กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมายและประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
การจัดทารายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์ รวมถึงการติดต่อและดูแล
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ดูแลจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญเพิม่ เติม รวมทัง้ จัดให้มี
การอบรมและพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ควบคุม ติดตาม ประสานงานและดูแลงานที่ได้มกี ารมอบหมายให้จดั ทาและ
ดาเนินการโดยผูใ้ ห้บริการภายนอก (งานทีม่ กี าร Outsource) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงงานทาความ
สะอาด งานด้านการรักษาความปลอดภัย งานด้านระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน งานด้านการควบคุมสั ตว์
รบกวน งานด้านการรักษาสุขอนามัย (Hygiene Service) งานด้านการซ่อมแซมและบารุงรักษา งานด้าน
การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การบริหารงานทัวไป
่ การจัดซื้อ การจัดเตรียม
เอกสาร
อย่ างไรก็ต าม หากในภายหลัง ปรากฏว่ า บริษัท ฯ มีก ารจ้างบุ คลากรที่มีค วามสามารถเฉพาะด้า น
ดัง กล่ า วแล้ว บริษัท ฯ อาจพิจ ารณาไม่ มอบหมายงานให้ผู้ใ ห้บ ริการภายนอก (Outsource) เป็ น
ผูด้ าเนินการ โดยการมอบหมายงานให้ผใู้ ห้บริการภายนอกดาเนินการ (Outsource) นัน้ จะขึน้ อยู่กบั
ความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยจะพิจารณาเป็ นรายสถานการณ์ไป
ทัง้ นี้ ในกรณีทง่ี านใดๆ ซึง่ โดยสภาพหรือตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้เป็ นงานที่
จะต้องดาเนินการโดยผู้จดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการเฉพาะตัวแล้ว งานใน
ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถดาเนินการโดยผูใ้ ห้บริการภายนอก (Outsource) ได้
ตารางดังต่อไปนี้ จะแสดงจานวนบุคลากรในฝา่ ยต่างๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หน่ วยงาน
ฝำ่ ยกำกับตรวจสอบ
บริหำรและจัดกำรควำม
เสีย่ ง

จานวนบุคลากร
1

ผูร้ บั ผิดชอบ
นำยศุภชัย
ดำรงธนำนุรกั ษ์

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )
ดำรงตำแหน่ง
- ตุลำคม 2557 – กันยำยน
2558
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ตรวจสอบ
ภำยใน) บริษทั ยูนิเวน
เจอร์ จำกัด (มหำชน)
- กรกฎำคม 2555 – ตุลำคม

ส่วนที่ 2-8 หน้ำ 42 จำก 59

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
หน่ วยงาน
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ผูร้ บั ผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )
2557 ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ย
(ตรวจสอบภำยใน)
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่
แคปปิ ตอล จำกัด
- มิถุนำยน 2548 – มิถุนำยน
2555 เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ
ภำยในอำวุโส บริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)

ฝา่ ยการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ

1

นำยปภพ ศรีอรุโณทัย* ดำรงตำแหน่ง
- ตุลำคม 2558 – มกรำคม
2559
หัวหน้าฝา่ ยนักลงทุน
สัมพันธ์และสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์ จากัด
-

สิงหาคม 2556 – กันยายน
2558
ผูอ้ ำนวยกำร (Property
Management, Sales &
Marketing and Risk
Management
Committee)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
(มหำชน)

-
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ผูร้ บั ผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )
2556
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำร
(Property Management)
บริษทั โจนส์ แลง ลำ
ซำลล์ (ประเทศไทย)
จำกัด
-

มิถุนำยน 2535 –
สิงหำคม 2544
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบริหำร
ทรัพย์สนิ
บริษทั ภัทร เรียล เอสเตท
จำกัด (มหำชน)

ฝำ่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน

2

นำงสำวจันทรำภรณ์
จัน*

ดำรงตำแหน่ง
-

ธันวำคม 2558 – มกรำคม
2559
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำน
(Assistant Vice
President Investor
Relations & Operational
Support)
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์ จำกัด

- พฤศจิกำยน 2549 –
พฤศจิกำยน 2558
Assistant Vice President
(Finance) บริษทั แปซิฟิค
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ผูร้ บั ผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )

สตาร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
นำยบรรณภพ เพ็ชรคำ ดำรงตำแหน่ง
- มิถุนำยน 2557 –
กันยำยน 2558
เจ้ำหน้ำที่ (Budgeting and
IR) บริษทั ยูนิเวนเจอร์
จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ * กำรดำรงตำแหน่งจะมีผลในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559

ระบบงานของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตั งิ านในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั ฯ จึงได้จดั
ให้มรี ะบบงานตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย 1) ระบบการกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ 2)
ระบบการบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 3) ระบบจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ท่ีเ กี่ย วข้อง 4) ระบบการคัด เลือ กบุ คลากรของผู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละผู้ร ับ มอบหมายในงานที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ (ถ้ามี) 5) ระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์
และบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ 6) ระบบรองรับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 7) ระบบการปฏิบตั กิ ารด้าน
งานสนับสนุน (Back Office) 8) ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 9) ระบบการติดต่อสื่อสารกับผูล้ งทุนหรือ
ผูเ้ ช่าทีใ่ ช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และการจัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุนหรือผูเ้ ช่าทีใ่ ช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และ 10) ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย และ 11) ระบบการจัดประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ โดยในแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อยดังมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
ระบบหลักงานหลัก

ระบบงานย่อย

ระบบการกาหนดนโยบายในการจัดการ  ระบบและขัน้ ตอนการพิจ ารณาและคัด เลือ กการลงทุ น ใน
กองทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝา่ ยการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ และการกากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
 ระบบและขัน้ ตอนการสอบทานรายงานการประเมิน มูล ค่ า
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ระบบงานย่อย
อสังหาริมทรัพย์ (Appraisal Report) (อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และการกากับ
ดูแลของฝา่ ยกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
 การให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี (อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายนัก ลงทุน สัมพัน ธ์และสนับสนุ นการปฏิบตั ิง าน และการ
กากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความ
เสีย่ ง)

ระบบการบริหารและจัดการความเสีย่ งที่  ระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับ
เกีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
การลงทุ น และบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (อยู่ ภ ายใต้ ค วาม
รับผิดชอบของฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความ
เสีย่ ง)
 ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝา่ ยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และการกากับดูแลของฝ่าย
กากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
- ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ระบบการจั ด การความขั ด แย้ ง ทาง  การเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง
 การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 การท าธุ ร กรรมที่เ ป็ น การขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า ง
กองทรัสต์กบั ทรัสตีหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
 การติดตามประเด็นเกีย่ วกับการแข่งขันทางธุรกิจ
 การติดตามประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการทาหน้ าที่
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 การเปิ ดเผยส่วนได้เ สียหรือการได้ร ับ ประโยชน์ จ ากบริษัท /
บุคคลทีเ่ ป็ นคู่คา้ กับกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และ
จัดการความเสีย่ ง)
ระบบการคัดเลือกบุคลากรของผู้จดั การ  ระบบและขั น้ ตอนการพิ จ ารณาและคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห าร
กองทรัสต์แ ละผู้ร ับมอบหมายในงานที่
อสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝา่ ยการตลาด
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เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
กองทรัสต์ (ถ้ามี)

และพัฒนาธุรกิจ และการกากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
 ระบบและขัน้ ตอนการพิจ ารณา คัด เลือ กผู้ ป ระเมิน มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาธุร กิจ และการก ากับดูแ ลของฝ่า ยกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
 ระบบและขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ คัดเลือกและว่ำจ้ำงผูเ้ ชีย่ วชำญ
ด้ำ นต่ ำ งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรบริห ำรจัด กำรกองทรัส ต์ (อยู่
ภำยใต้ค วามรับ ผิดชอบของฝ่ำ ยกำรตลำดและพัฒ นำธุร กิจ
และ/หรือ ฝ่ำยนักลงทุนสัมพัน ธ์และสนับสนุ นกำรปฏิบตั ิงำน
(แล้ว แต่ ก รณี ) และกำรกำกับ ดูแลของฝ่ายก ากับ ตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- กรณีคดั เลือกผูส้ อบบัญชี หรือทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
- กรณีคดั เลือกผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอื่น
 ระบบและขัน้ ตอนกำรคัดเลือกบุคลำกรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
(อยู่ ภ ำยใต้ ค วำมรับ ผิด ชอบของฝ่ำ ยนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์แ ละ
สนับ สนุ น กำรปฏิบ ัติงำน และกำรก ำกับดูแ ลของฝ่า ยก ากับ
ตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- ระบบการคัดเลือกบุคลากรระดับกรรมการผูจ้ ดั การ
- ระบบการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรระดั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ยและ
เจ้าหน้าที่

ระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ  ระบบและขัน้ ตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกากับ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ และบุ ค ลากรของ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 ระบบและขัน้ ตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกากับ
ดู แ ลการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากรของบริษั ท ฯ (กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
 ระบบและขัน้ ตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และกากับ
ดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามฝา่ ยงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และ
จัดการความเสีย่ ง)
ระบบรองรั บ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ  ระบบการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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กองทรัสต์

และกองทรัสต์ ตามสัญญาต่างๆ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
การปฏิบตั ิง าน และการกากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- ข้อ มูลของผู้จ ัด การกองทรัสต์ (บริษัท ยูนิ เ วนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์ จากัด)
- ข้ อ มู ล ข อ ง ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
- กระบวนการจัด เตรีย มและเปิ ด เผยข้อ มูล ที่สาคัญ ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์
 ข้อมูลสาคัญทีบ่ ริษทั ฯ ต้องดาเนินการเอง
 ข้ อ มู ล อื่ น ใด (มอบหมายให้ ผู้ บ ริ ก ารภายนอก
(Outsource) เป็ น ผู้ดาเนิ น การ และก ากับ ดูแ ลโดย
ฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง
และฝ่ า ยนั ก ลงทุ นสั ม พั น ธ์ แ ละสนั บ สนุ นกา ร
ปฏิบตั งิ าน)

ระบบการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน
(Back Office)

 ระบบการควบคุ ม และดู แ ลงานที่ ไ ด้ มี ก ารมอบหมายให้
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ย น อ ก (Outsourcing)
(อยู่ ภ ายใต้ ค วามรับ ผิด ชอบของฝ่า ยนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์แ ละ
สนับ สนุ น การปฏิบ ัติงาน และการก ากับดูแ ลของฝ่า ยก ากับ
ตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน

 ระบบควบคุมภายในและการดาเนินงาน
- ระบบการจัดทางบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝา่ ยการตลาดและพัฒนา
ธุ ร กิ จ และการก ากับ ดู แ ลของฝ่ า ยก ากับ ตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- ระบบการพิจารณาและอนุ มตั ริ ายจ่ายพิเศษหรือรายจ่าย
นอกงบประมาณ (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่าย
กากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง (อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน และ
การก ากับ ดู แ ลของฝ่า ยก ากับ ตรวจสอบ บริห าร และ
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ระบบงานย่อย
-

-

-

-

-

จัดการความเสีย่ ง)
ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
กองทรัสต์ (อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์และสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน และการกากับดูแล
ของฝา่ ยกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
ระบบการจัดทาบัญชีและงบการเงิน (อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงาน และการกากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
ระบบการควบคุมการปฏิบตั กิ ารเงินสด (อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุ นการ
ปฏิบตั งิ าน และการกากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
ระบบการติดตามการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
โดยผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์
(อยู่ ภ ายใต้ ค วาม
รับผิดชอบของฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และการ
กากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการ
ความเสีย่ ง)
ระบบการติดตามและประเมินค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของการดูแ ลของฝ่า ยนัก ลงทุ นสัม พันธ์และ
สนับ สนุ น การปฏิบ ัติง าน และการก ากับ ดูแ ลของฝ่า ย
กากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)

 ระบบควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อกาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่
ภายใต้ค วามรับ ผิดชอบของฝ่า ยการตลาดและพัฒ นาธุร กิจ
และการก ากับ ดู แ ลของฝ่ า ยก ากับ ตรวจสอบ บริห าร และ
จัดการความเสีย่ ง)
ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือผู้  ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือผู้เช่าที่ใช้ประโยชน์ใน
เช่ า ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้
กอ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ กา ร จั ด ก า รกั บ ข้ อ
ลงทุนหรือผูเ้ ช่าที่ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (อยู่
ร้ อ งเรี ย นของผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ เ ช่ า ที่ ใ ช้
ภายใต้ความรับผิดชอบของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุน
การปฏิบตั ิง าน และการกากับดูแลของฝ่ายกากับตรวจสอบ
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ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

ระบบงานย่อย
บริหาร และจัดการความเสีย่ ง)
- เรื่องร้องเรียนทัวไป
่
- ข้อร้องเรียนทีอ่ าจกลายเป็ นข้อพิพาททางกฎหมาย

ระบบการจั ด การกั บ ข้ อ พิ พ าททาง  ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย (อยู่ภายใต้ความ
กฎหมาย
รับ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ แ ละสนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั งิ าน และการกากับดูแลของฝา่ ยกากับตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความเสีย่ ง)
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
ระบบการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
 ระบบการจัด ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ (อยู่ ภ ายใต้ ค วาม
รับ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ แ ละสนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั งิ าน และการกากับดูแลของฝา่ ยกากับตรวจสอบ บริหาร
และจัดการความเสีย่ ง)
8.6

กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทรัสต์
ในอนาคต หากกองทรัสต์จะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และมีการ
จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริม ทรัพ ย์ห รือ สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพย์ด ัง กล่ าว บริษัทฯในฐานะผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนอาจจะตัง้ อยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ โดยกองทรัสต์จะ
เน้นการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงาน พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า และอาคารพาณิชย์อ่นื ๆ เช่น
ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ทัง้ นี้กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ประเภทอื่นนอกจาก
ทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงาน พื้นที่สานัก งานให้เช่า และอาคารพาณิ ชย์ หากบ ริษัทฯในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ดาเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปจั จัยต่ างๆที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าการลงทุน
เพิม่ เติมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

2.

เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มา
ซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)

(ข)

เป็ นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่มี กี ารออกตราสารแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิ
ครอบครองประเภทหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)
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3.

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใด ๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนัน้ ไม่กระทบต่ อการหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่ าวอย่างมีนัยสาคัญ และ
เงื่อนไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

4.

นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยเป็ นการลงทุน
ในอสัง หาริมทรัพ ย์ผ่า นการถือหุ้นในบริษัท ที่จ ัดตัง้ ขึ้น โดยมีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ดาเนิน การในลัก ษณะ
เดีย วกัน กับ กองทรัส ต์ โดยการลงทุ น ดัง กล่ า วจะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

5.

การท าสัญ ญาเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ต้ อ งไม่ มีข้อ ตกลงหรือ ข้อ ผูก พัน ใด ๆ ที่อ าจมีผ ลให้
กองทรัสต์ไม่สามารถจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ารจาหน่าย) เช่น ข้อตกลงที่
ให้สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่าหน้าทีป่ กติทผ่ี เู้ ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่า
สิน้ สุดลง

6.

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ห้าของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขายเพิม่ เติมรวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีก่ ่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจ่ ะทาให้ได้มา
และใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย

7.

ผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เป็ น การประเมิน มู ล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที่มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิท ธิแ ละเป็ น ไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลาไม่เกินหกเดื อนก่อนวันยื่นคา
ขอ โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้อยสองราย และ

(ข)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้วธิ กี ารได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติมของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ด้วย
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1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
(ก)

ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก และอุ ป กรณ์ (ถ้ า มี ) เช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น และกฎหมาย สภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนและความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้าทานิตกิ รรม เป็ นต้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง โดยในกรณีทเ่ี จ้าของ ผูใ้ ห้เช่า หรือ
ผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดให้มที ป่ี รึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย

(ข)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามข้อกาหนดดังนี้

(ค)

(1)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานัก งาน ก.ล.ต.
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับ
การให้ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก

(2)

การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกัน
เกินสองครัง้

(3)

ต้องประเมินมูลค่ าอย่างเต็มรูปแบบที่มกี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนโดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็ น
เวลาไม่เกินหนึ่งปี

ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าช่วง จะจัด
ให้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญา
เช่า หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

2.

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(2)

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์

(3)

มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม
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(ข)

(4)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรม
และเหมาะสม

(5)

ผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทา
ธุรกรรมนัน้

ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

(2)

ในกรณีท่เี ป็ น การได้มาซึ่ง ทรัพย์สนิ หลัก ที่มีมูลค่าตัง้ แต่ ร้อยละสิบขึ้นไปของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors)
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย

(3)

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละสามสิบ ขึน้ ไปของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง

การคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ หลักข้างต้น จะคานวณตามมูลค่าการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ของแต่ ละโครงการที่ทาให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการนัน้ ด้วย
(ค)

8.7

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ต้องกาหนด
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีดงั ต่อไปนี้
(1)

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดให้มเี อกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุม แล้วแต่กรณี ซึง่ แสดงความเห็นของตนเกีย่ วกับลักษณะธุรกรรมการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจน

(2)

หน้ า ที่ข องทรัสตีใ นการเข้า ร่ว มประชุ มผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อให้ค วามเห็นเกี่ย วกับ
ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
หรือไม่

ระบบในการติ ดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
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บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ผลประโยชน์จากการลงทุน
อย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่องในระยะยาว โดยคานึงถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ต่ อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุน โดยบริษทั ฯ จะมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าลงทุน ดังต่อไปนี้
(1)

บริษัทฯ และทรัสตีจะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ ละปี โดยการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจาปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในปี ทผ่ี ่านมา เพื่อให้การประกอบการของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนได้รบั ผลกาไร และในกรณีทผ่ี ลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บริษัทฯ และทรัสตีจะดาเนินการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเพื่อหาสาเหตุ และจะดาเนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชดิ ในการพัฒนา
แผนงานในการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุน ให้
เป็ นไปตามเป้าหมายหรือทีค่ าดการณ์ไว้

(2)

บริษัทฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันในการสร้างความเจริญเติบ โตทางธุรกิจและพัฒนา
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้ารายต่างๆ พร้อมทัง้ บริหารจัดการให้อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่า และ/หรือ
ค่าบริการพื้นที่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่กองทรัสต์ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ และ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและความเสีย่ งเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน

(3)

บริษทั ฯ จะร่วมมือกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมทัง้ มีการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ

(4)

บริษทั ฯ และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะทางานกันอย่างใกล้ชดิ เพื่อเพิม่ ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวจะรวมถึง






การก าหนดกลุ่ ม ลูก ค้า เป้ าหมายของอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์เ ข้า ลงทุ น โดยมีก าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการให้บริการ และมีการกาหนดราคาค่าเช่าและ
ค่าบริการพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
การดูแลและบารุงรักษาพื้นที่ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน เช่น การปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะและพืน้ ทีส่ ่วนกลาง และการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพาะส่วนให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้
งาน
การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน การบารุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้
งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
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(5)

กองทรัสต์และบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
โดยการนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า รวมถึงให้บริการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่อง
กับการเช่า โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษัทฯ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดหาผูส้ นใจทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีข่ อง
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน เพื่อเพิม่ อัตราการเช่าพืน้ ทีโ่ ดยการโฆษณาผ่านสือ่ Internet และช่องทาง
การจัดจาหน่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้เข้าชมสถานทีข่ องโครงการ และการเจรจากับผูท้ ส่ี นใจจะเช่า
พืน้ ทีโ่ ดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนจะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
และมีการเผยแพร่ทางสือ่ ต่างๆ ตามความเหมาะสม

(6)

บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประกันภัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้


(7)

การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทรัสต์ทม่ี ตี ่ออสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน เพื่อคุม้ ครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับกองทรัสต์
อันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยกาหนดให้ผู้ให้กู้เป็ นผู้รบั
ผลประโยชน์ ร่วมในกรณีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน หรือระบุให้ทรัสตีในนามของกองทรัสต์เป็ นผู้รบั
ประโยชน์สาหรับกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่ได้กยู้ มื เงิน (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากทรัสตี

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหายจากความชารุดบกพร่อง
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าหรือผูใ้ ห้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์
แก่กองทรัสต์ หรือผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ได้ทาประกันภัยนัน้ ไว้แล้ว ให้กองทรัสต์
โดยทรัสตีทาประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีทก่ี องทรัสต์อาจถูกไล่เบีย้ ให้ตอ้ งรับผิด

การทาประกันภัยประเภทต่างๆ ของกองทรัสต์ ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์โดยทรัสตีมกี รรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ
การทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้


ในการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของ
กองทรัสต์

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มคี วามสมเหตุสมผลและเป็ น
ธรรม

บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียกับการทาธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพิจารณาและตัดสินใจเข้าทาธุรกรรม
การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันต้องใช้ราคาและอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและมีความ
สมเหตุสมผล
8.8

ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมสาหรับการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์แบ่งเป็ นค่าธรรมเนียมพืน้ ฐาน (base fee) ในอัตราไม่เกิน 0.3% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ โดยมีการกาหนดอัตราขัน้ ต่าที่ 12 ล้านบาทต่อปี (อาจมีการปรับขึน้ อัตราขัน้ ต่ าในกรณีทม่ี กี ารเพิม่
ทุน อันส่งผลให้มกี ารเพิม่ งานหรือหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์) และค่าธรรมเนียมผันแปร (variable fee) ในอัตรา
ไม่เกิน 2% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว3 ในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
8.9

วิ ธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.

เหตุในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้ อย่างไรก็ดกี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดยชอบไม่เป็ นเหตุให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เกิดสิทธิเรียกร้องต่อทรัสตีเพื่อความเสียหายใด ๆ

2.

1.1

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.2

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ หรือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.3

สานักงาน ก.ล.ต.สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือสังพั
่ กการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่า 90 วัน ทัง้ นี้ ตามประกาศ สช. 29/2555

1.4

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิตบิ ุคคล หรือชาระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นคาสัง่
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม

1.5

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงให้เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การถอดถอนจากการทาหน้าที่
2.1

เมื่อปรากฏว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้บริหารจัดการกองทรัสต์ตามหน้าทีใ่ ห้ถูกต้อง และครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ พระราชบัญญัติ

3

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว หมำยถึง รำยได้สุทธิของอสังหำริมทรัพย์บวกดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำรและหักค่ำใช้จ่ำยของกองทรั สต์แต่ไม่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมผันแปรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ตดั จำหน่ ำย และปรับปรุงด้วยรำยกำรที่มไิ ด้จ่ำยเป็ นเงินสดจำกค่ำเช่ำที่ดนิ และ
รำยกำรทีม่ ไิ ด้รบั เป็ นเงินสดจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
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ทรัสต์หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่
นัน้ ทรัสตีเห็นว่าเป็ นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรือ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
2.2

ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มลี กั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศสช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตั ติ ามคาสังแต่
่ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

2.3

ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของสานักงาน ก.ล.ต.สิน้ สุดลง
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้รบั การต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

การถอดถอนจากการทาหน้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์ในการทีจ่ ะได้รบั ชดใช้
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญา
3.

การลาออก และหน้าทีภ่ ายหลังการลาออกของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3.1

การลาออกของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ท่จี ะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผู้ร ั บประโยชน์
และทรัสตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ บิ (120) วันก่อนวันทีก่ าหนดให้การลาออกมี
ผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผรู้ บั ประโยชน์และต่อทรัสตี และในระหว่าง
ทีก่ ารลาออกยังไม่มผี ลใช้บงั คับนัน้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัส
ตีในการแต่งตัง้ บุคคลใหม่ซง่ึ มีคุณสมบัตแิ ละได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์แทนที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ร ายเดิม โดยในระหว่า งที่ท รัสตียงั ไม่ สามารถ
แต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้นนั ้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมทาหน้าที่ต่อไปจนกว่า
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์
ตามสัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์

3.2

หน้าทีภ่ ายหลังการลาออก
ภายหลัง จากที่ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ย่ืน หนั ง สือ ลาออกแล้ว ให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้
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4.

(ก)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลความลับทางการค้าหรือไม่ก็
ตามให้แก่ทรัสตีและ /หรือผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ตาม
ทีท่ รัสตีรอ้ งขอตามสมควรเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข)

ไม่ดาเนินการหรือประกอบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ายกับ หรือทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
การแข่งขันกันกับธุรกิจของกองทรัสต์เป็ นระยะเวลา 2 (สอง) ปี อนึ่ง หน้าทีใ่ นข้อนี้ให้
รวมถึงการไม่ชกั ชวน ติดต่อ หรือดาเนินการใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรือเป็ นผลให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทล่ี าออกหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์สน้ิ สุด
ลงมีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ ลูก ค้า ป จั จุ บ ัน ของกองทรัส ต์ใ นลัก ษณะที่เ ป็ น การ
แข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์

(ค)

เก็บรักษาความลับทางการค้าของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ข้อมูล แบบร่าง บัญ ชี
รายชื่อลูกค้า และเอกสารอื่นใดทีม่ สี าระสาคัญเป็ นความลับทางการค้าของกองทรัสต์
ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีเสียก่อน
เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่ วยงานราชการตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรือ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาธารณะอยู่ในขณะทีม่ กี ารเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ เว้นแต่เป็ น
กรณี ท่ไี ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญญาก่อ ตัง้ ทรัสต์ หรือจะได้ร ับ อนุ ญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
จากทรัส ตี หรือ เป็ น กรณี ท่ีต้ อ งปฏิบ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคาสังใดๆ
่
ทีอ่ อกโดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีทต่ี อ้ งปฏิบตั ติ ามคาสังของหน่
่
วยงานใดๆทีเ่ กีย่ วข้อง

(ง)

ดาเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างต่อเนื่องตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

วิธกี ารแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ให้ทรัสตีขอมติผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตาม 1. และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
มติ ทัง้ นี้ในกรณีทข่ี อมติแล้ว แต่ไม่ ได้รบั มติ ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง
โดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
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8.10

การบริหารจัดการกองทรัสต์อื่น
ในปจั จุบนั บริษัทฯในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้มกี ารบริหารจัดการกองทรัสต์อ่นื แต่อย่างใด ทัง้ นี้ ในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีแ ละผู้จ ัดการกองทรัสต์ต ามสัญ ญาก่อ ตัง้ ทรัสต์และสัญญาอื่นๆที่เกี่ย วข้อง ทรัสตีและ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่ใ ช้ค วามระมัด ระวัง ตามสมควรในการด าเนิ น การเพื่อ ป้ องกัน ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้มกี ารดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
และหากมีกรณีท่อี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามี มาตรการหรือ
กลไกที่สามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์ดาเนินไปในลักษณะที่เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรียบ
กองทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

2.

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทข่ี ออนุ ญาต
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้ เว้นแต่กองทรัสต์
อื่นนัน้ เป็ นกองทรัสต์ทแ่ี ปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

3.

กองทรัสต์จะไม่เข้าทารายการใดทีอ่ าจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ เช่น การซือ้
อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีซง่ึ อาจทาให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบและสอบทาน รวมถึงการทา Due Diligence ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างเป็ นอิสระ
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9.

ทรัสตี

9.1

ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

สถานที่ ตงั ้ ส านั ก งาน 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ใหญ่
ไท กรุงเทพฯ 10400
ประเภทธุรกิ จ
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
9.2

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนและทรัสตี
0-2673-3999
0-2673-3900
www.kasikornasset.com

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ทรัสตีได้รบั ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากสานักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556

9.3

หน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
ทรัสตีมหี น้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยีย่ งผู้มวี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และความเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้
เพิม่ เติมแก่ผลู้ งทุน (ถ้ามี) หน้าทีท่ ส่ี าคัญของทรัสตีตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในร่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ได้แก่
1. ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควร กรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์กระทาการ หรืองดเว้นกระทา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ทรัสตีจะต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมทัง้ ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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4. จัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวมกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ รวมทัง้ มีอานาจในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
5. จัดทารายงานเสนอต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์พร้อมกับรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ โดยระบุว่าทรัสตีมี
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ว่าเป็ นอย่างไร
สอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ กฎหมายประกาศและข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือไม่
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทรัส
ตีในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
9.4

ค่าธรรมเนี ยมที่ได้รบั จากการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในหัวข้อ 10 เรื่องค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเรียกเก็บจากกองทรัสต์
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10.

ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

10.1

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่ 15%
จ่ำยเป็นรำยปี ซึง่ ไม่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่
จ่ำยรำยครัง้ (เมือ่ มีกำรเพิม่ ทุนหรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ )
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่ 12%
จ่ำยรำยครัง้ (เมือ่ มีกำรเพิม่ ทุนหรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ )

 ค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

0.5%

อัตราพืน้ ฐาน : ประมำณ 0.3% รำยเดือน
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่ำอัตรำขัน้ ต่ำที่ 12 ล้ำน
บำทต่อปี (ในกรณีทม่ี กี ำรเพิม่ ทุน
และมีหน้ำทีเ่ พิม่ เติม อำจมีกำร
ปรับอัตรำขัน้ ต่ำ)
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Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

0.5%

ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable) : ไม่เกิน 2% ของ
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิหลัง
ปรับปรุงแล้ว4

รำยไตรมำส

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ณ วันทีม่ กี ำรโอน
กรรมสิทธิและช
์ ำระรำคำ
ค่ำสินทรัพย์ระหว่ำง
คู่สญ
ั ญำเรียบร้อยแล้ว

(Acquisition fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้มำของกองทรัสต์ โดยไม่
รวมถึงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรกและทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ได้มำจำกเลิศรัฐกำร นอร์ท สำธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐกำร หรือนอร์ท สำธร
เรียลตี้
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Disposal Fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทีต่ ่ำกว่ำ
ระหว่ำงทรัพย์สนิ ทีจ่ ำหน่ำยไป

4

ณ วันทีม่ กี ำรโอน
กรรมสิทธิและช
์ ำระรำคำ
ค่ำสินทรัพย์ระหว่ำง
คู่สญ
ั ญำเรียบร้อยแล้ว

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว หมำยถึง รำยได้สุทธิของอสังหำริมทรัพย์บวกดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำรและหักค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์แต่ไม่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมผันแปรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย และปรับปรุงด้วยรำยกำรทีม่ ไิ ด้จ่ำยเป็ นเงินสดจำกค่ำเช่ำ พื้นที่อำคำร
และรำยกำรทีม่ ไิ ด้รบั เป็ นเงินสดจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 2 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ของกองทรัสต์ และรำคำประเมิน
ทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทีม่ อี ยู่
ในบัญชีรำยชือ่ ทีไ่ ด้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่
รวมถึงกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ
ให้แก่เลิศรัฐกำร นอร์ท สำธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐกำร หรือนอร์ท สำธร
เรียลตี้
 ค่ำธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษำ

1.0%

ประมำณ 0.3% ของมูลค่ำ
รำยเดือน
ทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำ
อัตรำขันต
้ ่ำที่ 8 ล้ำนบำทต่อปี
(ในกรณีทม่ี กี ำรเพิม่ ทุนและมี
หน้ำทีเ่ พิม่ เติม อำจมีกำรปรับ
อัตรำขันต
้ ่ำ)

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ประมำณ 0.05% ต่อปีของเงินทุน รำยเดือน
จดทะเบียนของกองทรัสต์

 ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ (ตำมสัญญำแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์)
ช่วงปีท่ี 1 – ปีท่ี 6 ประกอบด้วย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร

2.0%

อัตราพืน้ ฐาน: ตำมทีก่ ำหนดใน
ร่ำงสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ แต่ทงั ้ นี้
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีมลู ค่ำ
ไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี

ทรัพย์สนิ

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 3 จำก 18

รำยเดือน

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

อสังหำริมทรัพย์ (ไม่รวมถึงค่ำบริกำร
รักษำควำมปลอดภัย และค่ำบริกำร
ดูแลรักษำทำควำมสะอำด)
- ค่ำภำษีโรงเรือน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำทรัพย์สนิ รวมถึงค่ำ
บำรุงรักษำทำงเชือ่ มบีทเี อส
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ควบคุมงำน
ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ จัดซื้อ
จัดหำ และ/หรือก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพือ่
ปรับปรุง พัฒนำ ทดแทน ทำให้
เทียบเท่ำ เพิม่ มูลค่ำ และ/หรือปรับ
แบบภูมทิ ศั น์หรือภูมสิ ถำปตั ย์
อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ลงทุน
- ค่ำคอมมิชชัน่
- ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย
- ค่ำเบีย้ ประกัน

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
3.0%

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
รำยไตรมำส
(Variable): ไม่เกิน 8% ต่อปีของ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่
ทัง้ หมด

ตัง้ แต่ปีท่ี 7 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์
- ค่ำภำษีโรงเรือน

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 4 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

(1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำรงสถำนะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ประมำณ 0.05% ต่อปีของทุน
ชำระแล้ว

รำยปี

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร ตำมทีจ่ ่ำยจริง
สอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน

ประมำณ 0.10% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รำยปี

(3) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรประเมินค่ำ และ/หรือ สอบ
ทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจภำพรวม
ตลำด
(4) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรประเมินระบบวิศวกรรม ค่ำ
ตรวจสอบอำคำร ค่ำใช้จ่ำยจัดทำ
รำยงำน หรือบทวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ รวจสอบทรัพย์สนิ
(5) ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
จัดกำรอสังหำริมทรัพย์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร เป็นต้น
(6) ดอกเบีย้ ค่ำใช้จ่ำย และ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรกูย้ มื เงินจำก
ธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 0.075% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

อัตรำดอกเบีย้ ไม่เกิน MLR และ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม หรือ
ค่ำทีป่ รึกษำอื่นๆ ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 5 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิติ
บุคคลประเภทอื่น ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำทีป่ รึกษำในกำรจัดหำเงิน
กูย้ มื หรือกำรออกตรำสำรทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ค่ำธรรมเนียมกำร
กูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบัน
กำรเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือ
นิตบิ ุคคลประเภทอื่นเพือ่ ชำระคืน
หนี้เดิม และ ค่ำธรรมเนียมในกำร
ดำเนินกำรด้ำนหลักประกันรวมถึง
ค่ำจดจำนองและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผูถ้ อื
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
หน่วยทรัสต์ ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์
รำยงำนประจำปี และเอกสำรอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ตลอดจน ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำว
(8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม
ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
(9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่ำว
หนังสือตอบโต้ เอกสำร ข่ำวสำร
ประกำศและรำยงำนต่ำงๆ ถึงผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ รวมถึงกำรลงประกำศ
หนังสือพิมพ์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิ

ไม่เกิน 0.025% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิ
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 6 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

(10) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมในกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ กำรเพิม่ ทุน และ/หรือ
ลดทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรทีน่ ำย
ทะเบียนเรียกเก็บ ค่ำไปรษณียำกร
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร เป็นต้น
(11) ค่ำเอกสำรทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่ำเอกสำรกำรลงบัญชี
กองทรัสต์
(12) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำทีป่ รึกษำต่ำง ๆ และ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดย
ชอบโดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
หรือทรัสตี ตำมหน้ำที่ เพือ่
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เช่นค่ำทีป่ รึกษำ และ/
หรือตัวแทนประกันภัย
(13) ค่ำใช้จ่ำยอันเกีย่ วเนื่องจำกกำร
เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือ ทีเ่ กิดขึน้ จำก
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และ/หรือ
ประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมำยอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
(14) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรติดตำม
ทวงถำมหรือกำรดำเนินกำรตำม

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 7 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

กฎหมำยเพือ่ กำรรับชำระหนี้ใดๆ
หรือค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดีในศำล เพือ่ รักษำสิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับกองทรัสต์
(15) ค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยรวมถึง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีทำงศำล
ทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนและกำร
บริหำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดทรัพย์สนิ ค่ำ
สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดีทำงศำล ค่ำธรรมเนียม
ศำล ค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสียหำยแก่บุคคลภำยนอก ค่ำจด
จำนอง ค่ำปลดจำนอง ค่ำใช้จ่ำยใน
ด้ำนนิตกิ รรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
แก้ไขสัญญำ เป็นต้น
(16) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีของ ทรัส ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
ตีทฟ่ี ้ องร้องให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่ หรือเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 8 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

(17)

(18)

(19)
(20)

(21)

(22)

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงหรือ
เมือ่ ได้รบั คำสังจำกส
่
ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ค่ำสินไหมทดแทนแก่
บุคคลภำยนอกสำหรับควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมำจำก
กำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ ใน
ส่วนทีเ่ กินจำกค่ำสินไหมทดแทนที่
กองทรัสต์ได้รบั ภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัย
ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลิกกองทรัสต์หรือ
เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
หรือ ทรัสตี
ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชีในระหว่ำง
กำรชำระบัญชีกองทรัสต์
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับช่องทำง
สือ่ สำรออนไลน์ต่ำงๆ เช่น
Facebook Instagram เป็นต้น
ค่ำออกแบบ อัพเดตข้อมูลเพิม่ เติม
และดูแลบำรุงรักษำเวบไซต์ ซึง่
หมำยรวมถึงเวบไซต์ของ
กองทรัสต์ และเวบไซต์ของ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรำยได้
รวมของกองทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรำยได้
รวมของกองทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 9 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

สนับสนุนกำรกุศลต่ำงๆ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรับรอง
ลูกค้ำ วิทยำกร หน่วยงำนรำชกำร
ตัวแทน (Agent) และ/หรือ
เจ้ำหน้ำทีท่ ม่ี ำติดต่ออำคำร
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับของขวัญ
และของกำนัล เนื่องในโอกำสและ
วันสำคัญต่ำงๆ ให้กบั ลูกค้ำ ผูเ้ ช่ำ
ตัวแทน (Agent) สำนักงำนจรำจร
สำนักงำนตำรวจ สำนักงำนเขต
และ/หรือหน่วยงำนรำชกำร เช่น
ของขวัญวันขึน้ ปีใหม่ กระเช้ำ
ดอกไม้แสดงควำมยินดี เป็นต้น
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรม
ทำงศำสนำและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เช่น
กำรสักกำระบูชำศำลพระภูม ิ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนทำบุญ
อำคำรประจำปี
ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกำร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์ ซึง่
กองทรัสต์จะรับผิดชอบตัง้ แต่ปีท่ี 7
เป็นต้นไป


ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์
รวมถึงค่ำบำรุงรักษำทำงเชือ่ ม

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 7.0% ต่อปีของรำยได้รวม
ของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 10 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

บีทเี อส


ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ควบคุมงำน ซ่อมแซม ดูแล
บำรุงรักษำ จัดซื้อจัดหำ และ/
หรือก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพือ่
ปรับปรุง พัฒนำ ทดแทน ทำ
ให้เทียบเท่ำ เพิม่ มูลค่ำ และ/
หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์หรือ
ั อสังหำริมทรัพย์
ภูมสิ ถำปตย์
และ/หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีก่ องทรัสต์ลงทุน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
บำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์
เพือ่ ดำรงสถำนะอำคำรอนุรกั ษ์
พลังงำนตำมใบรับรองLEED
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ประชำสัมพันธ์ทวไป
ั่

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรำยได้
รวมของกองทรัสต์



ค่ำคอมมิชชัน่

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำเบีย้ ประกัน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรำยได้
รวมของกองทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรำยได้รวม

(28) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกำร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์ เช่น


ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 11 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ของกองทรัสต์


ค่ำบริกำรดูแลรักษำทำควำม
สะอำด

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 3.0% ต่อปีของรำยได้รวม
ของกองทรัสต์



ค่ำสำธำรณูปโภค

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 15.0% ต่อปีของรำยได้
รวมของกองทรัสต์



ค่ำระบบทีจ่ อดรถ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรรำยปี / ค่ำ
เช่ำทีด่ นิ รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 1.0% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้ำ
ลงทุน (สำหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก)



ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมอพยพหนีไฟ และกำร
อบรมดับเพลิงประจำปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ไม่เกิน 0.025% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้ำ
ลงทุน (สำหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก)



ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
จัดทำป้ำยชือ่ และป้ำยบอกทำง
ต่ำงๆในอำคำร รวมถึงกำร
ผลิตและปรับปรุงข้อมูลของ
VDO Wall บริเวณล็อบบีข้ อง
อำคำร
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัด ตำมทีจ่ ่ำยจริง



กิจกรรมต่ำงๆ และกำรประดับ

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรำยได้รวม
ของกองทรัสต์

ประมำณ 0.5% ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้ำ
ลงทุน (สำหรับทรัพย์สนิ ที่

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 12 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

ตกแต่งเพือ่ ส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของ
อสังหำริมทรัพย์ เช่น
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัด
กิจกรรมเพือ่ สังคม, กิจกรรม
ส่งเสริมแนวควำมคิดอนุรกั ษ์
พลังงำน, กิจกรรม Vertical
Run, กิจกรรม Beer Garden,
กิจกรรม Singing Contest,
กิจกรรมตำมวันประเพณี และ
ค่ำอุปกรณ์ตกแต่งสถำนทีต่ ำม
วันสำคัญต่ำงๆ เป็นต้น
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำร
ใช้บริกำรผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก
(Outsource)


ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ กำร
เพิม่ ทุน หรือได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ
1) ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องในกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียม
และจัดทำเอกสำรสัญญำ เป็นต้น
2) ค่ำธรรมเนียมผูแ้ ทนหรือตัวแทน

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

3.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 13 จำก 18

กรณีกำรจัดตัง้ กองทรัสต์
เพิม่ ทุน หรือได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

(Agent or Property Broker) (ถ้ำมี)
ในกำรซื้อ จัดหำ จำหน่ำย หรือโอน
สิทธิ
3) ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยเพือ่ กำร ตำมทีจ่ ่ำยจริง
จัดหำ ได้มำ จำหน่ำย จ่ำย โอน
สินทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจสอบวิเครำะห์ และศึกษำควำม
เป็นไปได้และควำมเหมำะสมในกำร
ซื้อ เช่ำ หรือ จำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์ โอน และรับโอนสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน เป็นต้น
4) ค่ำภำษีหรือค่ำธรรมเนียมและอำกร
ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
แสตมป์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทรัสต์ เช่น ค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และจะ
ถูกหักจำกค่ำขำยหลักทรัพย์เมือ่ มี
กำรขำยหลักทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกีย่ วข้องกับกำรซื้อหรือขำย
อสังหำริมทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน
หลักทรัพย์ หรือ อสังหำริมทรัพย์
เป็นต้น
5) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยใน ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
กำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 14 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยใน ตำมทีจ่ ่ำยจริง
กำรประเมินระบบวิศวกรรม ค่ำ
ตรวจสอบอำคำร ค่ำธรรมเนียมที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมที่
ปรึกษำทำงภำษี ค่ำธรรมเนียมผูส้ อบ
บัญชีต่อกำรตรวจสอบประมำณกำร
งบกำไรขำดทุน ค่ำใช้จ่ำยจัดทำ
รำยงำน หรือบทวิจยั
7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชำระเงินและคืน
ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
เงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำอำกร
แสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรสำร เป็นต้น

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

8) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภำษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเตรียมและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

9) ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วน
ตลอดจน ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำว

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

10) ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 15 จำก 18

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ

รอบและระยะเวลาที่

(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

11) ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำอื่นๆ
12) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย

13) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์กำรเสนอขำยและที่
เกีย่ วเนื่องกับกำรขำยหน่วยทรัสต์
เช่น ค่ำเลีย้ งรับรอง ค่ำวำงแผน ค่ำ
ออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่สอ่ื
โฆษณำ เวบไซต์ งำนอีเว้นท์ งำน
โรดโชว์ งำนแถลงข่ำว กำรเยีย่ มชม
ทรัพย์สนิ โฆษณำขอบคุณกำร
สนับสนุนกำรจองซื้อ อีเวนท์ฉลอง
ควำมสำเร็จภำยหลังกำรจองซื้อ ฯลฯ
14) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์

2.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

เรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คดิ เป็ นอัตราร้อยละของ NAV ดังนัน้ เพดานค่าใช้จ่ายนี้จงึ เป็ นเพียงประมาณการ
เพื่อคานวณเป็ นอัตราร้อยละของ NAV เท่านัน้ โดยสามารถดูอตั ราทีเ่ รียกเก็บจริงได้ในหัวข้อ "อัตราทีค่ าดว่า
จะเรียกเก็บ"
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูจ้ องซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจาก
ผูจ้ องซื้อ หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรัสต์

ไม่มี



ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 16 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจาก
ผูจ้ องซื้อ หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์




อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ

ตามอัตราทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กาหนด (ถ้ามี)
ค่ า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารแสดงสิ ท ธิ ใ น ตามอัตราทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กาหนด
หน่วยทรัสต์
อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
อื่นๆ
ดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกันแล้ว
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 17 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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10.2

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
(1)

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อตั ราทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10.1
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการเพิม่ /ลด/ยกเว้นจานวนค่าธรรมเนียมภายใต้อตั ราทีร่ ะบุไว้ตามข้อ
10.1 โดยหากจานวนค่าธรรมเนียมภายหลังการเพิม่ /ลด/ยกเว้น คิดเป็ นอัตราไม่เกินตามทีร่ ะบุไว้

(2)

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าทีร่ ะบุในข้อ 10.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะกระทาเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 18 จำก 18

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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11.

นโยบายการกู้ยืมเงิ นในอนาคตและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก กองทรัสต์มนี โยบายในการกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ หลัก
ทีล่ งทุนครัง้ แรกตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื เงิน
อย่างไรก็ดี ในอนาคต กองทรัสต์อาจกูย้ มื เงินเพิม่ เติมโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือออกตราสารหรือ
หลักทรัพย์ หรือเข้าทาสัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกูย้ มื รวมถึงก่อภาระผูกพันแก่ทร้พย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อนาเงินทีไ่ ด้มา
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เพิม่ เติม ปรับปรุงทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ลงทุนแล้ว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่
เป็ นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้
11.1

มูลค่าการกู้ยืม
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ จะมีขอ้ จากัดให้มลู ค่าการกูย้ มื ไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
(1)

ร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

ร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ในกรณีท่กี องทรัสต์มอี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึง่ เป็ นอันดับความน่ าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดทีไ่ ด้รบั การจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่งปี
ก่อนวันกูย้ มื เงิน

การกูย้ มื เงินข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพย์ หรือเข้าทาสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีม่ ี
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน
11.2

การก่อภาระผูกพันแก่ทร้พย์สินของกองทรัสต์
การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ จากัดเฉพาะกรณีท่จี าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(1)

การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทาข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทาได้ เช่น การนา
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกูย้ มื ตามข้อ 11.1 ข้างต้น

(2)

การก่ อภาระผูก พันที่เป็ น เรื่องปกติในทางพาณิ ชย์หรือ เป็ นเรื่องปกติในการทาธุร กรรมประเภทนัน้

ส่วนที่ 2-11 หน้ำ 1 จำก 1

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
12.

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจากัด

นโยบายการจ่ายประโยชน์ของกองทรัสต์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
12.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกาไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์นนั ้ ได้แก่ประโยชน์ตอบแทน
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีและประโยชน์ตอบแทนสาหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ไ ม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีท่กี องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุน
กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบบัญชีกไ็ ด้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เดิม
กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึงกาไรสุทธิทอ่ี า้ งอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซง่ึ ได้รวมการชาระคืน
เงินต้นตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) แล้ว

12.2

ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

12.3

ในกรณีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่อื ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั
ผลประโยชน์ ต อบแทน และจะด าเนิ น การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ า วให้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยท รัส ต์ ภ ายใน
กาหนดเวลาดังนี้
 ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี
ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
 ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (หากมี) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนสาหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีสาหรับไตรมาสล่าสุด
ก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน

12.4

ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนต้องเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีช่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถือครองหน่ วยทรัสต์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

ส่วนที่ 2-12 หน้ำ 1 จำก 2

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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นัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด

ส่วนที่ 2-12 หน้ำ 2 จำก 2

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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13.

ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์

เนื่องจากกองทรัสต์ยงั ไม่ได้จดั ตัง้ ดังนัน้ จึงยังไม่มผี ลการดาเนินงาน สาหรับข้อมูลผลการดาเนินงานในอดีตของทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-13 หน้ำ 1 จำก 1

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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14.

นโยบายการลงทุนในอนาคต

ในอนาคต กองทรัสต์อาจทาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่นื เพิม่ เติมนอกจากทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก โดยการลงทุน
ของกองทรัสต์ในอนาคตจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
14.1

การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1.

อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม ในอนาคตอาจเป็ น ทรัพ ย์สิน ที่ตัง้ อยู่ ใ นประเทศไทยหรือ ใน
ต่างประเทศก็ได้ โดยกองทรัสต์จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงาน พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า และ
อาคารพาณิชย์อ่นื ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ทัง้ นี้กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ
ประเภทอื่นนอกจากทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงาน พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า และอาคารพาณิชย์ หากบริษทั ฯใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปจั จัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง และเห็นว่าการลงทุนเพิม่ เติม
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีก่ ่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจ่ ะทาให้ได้มาและใช้พฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงิน ทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนา
ดังกล่าว โดยไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆ เพิม่ เติม บริษัทฯในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการศึกษา
ความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการเข้าลงทุน รวมถึงประเมินความเสีย่ งในการเข้าลงทุนรวมถึงปจั จัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว
ในระดับทีเ่ หมาะสมให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ โดยในการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆเพิม่ เติม บริษทั ฯในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์และข้อกาหนดในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
ถู ก ต้ อ งและเพีย งพอให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เพื่อ ใช้ พิจ ารณาอนุ ม ัติใ ห้ก องทรัส ต์ เ ข้า ท ารายการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม

2.

3.
4.

14.2

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีทก่ี องทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น นอกเหนือจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์กไ็ ด้ ซึง่ จะเป็ นไปตามข้อกาหนดทีม่ สี าระสาคัญดังต่อไปนี้
1.

ทรัพย์สนิ อื่น นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หลักมีขอบเขตประเภททรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2-14 หน้ำ 1 จำก 3
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(ก)

พันธบัตรรัฐบาล

(ข)

ตั ๋วเงินคลัง

(ค)

พัน ธบัต รหรื อ หุ้ น กู้ ท่ี ร ัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ง้ ขึ้น เป็ น ผู้ อ อก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนแบบไม่มเี งื่อนไข

(ง)

เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

(จ)

บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารหรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง

(ฉ)

ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ้าประกัน โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทัง้ นี้การรับรอง รับอาวัล
หรือค้าประกัน แล้วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้ จานวน หรือค้าประกันต้น
เงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนอย่างไม่มเี งื่อนไข

(ช)

หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวม
อื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก ทัง้ นี้ในกรณีทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ
ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

เป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานกากับ
ดู แ ลด้ า นหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ท่ี เ ป็ น สมาชิก สามัญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของWorld Federation of
Exchanges (WFE)

2.

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ
ทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

3.

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

(ซ)

หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์อ่นื ทัง้ นี้ เฉพาะที่จดั ตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย

(ฌ)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจ่ ดั ตัง้ ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นนั ้ จะ
จัดตัง้ ในรูปบริษทั กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้ นี้ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2-14 หน้ำ 2 จำก 3
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(ญ)

1.

Real Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น สมาชิกสามัญของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

2.

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในหมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรือหุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

3.

มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges
(WFE) หรือมีการรับซือ้ คืนโดยผูอ้ อกตราสาร

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีทท่ี าสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ งของกองทรัสต์

2.

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศเกีย่ วกับอัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัวไปที
่ อ่ อกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์

3.

ในกรณี ท่ลี ูกหนี้ต ามตราสารที่ก องทรัสต์ลงทุน ผิด นัด ชาระหนี้ หรือมีพฤติก ารณ์ ว่ าจะไม่สามารถช าระหนี้ไ ด้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันทีก่ าหนดไว้สาหรับกองทุนรวมทัวไปที
่
อ่ อกตาม
มาตรา 117 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์

14.3

การลงทุนในหุ้นของนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

กองทรัสต์อาจลงทุนในหุน้ ของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และ

2.

เป็ นการลงทุนในหุน้ ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั กิ ารดาเนินงานบางประการของนิตบิ ุคคล (Golden
Share) ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่งหุน้

ส่วนที่ 2-14 หน้ำ 3 จำก 3
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15.

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ส่วนที่ 2-15 หน้ำ 1 จำก 1
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ( Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT) ต่อนักลงทุนโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์

:

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย

:

ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐำนะผูร้ บั ประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)

ประเภทกำรลงทุน

:

ลงทุนใน (1) สิทธิกำรเช่ำพื้นที่ระยะยำวบำงส่วนในอำคำร ส่วน
ควบ และงำนระบบของอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ โดยไม่รวม พืน้ ทีใ่ นส่วนทีป่ ระกอบกิจกำรโรงแรมโอกุระ (2)
สิทธิกำรเช่ำช่วงอำคำร ส่วนควบและงำนระบบในอำคำรสำนักงำน
โครงกำรสำทร สแควร์ และ (3) สิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ (กองทรัสต์ไม่ลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำช่วงที่ดนิ ของอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์)

คุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์

:

ประเภทระบุช่อื ผูถ้ อื และชำระเต็มมูลค่ำทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่มขี อ้ จำกัด
กำรโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ขอ้ จำกัดทีเ่ ป็ นไปตำมกฎหมำยตำมทีไ่ ด้
ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์

จำนวนทีอ่ อกและเสนอขำย

:

ไม่เกิน 814,800,000 หน่วย

มูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหน่วย

:

เท่ำกับรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์

รำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์

:

10 บำท ต่อหน่วย

มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย :

ไม่เกิน 8,148,000,000 บำท

จำนวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ

2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

:

กำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยในครัง้ นี้เป็ นกำรจัดจำหน่ ำยแบบ Best Effort ซึง่ ในกรณีมกี ำร
ยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เนื่องจำกจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ได้ไม่ถงึ 814,800,000 หน่ วย และผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยจะปรึกษำกับผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์เพื่อพิจำรณำยกเลิกกำรเสนอขำย ผูจ้ ดั จำหน่ ำยจะดำเนินกำรส่ง
มอบเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผจู้ องซือ้ โดยเร็วภำยในสิบสี่
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(14) วัน นับแต่ วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครั ง้ นี้ หรือ วันที่ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.4
อนึ่ ง การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ มิ ได้เป็ นการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือ
ประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เนื่ องจากความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนในข้อ 2.1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการ
เสนอขายรวมในครังนี
้ ้ แล้ว และสามารถกระจายหน่ วยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
2.

การจอง การจัดจาหน่ ายและการจัดสรร
สรุปข้อมูลการจองและการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและใบจอง
ซื้อ

บมจ.แผ่นดินทอง
วันที่ 21 มีนำคม 2559 และ
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป ก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่
เม้นท์ (“แผ่นดิ นทอง”) 22 มีนำคม 2559
และกลุ่มบุคคลเดียวกัน

การจองซื้อ **

การชาระเงิ น **

จองซื้อได้ทส่ี ำนักงำนของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนัน้

- หำกทำกำรจองซื้อในก่อนเวลำ 12:00 น.
ของวันที่ 21 มีนำคม 2559 สำมำรถชำระ
เงินค่ำ จองซื้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสด
กำรโอนเงิน หรือกำรโอน เงินผ่ำนระบบ
บำทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์

ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 21 มีนำคม 2559 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่
22 มีนำคม 2559

- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 21 มีนำคม 2559 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนัน้
ผูม้ อี ุปกำรคุณของ
แผ่นดินทอง และบมจ.
ยูนิเวนเจอร์
("ยูนิเวนเจอร์")

วันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

จองซื้อได้ทส่ี ำนักงำนของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนัน้
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และ9.00 น. – 12.00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 14-16 มีนำคม
2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. และ
ก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม
2559 สำมำรถชำระเงินค่ำ จองซื้อโดย
ชำระเป็ น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือ
กำรโอน
เงิน ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊ำฟท์
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
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ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและใบจอง
ซื้อ

การจองซื้อ **

การชาระเงิ น **

โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนัน้
นักลงทุนสถำบัน

วันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

จองซื้อได้ทส่ี ำนักงำนของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนัน้
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และ9.00 น. – 12.00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 14-16 มีนำคม
2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. และ
ก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม
2559 สำมำรถชำระเงินค่ำ จองซื้อโดย
ชำระเป็น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือ
กำรโอน เงินผ่ำนระบบบำทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนัน้

กรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ของ ยูนิเวนเจอร์ และ
ผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์

วันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

จองซื้อได้ทส่ี ำนักงำนของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนัน้
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และ9.00 น. – 12.00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 14-16 มีนำคม
2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. และ
ก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม
2559 สำมำรถชำระเงินค่ำ จองซื้อโดย
ชำระเป็ น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือ
กำรโอน
เงิน ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊ำฟท์
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น.
ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 ต้องชำระค่ำ
จองซื้อด้วยเงินสด กำรโอนเงินหรือกำร
โอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนัน้

นักลงทุนรำยย่อย

วันที่ 14-17 มีนำคม 2559
และก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 18 มีนำคม 2559

จองซื้อได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำ
ของตัวแทนจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ ตัง้ แต่วนั ที่ 14-17
มีนำคม 2559 ตัง้ แต่เวลำ 9.00
น. หรือเวลำเปิดทำกำรของ
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นักลงทุนรำยย่อย ชำระเงิน ณ วันจองซื้อ
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 14-16 มีนำคม
2559 ระหว่ำงเวลำเปิดทำกำร และก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม
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ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและใบจอง
ซื้อ

การจองซื้อ **

การชาระเงิ น **

สำนักงำนและสำขำของตัวแทน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ
16.00 น. หรือเวลำปิดทำกำร
ของสำนักงำนและสำขำของ
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
และวันที่ 18 มีนำคม 2559
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำ
เปิดทำกำรของสำนักงำนและ
สำขำของตัวแทนจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 12.00 น.

2559 ชำระเป็นเงินสด เงิน โอน เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดรำฟท์
- หำกทำกำรจองซื้อหลัง 12.00 น. ของ
วันที่ 17 มีนำคม 2559 ชำระเป็นเงินสด
หรือเงินโอน เท่ำนัน้

** โดยในกรณีทป่ี รำกฏว่ำมีผจู้ องซือ้ จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับกำรจองซือ้ ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้
2.1

วิ ธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ข องทรัสต์เพื่อ กำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ อสังหำริมทรัพ ย์โกลเด้นเวนเจอร์
(Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust) นี้ เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำย และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ โดยเป็ นกำรจัดจำหน่ ำยแบบ
Best Effort ซึง่ ในกรณีมกี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ผจู้ ดั จำหน่ ำยจะดำเนินกำรส่งมอบเงินค่ำ
จองซือ้ หน่วยทรัสต์โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผจู้ องซือ้ โดยเร็วภำยในสิบสี่
(14) วัน นับแต่ วันสิน้ สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หรือ วันทีร่ ะงับหรือหยุดกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.4

2.1.1

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
วิธีกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยจะอ้ำ งอิงจำกรำคำประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทำโดยผู้ประเมิน มูลค่ ำ
ทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดจนกำรพิจำรณำปจั จัยต่ำงๆ ทีม่ คี วำม
เกีย่ วข้อง ได้แก่
(1)

ภำวะตลำดเงินตลำดทุนในช่วงทีม่ กี ำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
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2.1.2

(2)

อัตรำผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมำะสมทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั ศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของทรัพย์สนิ

(3)

อัตรำดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลำดโลก

(4)

อัตรำผลตอบแทนทีจ่ ะได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ รวมถึง
กำรลงทุนทำงเลือกอื่นๆ

(5)

ผลกำรสำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุนสถำบัน (Bookbuilding)

(6)

กำรกำหนดรำคำลงทุนของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในตลำด เช่น กองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซือ้ สินทรัพย์สงู กว่ำรำคำ
ประเมินทรัพย์สนิ ต่ ำสุดที่รอ้ ยละ 10.55 รำคำเสนอขำยครัง้ แรกที่ 10 บำทต่อหน่ วย ปจั จุบนั
รำคำตลำด ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 อยู่ท่ี 10 บำท มูลค่ำหลัก ทรัพย์ตำมรำคำตลำด ณ
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 อยู่ท่ี 2,020 ล้ำนบำท

สัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
สัดส่วนในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในเบือ้ งต้นเป็ นดังต่อไปนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย (หน่ วย)

(1) เสนอขำยต่อแผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกัน

ประมำณ 204,500,000 หน่วย โดยจำนวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี ะจัดสรรให้แก่แผ่นดินทอง และ
กลุ่มบุคคลเดียวกันจะคิดเป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยจริงได้ทงั ้ หมด
และเมื่อรวมส่วนของกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและ
เสนอขำยจริงได้ทงั ้ หมดหลังจำกปิ ดกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้

(2) ผูม้ อี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์

ประมำณ 30,000,000 – 60,000,000 หน่วย

(3) เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
(4)

ประมำณ 300,000,000 – 500,000,000 หน่ วย

กรรมกำรและผู้บริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผู้เสนอขำย
หน่วยทรัสต์
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ประเภทนักลงทุน
(5) เสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อย

จานวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย (หน่ วย)
ประมำณ 100,000,000 - 300,000,000 หน่วย

ทัง้ นี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ขำ้ งต้นเป็ นสัดส่วนเบือ้ งต้น ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ขอสงวน
สิทธิในกำรใช้ดุลพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท (Claw
back/ Claw forward) ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น
ปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูล้ งทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด ทัง้ นี้ ตรำบเท่ำทีไ่ ม่ขดั ต่อพ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง
ในกำรพิจำรณำประเภทของผูล้ งทุนให้ยดึ ตำมนิยำมทีก่ ำหนด ดังต่อไปนี้
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
(2) นิตบิ ุคคล และผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ ถือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในนิติ
บุคคลดังกล่ำวไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้
แล้วทัง้ หมดหรือควำมเป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำม (1) หรือ (2) แต่ทงั ้ นี้ มิให้รวมถึงกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
“ผูม้ ีอปุ การคุณของแผ่นดิ นทอง และยูนิเวนเจอร์” หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคล ทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั แผ่นดินทอง หรือยูนิเวนเจอร์
เช่ น ผู้ท่ีมีค วำมสัม พัน ธ์ท ำงกำรค้ำ ลูก ค้ำ เจ้ำ หนี้ ก ำรค้ำ พนัก งำนและที่ป รึก ษำของ
แผ่นดินทอง หรือยูนิเวนเจอร์ เป็ นต้น
(2) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคล ทีแ่ ผ่นดินทอง หรือยูนิเวนเจอร์ ต้องกำรชักชวนให้เป็ น
ลูกค้ำหรือคู่คำ้ ของ แผ่นดินทอง หรือยูนิเวนเจอร์ ในอนำคต
(3) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่แผ่นดินทอง หรือยูนิเวนเจอร์ พิจำรณำแล้วว่ำ
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแผ่นดินทอง หรือยูนิเวนเจอร์ ในกำรประกอบธุรกิจทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนำคต
(4) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคล ทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหำรแผ่นดินทอง หรือยูนิ
เวนเจอร์
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ผูม้ อี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ สำมำรถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตำมวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 2.3.2 โดยกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ จะเป็ นไปตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.5.2
นอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยจะไม่มกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยในครำวนี้
ให้แก่บุคคลที่ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้ ตำมข้อกำหนดของประกำศคณะกรรมกำร
กำกับ ตลำดทุ น ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ำรในกำรจัดจ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิง หำคม 2552 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และทจ. 40/2557 เรื่อง
กำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ที่
ออกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
“ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” ให้มคี วำมหมำยเช่นเดียวกับบท
นิยำมของคำดังกล่ำวในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศ
เกีย่ วกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ โดยให้พจิ ำรณำจำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นสำคัญ
“นักลงทุนสถาบัน” หมำยถึง
ผูล้ งทุนสถำบัน ตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี
กจ. 9/2555 เรื่องกำรกำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนรำยใหญ่ทจ่ี องซือ้ หน่วยทรัสต์
ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(2)

ธนำคำรพำณิชย์

(3)

ธนำคำรทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้

(4)

บริษทั เงินทุน

(5)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริษทั หลักทรัพย์

(7)

บริษทั ประกันวินำศภัย

(8)

บริษทั ประกันชีวติ

(9)

กองทุนรวม
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(10)

กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทั หลักทรัพย์รบั จัดกำรเงินทุ นของผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (9)
หรือ (11) ถึง (26) หรือของผูล้ งทุนรำยใหญ่

(11)

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

(12)

กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร

(13)

กองทุนประกันสังคม

(14)

กองทุนกำรออมแห่งชำติ

(15)

กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(16)

ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

(17)

ผู้ประกอบธุรกิจกำรซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำ

(18)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(19)

สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก

(20)

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(21)

นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท

(22)

นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตำม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

(23)

ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (22)

(24)

ผู้จดั กำรกองทุน ที่มีช่อื ในทะเบีย นผู้มีคุณสมบัติเ ป็ นผู้จ ัดกำรกองทุนตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรแต่งตัง้ และกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทุน

(25)

ผู้จ ัด กำรลงทุ น ที่มีช่ือ ในทะเบีย นผู้มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ น ผู้จ ัด กำรลงทุ น ตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรแต่งตัง้ และกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรลงทุนในสัญญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำ

(26)

ผูล้ งทุนอื่นใดตำมทีส่ ำนักงำนประกำศกำหนด
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นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.3 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.3.3 และในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.5.3
นอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยจะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยในครำวนี้ให้แก่
บุคคลที่ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้ ตำมข้อกำหนดของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และทจ. 40/2557 เรื่อง กำรจำหน่ ำย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
“นักลงทุนรายย่อย” หมำยถึง
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นกั ลงทุนสถำบันตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น ซึง่ เป็ นลูกค้ำหรือ
ผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
ทัง้ นี้ กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรำย
ย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำกควำมต้องกำรจำกกลุ่มนักลงทุนข้ำงต้นเพียงพอต่อ
มูลค่ ำกำรเสนอขำยรวมในครัง้ นี้ แล้ว และสำมำรถกระจำยหน่ วยทรัสต์ในวงกว้ำงได้อ ย่ำ ง
เพียงพอ
“ผูบ้ ริหาร” หมำยถึง
ผู้จดั กำร หรือผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรสี่รำยแรก นับต่ อจำกผู้จดั กำรลงมำ ผู้ซ่งึ ดำรง
ตำแหน่ งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรรำยทีส่ ท่ี ุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้
ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ ผู้จดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่ำ
2.1.3

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
-

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
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เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 18
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ (02) 562 – 6429
โทรสำร (02) 273 – 2277
ผู้เสนอขำยหน่ วยทรัสต์อำจแต่ งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยทรัสต์เพิ่มเติมในภำยหลัง ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ได้ร ับ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หน่ วยทรัสต์ และผู้เสนอขำยหน่ วยทรัสต์จะแจ้งกำรแต่งตัง้ ดังกล่ำวให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ หรือ
ประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.gvreit.com หรือทำงช่องทำงอื่นใดตำมควำมเหมำะสม
ตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
-

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บรู ณะ 27/1
ถนนรำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
โทรศัพท์ (02) 888 – 8888 กด 09

-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 122 ถนนพระรำมที่ 3
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 1572

-

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ (02) 626 – 7777

-

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ถนนพญำไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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โทรศัพท์ 1770
-

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ (02) 285 – 1555

ผู้เ สนอขำยหน่ ว ยทรัสต์อำจแต่ งตัง้ ตัวแทนจ ำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ เ พิ่ม เติม ในภำยหลัง ซึ่ง เป็ น บุค คล
ธรรมดำหรือ นิ ติบุ ค คลที่สำนัก งำน ก.ล.ต. ได้ใ ห้ค วำมเห็น ชอบเพื่อ ท ำหน้ ำ ที่เ ป็ น ตัว แทนจ ำหน่ ำ ย
หน่ วยทรัสต์ และผู้เสนอขำยหน่ วยทรัสต์จ ะแจ้งกำรแต่ ง ตัง้ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ดงั กล่ำวให้
สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ หรือประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.gvreit.com หรือทำงช่องทำงอื่นใดตำม
ควำมเหมำะสม
2.1.4

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหน่ ว ยทรัสต์ต ำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 2.1.3 จะได้ร ับ ค่ ำ ตอบแทนกำรจัด จ ำหน่ ำ ย (ไม่ ร วม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) โดยจะชำระตำมจำนวนและวิธกี ำรทีต่ กลงไว้ในสัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่ำหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย

2.1.5

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะนำหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยทัง้ หมดในครัง้ นี้ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (SET) อย่ำงไรก็ตำม กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ได้ดำเนินกำรก่อนที่
จะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำอนุมตั ใิ ห้นำหน่วยทรัสต์เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
(SET) ซึง่ เป็ นตลำดรองสำหรับกำรซือ้ ขำยหน่ วยทรัสต์ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งในเรื่องสภำพ
คล่องและกำรไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหน่ วยทรัสต์ตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้ หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ไม่ได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ให้รบั หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึง่
จะส่งผลให้หน่วยทรัสต์ไม่มตี ลำดรองสำหรับกำรซือ้ ขำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรยื่นคำขอให้รบั หน่ วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (SET) แล้ว ทัง้ นี้ บริษัทเจดี พำร์ทเนอร์ จำกัดในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ได้พิจำรณำคุณสมบัติของหน่ วยทรัสต์ใ นเบื้องต้น แล้ว และพบว่ ำหน่ วยทรัสต์มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ แต่ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำร
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กระจำยกำรถือหน่วยทรัสต์ให้ผลู้ งทุนรำยย่อยทีก่ ำหนดให้ตอ้ งมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์รำยย่อยถือหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยทัง้ หมด โดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินคำด
ว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ กองทรัสต์จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำร
ถือหน่วยทรัสต์ให้ผลู้ งทุนรำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
2.2

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ผู้จ องซื้อสำมำรถติด ต่ อ ขอรับ หนังสือ ชี้ช วนและใบจองซื้ อ หน่ ว ยทรัสต์ไ ด้ท่ีสำนัก งำนและสำขำของ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่ วนั ที่ 14-17
มีนำคม 2559 และก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 ภำยในวันและเวลำทำกำรของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนทีม่ ขี อ้ มูลไม่แตกต่ำงไปจำกหนังสือชีช้ วนที่
ยื่น ต่ อ สำนัก งำน ก.ล.ต. จำก เว็บ ไซต์ข องสำนัก งำน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th เพื่อ ศึก ษำ
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์

2.3

วันและวิ ธีการจองซื้อหน่ วยทรัสต์และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
รำยละเอียดวิธกี ำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี้

2.3.1

สาหรับผูจ้ องซื้อประเภท แผ่นดิ นทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกันของแผ่นดิ นทอง
(ก)

ให้ผจู้ องซือ้ ประเภท แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกันของแผ่นดินทองจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ขนั ้ ต่ ำจำนวน 2,000 หน่ วย และ
เพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่ วย โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้
หน่ วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ และจะต้องลงนำมโดยผู้มี
อำนำจของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ำมี) และต้องนำส่งใบจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ท่ผี ู้จองซื้อประเภท แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกันของแผ่นดินทอง ให้แก่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั
ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มีบตั รประจำตัว
ประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือ
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สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และเอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองทีผ่ ปู้ กครองลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมให้ผปู้ กครอง
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)


ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ น
ผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย)



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวง
พำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อม
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง


ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็ นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท (Certificate of
Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำร
ดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และ
แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง



ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน : สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
ส่วนที่ 3 หน้ำ 13 จำก 37

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และสำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้
จองซื้อมอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบ
สำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผู้
จองซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี) และประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
นอกจำกนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสี่ยงในกำรลงทุ น) ซึ่ง ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ และผู้จองซื้อ
ดังกล่ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ตำม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้
ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 โดยหำกผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่กรอกแบบสอบถำมสำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผู้
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยเท่ำนัน้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.1.3 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 มีนำคม
2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 22 มีนำคม 2559 โดยในกรณีทป่ี รำกฏว่ำมีผจู้ องซือ้
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจอง
ซือ้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ
ดรับกำรจองซือ้ ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำ
์
กำรจองซือ้

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
(1)

หำกทำกำรจองซือ้ ก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 21 มีนำคม 2559 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถ
ชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบ
บำทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ
ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ำยในวันที่ 21 มีนำคม
2559 และสำมำรถเรีย กเก็บ เงิน ได้จ ำกสำนักงำนหักบัญ ชีใ นกรุ งเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้
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ในข้อ 2.1.3 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้
ด้ำนหลัง
(2)

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 21 มีนำคม 2559 หรือเวลำ 9.00 น.
– 12.00 น. ของวันที่ 22 มีนำคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ด้วยเงินสด
กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้ องซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอน
และหรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จำนวนเงินที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ได้รบั ต้องเท่ำกับยอดจองซือ้ เต็มจำนวน)

(ง)

ผู้จ องซื้อ ที่ช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ ด้ ว ยเงิน สด กำรโอนเงิน กำรโอนเงิน ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค
เข้ำบัญชีของกองทรัสต์ทเ่ี ปิ ดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
ตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 2.1.3 ก ำหนด ซึ่ง ผู้จ องซื้อ สำมำรถสอบถำมชื่อ และเลขที่บ ัญ ชีไ ด้จ ำก
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยหำกชำระเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยจะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั ทรัสตี

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 21 มีนำคม 2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 22 มีนำคม 2559 โดยในกำร
จองซื้อ เจ้ำ หน้ ำ ที่ท่ีร ับ จองซื้อ จะลงลำยมือ ชื่อ รับ จองเพื่อ เป็ น หลัก ฐำนในกำรรับ จองซื้อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี กี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ตำมข้อ
2.4.4
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ
(ก)-(จ) ข้ำงต้นได้
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2.3.2

สาหรับผู้จองซื้อที่ เป็ นผู้มีอุปการคุณของแผ่นดิ นทอง ยูนิเวนเจอร์ และสาหรับผู้จองซื้อที่ เป็ น
กรรมการและผูบ้ ริหารของ ยูนิเวนเจอร์ และผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์
(ก)

ให้ผจู้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ของแผ่นดินทอง และผูจ้ อง
ซื้อ ที่เ ป็ น กรรมกำรและผู้บ ริห ำรของ ยูนิ เ วนเจอร์ และผู้เ สนอขำยหน่ ว ยทรัสต์จ องซื้อ
หน่ วยทรัสต์ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ขนั ้ ต่ ำจำนวน 2,000
หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ใน
ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ และจะต้องลงนำม
โดยผูม้ อี ำนำจของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ำมี) และต้องนำส่งใบ
จองซื้อหน่ วยทรัสต์ท่ผี ู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ของ
แผ่นดินทอง และผู้จองซื้อประเภทกรรมกำรและผู้บริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผู้เสนอขำย
หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้
จะต้องแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั
ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มีบตั รประจำตัว
ประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือ
สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และเอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองทีผ่ ปู้ กครองลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมให้ผปู้ กครอง
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)



ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ น
ผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย)



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวง
พำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อม
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แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง


ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็ นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท (Certificate of
Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำร
ดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และ
แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง



ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน : สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และสำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้
จองซื้อมอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบ
สำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผู้
จองซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)
และประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)

นอกจำกนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องเป็ นลูกค้ำของธนำคำรกสิกรไทย (ในกรณีไม่ได้เป็ นลูกค้ำของธนำคำร
กสิกรไทยต้องแนบแบบ KYC ของธนำคำรกสิกรไทย) แนบแบบสอบถำม Suitability Test
(แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ย งในกำรลงทุ น) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำร
ประเมินโดยผูจ้ องซือ้ และผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ
FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ท่ี
จะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 โดยหำกผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวไม่
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กรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำร
ออกใบทรัสต์ในนำมของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนัก งำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยเท่ำนัน้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.1.3 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 14-17
มีนำคม 2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 โดยในกรณีทป่ี รำกฏว่ำมีผู้
จองซือ้ จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ
ดรับกำรจองซือ้ ก่อนวันครบกำหนด
์
ระยะเวลำกำรจองซือ้

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
(1)

หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 14-16 มีนำคม 2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดย
ชำระเป็ น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
(2) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือ ที่เรีย กว่ ำ “เช็ค ธนำคำร”) หรือ ดร๊ ำ ฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ภำยในวันที่ 17 มีนำคม 2559 และ
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำ
กำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้
ขีดคร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง

(2)

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 หรือเวลำ 9.00 น.
– 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ด้วยเงินสด
กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้ องซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอน
และหรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จำนวนเงินที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ได้รบั ต้องเท่ำกับยอดจองซือ้ เต็มจำนวน)
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(ง)

ผู้จ องซื้อ ที่ช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ ด้ว ยเงิน สด กำรโอนเงิน กำรโอนเงิน ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค
เข้ำบัญชีของกองทรัสต์ทเ่ี ปิ ดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำ ย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนดซึง่ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีได้จำกผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำย โดยหำกชำระเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยจะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั ทรัสตี

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 14-17 มีนำคม 2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 โดยใน
กำรจองซื้อเจ้ำหน้ำที่ท่รี บั จองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี กี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ตำมข้อ
2.4.4
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ
(ก) -(จ) ข้ำงต้นได้

2.3.3

สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ขนั ้ ต่ำจำนวน 2,000 หน่ วย และต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณ
ของ 100 หน่ วย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ และจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็ นนิตบิ ุคคลหรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตร
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ประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง


ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็ น นิติบุ คคล สำเนำหนัง สือ สำคัญกำรจัด ตัง้ บริษัท (Certificate of
Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ บังคับและสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1
ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำร
ดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และ
แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง



ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน : สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และสำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้
จองซื้อมอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบ
สำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผู้
จองซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)
และประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)

นอกจำกนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสีย่ งในกำรลงทุน) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผูจ้ องซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำร
กำรจัด จำหน่ ำ ยร้องขอ และผู้จองซื้อดัง กล่ ำวจะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับ ตรวจสอบ
สถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้
ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 โดยหำกผูจ้ องซือ้
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ดังกล่ำวไม่กรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยเท่ำนัน้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.1.3 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 14-17
มีนำคม 2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 โดยในกรณีทป่ี รำกฏว่ำมีผู้
จองซือ้ จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ
ดรับกำรจองซือ้ ก่อนวันครบกำหนด
์
ระยะเวลำกำรจองซือ้

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
(1)

หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 14-16 มีนำคม 2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดย
ชำระเป็ น (1) เงินสด กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
(2) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือ ที่เรีย กว่ ำ “เช็ค ธนำคำร”) หรือ ดร๊ ำ ฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ภำยในวันที่ 17 มีนำคม 2559 และ
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำ
กำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้
ขีดคร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง

(2)

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 17 มีนำคม 2559 หรือ เวลำ 9.00
น. –12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วย
กำรเงินสด โอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอน
และ/หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จำนวนเงินที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ได้รบั ต้องเท่ำกับยอดจองซือ้ เต็มจำนวน)
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(ง)

ผู้จ องซื้อ ที่ช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ ด้ว ยเงิน สด กำรโอนเงิน กำรโอนเงิน ผ่ ำ นระบบบำทเนต
(BAHTNET) เช็คแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค
เข้ำบัญชีจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด ซึง่ ผู้
จองซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยจะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั ทรัสตี

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น.
ของวันที่ 14-17 มีนำคม 2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 โดยใน
กำรจองซื้อเจ้ำหน้ำที่ท่รี บั จองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี กี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ ตำมข้อ
2.4.4
ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วน
ตำมข้อ (ก) - (จ) ข้ำงต้น ได้

2.3.4

สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นนักลงทุนรายย่อย
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ขนั ้ ต่ ำจำนวน 2,000 หน่ วย และต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณ
ของ 100 หน่ วย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนำมโดย
ผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อ
จะต้องแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั
ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มีบตั รประจำตัว
ประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือ
สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และเอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดงกำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือ
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ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองทีผ่ ปู้ กครองลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมให้ผปู้ กครอง
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) และสำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำรกรณีผู้จองซือ้
ขอรับเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์คนื โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยชื่อของบัญชี
ธนำคำรดังกล่ำวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้


ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ น
ผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย) และสำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำร กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงินค่ำจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์คนื โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรโดยชื่อของบัญชีธนำคำรดังกล่ำว
ต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวง
พำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อม
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
สำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำร กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงินค่ำจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
คืนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยชื่อของบัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้องตรงกับชือ่ ผู้
จองซือ้


ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดง
ควำมเป็ นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท (Certificate of
Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำร
ดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และ
แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำหน้ำ

ส่วนที่ 3 หน้ำ 23 จำก 37

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
แรกของสมุดบัญชีธนำคำรกรณีผู้จองซือ้ ขอรับเงิ นค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์คนื โดยกำร
โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยชื่อของบัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้
กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูท้ เ่ี ปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุน
รำยย่อย และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test)
กับตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ดงั กล่ำวแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซื้อ
ดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ
ทัง้ นี้ หำกไม่ เ ป็ น ไปตำมเงื่อ นไขที่ก ล่ ำ วข้ำ งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อ มลงลำยมือ ชื่อ ผู้จ องซื้อ ให้แ ก่ ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยหน่ ว ยทรัส ต์เ พื่อ เป็ น เอกสำร
ประกอบใบจองซือ้ นอกจำกนี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบ
สถำนะ FATCA ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี ู้
จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600
โดยหำกผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่กรอกแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซือ้ ให้แก่ผู้จอง
ซือ้ แทน
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้แก่นัก
ลงทุนรำยย่อยเท่ำนัน้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 14-17 มีนำคม 2559 ตัง้ แต่
เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิ ดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
ถึงเวลำ 16.00 น. หรือเวลำปิ ดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
และวันที่ 18 มีนำคม 2559 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิ ดทำกำรของสำนักงำนและสำขำ
ของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ ถึงเวลำ 12.00 น. โดยในกรณีทป่ี รำกฏว่ำมีผจู้ องซือ้ จองซือ้
หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขำยก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ
ดรับกำรจองซือ้ ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำกำร
์
จองซือ้

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 14-16 มีนำคม 2559 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิ ดทำกำรของ
สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 16.00น. หรือเวลำปิ ดทำกำรของ
สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์และตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิ ดทำ
กำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ถงึ ก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่
17 มีนำคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน เช็ค
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หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ "เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ ที่ลงวันที่ภำยในวันที่ 17
มีนำคม 2559 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน
1 วันทำกำรเท่ำนัน้ และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่ำนั น้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงิน
ค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรทีต่ วั แทน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละรำยตำมทีร่ ุบุไว้ในข้อ 2.1.3 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุลและ
หมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 17
มีนำคม 2559 ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินสด
หรือเงินโอนเท่ำนัน้
ทัง้ นี้ รำยละเอียดวิธกี ำรจองซือ้ และรับชำระเงินทีต่ วั แทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละรำยกำหนด
อำจมีควำมแตกต่ำงกัน ผูจ้ องซือ้ จึงต้องปฎิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีต่ วั แทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์แต่ละ
รำยจะกำหนด
(ง)

ในกรณีทผ่ี ู้จองซือ้ มีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่และต้องกำรนำหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรร
ฝำกเข้ำบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ชื่อผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้ำของ
บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์เท่ำนัน้ โดยหำกในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ มิได้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชี
หลักทรัพย์ หรือรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อเจ้ำของบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ อง
ซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวไม่ตรงกับชื่อผูจ้ องซื้อ
ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำย
ดังกล่ำวตำมข้อ 2.7 แทน

(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณีทม่ี กี ำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตำมข้อ 2.4.4
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำม
ข้อ (ก) - (ง) ข้ำงต้นได้

2.4

ขัน้ ตอนการคืนเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์

2.4.1

ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 2.1.3 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ จำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำย
นัน้ ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์แก่ผู้ท่จี องซื้อ โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็ นเช็คขีด
คร่ อ มเฉพำะให้แ ก่ ผู้จ องซื้อ โดยเร็ว ภำยในสิบ สี่ (14) วัน นับ แต่ ว ัน สิ้น สุ ด ระยะเวลำกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว
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ผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำ ยและตัวแทนจ ำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์รำยที่มีหน้ ำที่ร ับผิดชอบในกำรส่งคืน เงิน
ดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำ
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้รบั กำรจัดสรรทีต่ ้องส่งคืนนับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจอง
ซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ร ับเงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผู้
จองซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนคืนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำย
ในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และ/หรือตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
เช่นข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปจั จุบนั ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ใบจองซือ้ ทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซือ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำด
ดังกล่ำว
2.4.2

กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่ วยทรัสต์ที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อจำกผู้จองซื้อที่ได้รบั กำรจัดสรร
หน่ วยทรัสต์ไม่ครบตำมจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่จี องซือ้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนแก่ผู้จองซื้อ โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซื้อ
โดยเร็ว ภำยในสิบสี่ (14) วัน นับ แต่ วนั สิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรำยนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบีย้
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้รบั กำร
จัดสรรทีต่ ้องส่งคืนนับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้
หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดย
ถูก ต้อ งแล้ว ให้ถือ ว่ ำ ผู้จ องซื้อได้ร ับ เงิน จองซื้อ คืน แล้ว โดยชอบ และผู้จ องซื้อ จะไม่มีสิท ธิเรีย กร้อ ง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนคืนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำย
ในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และ/หรือตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
เช่นข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปจั จุบนั ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ใบจองซือ้ ทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซือ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำด
ดังกล่ำว
2.4.3

ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่า
จองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หน่วยทรัสต์จำกผูจ้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ
จะดำเนินกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้ ให้แก่ผู้จองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตำมเช็คค่ำจองซือ้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ โดยผู้
จองซือ้ ดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์และตัวแทน
จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 2.1.3 ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้

2.4.4

กรณี ที่มีการยกเลิ กการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 5 กรณี คือ
(1)

มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 รำย หรือมีกำรกระจำยกำรถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์เกีย่ วกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2)

มูลค่ำหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่ำกูย้ มื จำกบุคคลอื่น (ถ้ำมี) มีมูลค่ำไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จำนวนตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้
ชวน หรือต่ำกว่ำ 500 ล้ำนบำท

(3)

มีกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้ก่ อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ หรือผูล้ งทุนต่ำงด้ำวไม่เป็ นไปตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 2.6 ของส่วน
นี้ และไม่สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้อง

(4)

ไม่สำมำรถโอนเงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้ว
เสร็จภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
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(5)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิ
ยกเลิกกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทนั ที ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใด ๆ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือ
กำรเมืองทัง้ ในประเทศและต่ ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญใน
ธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย (Underwriting Agreement)
หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี ำให้สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนรำชกำรสังระงั
่ บหรือหยุดกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยได้

ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยทรั สต์
ดังกล่ำวข้ำงต้นจะเป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
เมื่อสิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ (1) - (5) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ผู้จดั กำร
กองทรัสต์จะยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงั ้ จำนวนและผูจ้ ดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.1.3 รำยทีร่ บั จองซือ้ หน่วยทรัสต์จำกผูจ้ องซือ้ จะดำเนินกำรให้มกี ำรส่งมอบเงินค่ำจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
โดยกำรโอนเงิน หรือชำระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผจู้ องซือ้ โดยเร็วภำยในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ วัน
สิน้ สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หรือ วันที่ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์
(แล้วแต่กรณี) โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำ ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบีย้
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้ส่งคืน
นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือส่งเช็คคืน
เงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื
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ว่ ำ ผู้จ องซื้อ ได้ร ับ เงิน จองซื้อ คืน แล้ว โดยชอบ และผู้จ องซื้อ จะไม่ มีสิท ธิเ รีย กร้อ งดอกเบี้ย และ /หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนคืนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำย
ในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และ/หรือตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
เช่นข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปจั จุบนั ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ใบจองซือ้ ทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จอง
ซือ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำด
ดังกล่ำว
2.5

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
กำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน กล่ำวคือ (1)
แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกัน (2) ผูม้ อี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ (3) นักลงทุน
สถำบัน (4) กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผูเ้ สนอขำยหน่ วยทรัสต์ (5) นักลงทุนรำยย่อย
นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
(1)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยอำจเปลีย่ นแปลงจำนวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยต่อนักลงทุนในแต่ละ
ประเภทโดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำง ๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หน่ วยทรัสต์ของผูล้ งทุน
ในแต่ละประเภทเพื่อทำให้กำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด

(2)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยจะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยให้แก่ตนเอง ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรวมถึงกองทุนรวม
ทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั
ฯ ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี หลือจำกกำรจองซือ้
ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลง
วันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

(3)

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยอำจพิจำรณำเพิ่มหรือลดสัดส่วนกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ ( Claw
back/Claw forward) ทีเ่ สนอขำยต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำง ๆ เช่น
ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหน่ วยทรัสต์ของผูล้ งทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด ทัง้ นี้ ตรำบเท่ำที่ไม่ขดั ต่ อพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 3 หน้ำ 29 จำก 37
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2.5.1

(4)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยจัดสรรหน่ วยทรัสต์ส่วนของผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรำยย่อย ให้กบั
ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์แต่ละรำย และตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์แต่ละรำยต้องนำส่ง
รำยชื่อผูจ้ องซือ้ พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์และผูจ้ องซือ้ ให้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็ นรอบสุดท้ำย

(5)

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยมิได้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ต่อ นักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำร
ทัวไป
่ เนื่องจำกควำมต้องกำรจำกกลุ่มนักลงทุนเพียงพอต่อมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมในครัง้ นี้
แล้ว และสำมำรถกระจำยหน่วยทรัสต์ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่แผ่นดิ นทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกัน
กำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยจะทำกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคล
ใดก็ได้ โดยจำนวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคลเดียวกัน จะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ
2,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย หำกยอดกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตำมจำนวนที่
กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรจองซือ้
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่แผ่นดินทอง และกลุ่มบุคคล
เดียวกันข้ำงต้น ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำวให้แก่ผู้
จองซือ้ ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม

2.5.2

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผ้จู องซื้ อประเภทผู้มีอุปการคุณของแผ่นดิ นทอง และยูนิเวน
เจอร์
กำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่จองซื้อประเภทผู้มอี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไ ว้ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยจะ
จัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้จดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณ
ของแผ่นดินทอง และยูนิเวนเจอร์ จะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100
หน่วยหำกยอดกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ขอสงวน
สิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
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หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่ วยทรัสต์ค งเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง
และยูนิเวนเจอร์ขำ้ งต้น ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำว
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม
2.5.3

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้
ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย โดยจะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ใน
จำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวน
หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนสถำบันรำยใดจะมีจำนวนขัน้ ต่ำ 2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นจำนวน
ทวีคูณของ 100 หน่ วย หำกยอดกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถำบัน ผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำวให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม
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2.5.4

วิ ธี การจัดสรรหน่ ว ยทรัส ต์ให้ แก่ กรรมการและผู้บ ริ ห ารของ ยู นิเวนเจอร์ และผู้เ สนอขาย
หน่ วยทรัสต์
กำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผูจ้ องซือ้ ประเภทกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผู้เสนอขำย
หน่วยทรัสต์ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 2.1.3 หัวข้อ ผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำย โดยจะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธกำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้จดั สรรให้แก่ผู้จองซื้อ
ประเภทกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผูเ้ สนอขำยหน่ วยทรัสต์ จะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ 2,000
หน่ วย และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่ วย โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยจะไม่สำมำรถจัดสรรหน่ วยทรัสต์ผู้
จองซือ้ ประเภทกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ ยูนิเวนเจอร์ และผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์เกินอัตรำทีก่ ำหนดใน
ประกำศ ทจ.49/2555 หำกยอดกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณของแผ่นดินทอง
และยูนิเวนเจอร์ขำ้ งต้น ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำว
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม

2.5.5

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อย
(ก)

ผู้จ องซื้อ ประเภทนัก ลงทุ น รำยย่ อ ย ซึ่ง เป็ น ลูก ค้ำ หรือ ผู้ท่ีค ำดว่ ำ จะเป็ น ลูก ค้ำ ของตัว แทน
จำหน่ ำ ยหน่ วยทรัสต์ จะต้องจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ผ่ำ นสำนัก งำนใหญ่ หรือสำขำของตัวแทน
จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์เท่ำนัน้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 ทัง้ นี้ จำนวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ะ
จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรำยย่อยรำยใดจะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ 2 ,000 หน่ วย และเพิม่
เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ดงั กล่ำวจะเปิ ดรับกำรจองซื้อหน่ วยทรัสต์พร้อมกันทุกสำขำทัว่
ประเทศตัง้ แต่ วนั ที่ 14-17 มีน ำคม 2559 ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. หรือเวลำเปิ ด ทำกำรของ
สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 16.00 น. หรือเวลำปิ ดทำกำรของ
สำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ และ 18 มีนำคม 2559 ตัง้ แต่เวลำ 9.00
น. หรือเวลำเปิ ดทำกำรของสำนักงำนและสำขำของตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ถึงเวลำ 12.00
น.ทัง้ นี้กำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย

(ข)

ผู้จ องซื้อ ประเภทนัก ลงทุ นรำยย่อ ยที่จะมีสทิ ธิไ ด้ร ับ กำรจัดสรร จะต้อ งเป็ น ผู้จองซื้อรำยที่
ตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ได้บนั ทึกข้อมูลเข้ำระบบกำรจองซือ้ ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
ภำยในเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 18 มีนำคม 2559 (หรือก่อนเวลำดังกล่ำวหำกมีกำรปิ ดกำร
จองซือ้ ก่อนตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด) (2) ได้มกี ำรตรวจสอบผลกำรชำระเงินและผ่ำนกำรเรียกเก็บ
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แล้วและ (3) เอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 2.3.4 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ตัวแทนจำหน่ ำย
หน่ วยทรัสต์แต่ ละรำยอำจจะกำหนดให้กำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบ และกำรชำระเงินจองซื้อ
แตกต่ำงกัน ผู้จองซื้อจึงต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตวั แทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์แต่ ละรำยจะ
กำหนด

2.6

(ค)

หำกยอดจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรำยย่อยครบตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
แล้วผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหน่ วยทรัสต์ก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำจองซือ้

(ง)

หำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ นักลงทุนรำยย่อย
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่ำวให้แก่ผจู้ องซือ้
ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม

(จ)

ในกรณีทผ่ี ู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรำยย่อยที่มสี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรมิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
วิธกี ำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยสงวน
สิท ธิใ นกำรตัด สิท ธิก ำรได้ร ับ กำรจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ข องผู้จ องซื้อ รำยนั น้ และจะจัด สรร
หน่ วยทรัสต์ในส่วนทีต่ ดั สิทธิดงั กล่ำวให้แก่ผู้จองซื้ออื่นจนกว่ำจะครบตำมจำนวนที่จดั สรรไว้
สำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรำยย่อย

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรำยย่อยทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่ วยทรัสต์ หรือได้รบั กำรจัดสรรเป็ น
อันดับสุดท้ำยจะได้รบั กำรจัดสรรเท่ำกับจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่เี หลือ ซึง่ อำจน้อยกว่ำจำนวนที่
จองซือ้ หรือจำนวนจองซือ้ ขัน้ ต่ำทีก่ ำหนด โดยผูจ้ องซือ้ จะได้รบั เงินคืนค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ใน
ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4

(ช)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงจองซือ้ หน่วยทรัสต์และได้ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ไว้แล้วจะยกเลิกกำร
จองซือ้ หน่วยทรัสต์และขอเงินคืนไม่ได้

ข้อจากัดการจัดสรร และข้อจากัดการถือและโอนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย
(ก)

ในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่
เกินอัตรำดังต่อไปนี้


ร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ และ


(ข)

ร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของหน่วยทรัสต์แต่
ละชนิด ในกรณีทม่ี กี ำรแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ให้กำร
จัดสรรหน่ วยทรัสต์แก่บุคคลดังกล่ำวเป็ นไปตำมอัตรำและหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรเป็ นผู้
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ก่อ ตัง้ ทรัส ต์แ ละกำรเป็ น ทรัส ตีข องทรัสต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ในอสัง หำริม ทรัพ ย์ และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ำรในกำรให้ควำมเห็นชอบผู้จดั กำรกองทรัสต์ และมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนแล้วแต่กรณี
ด้วย
(ค)

ในกรณีท่ปี รำกฏข้อเท็จจริงว่ำบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ ผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือผูล้ งทุนต่ำงด้ำว ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมอัตรำ
หรือหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ขำ้ งต้น บุคคลดังกล่ำวจะไม่มสี ทิ ธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทนและ
กำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีถ่ อื หน่ วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำทีก่ ำหนด โดยกองทรัสต์
จะยกประโยชน์ ต อบแทนส่ ว นดัง กล่ ำ วให้เ ป็ น ของผู้ร ับ ประโยชน์ ร ำยอื่น และถือ ว่ ำ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงรับทรำบและยินยอมให้ดำเนินกำรแล้ว

(ง)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ/หรือระงับกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมด
หรือบำงส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้


กรณีเอกสำรหรือข้อมูลทีผ่ ู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยได้รบั จำกผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่
ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน



กรณี ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยเกิด ข้อ สงสัย ว่ ำ กำรซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องผู้ จ องซื้อ
หน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น อำจเป็ นกำรฟอกเงิน เป็ นต้น



ในกรณีท่ผี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยเห็นว่ำอสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุน อำจมี
มูลค่ำรวมกันแล้วไม่ถงึ ร้อยละ 75 ของมูลค่ำเงินทีก่ องทรัสต์ระดมทุนได้



ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยอำจขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในบำง
กรณี ตำมที่ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยเห็น สมควร เช่ น ในกรณี ท่ีผู้จ ัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยเห็นว่ำเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หรือกรณีทก่ี ำรจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์อำจก่อให้เกิดปญั หำในกำรบริหำรกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหำย
แก่กองทรัสต์ หรือในกรณีท่ผี ู้จองซื้อเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกำ ผู้ท่มี ถี ิ่นฐำนอยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ บุ คคลซึ่ง ปกติมีถิ่น ที่อยู่ในสหรัฐอเมริก ำ รวมถึง กองทรัพย์สนิ ของ
บุ ค คลดัง กล่ ำ ว และบริษัท หรือ ห้ำ งหุ้น ส่ว นซึ่ง จัด ให้มีข้นึ และดำเนิ น กิจ กรรมใน
สหรัฐอเมริก ำ เป็ น ต้ น ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น กำรรัก ษำผลประโยชน์ ข องกองทรัสต์ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยเป็ นหลัก
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2.7



ผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ท่ีมถี นิ่ ฐำนอยู่ในต่ำงประเทศ จะต้องเป็ นผู้รบั ภำระในเรื่องของ
ข้อกำหนด กฎระเบียบ และภำษีต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เอง



ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยจะถือว่ำผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ และ/หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/
หรือผูล้ งทุน ได้ทำกำรศึกษำ เข้ำใจ และยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ำม หรือผูกพันตำมข้อตกลง
ข้อกำหนดสัญญำ หรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กองทรัสต์เข้ำผูกพันไว้ตำมอำนำจที่มีตำม
กฎหมำยทัง้ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล และ/หรือ หนังสือชีช้ วน และ/หรือ
ตำมประกำศ คำสัง่ ระเบียบต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนัก งำน ก.ล.ต. และ/
หรือ หน่วยงำนทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำย ได้ประกำศกำหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และ
ทีจ่ ะได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ในภำยหน้ำ

วิ ธีการส่งมอบหน่ วยทรัสต์หลักทรัพย์
ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ไ ด้แ ต่ ง ตัง้ บริษัท ศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ( “ศูนย์ร บั ฝาก
หลักทรัพย์”) เป็ นนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้กบั กองทรัสต์ และให้บริกำรรับฝำกใบทรัสต์ทจ่ี องซื้อใน
กำรเสนอขำยครัง้ นี้แล้ว กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบ
ซือ้ ขำยแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สำมำรถขำยหน่ วยทรัสต์ใน
ตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริม่ ทำกำรซือ้
ขำยได้ใ นตลำดหลัก ทรัพ ย์ (SET) ซึ่ง แตกต่ ำ งจำกกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ จะขอรับ ใบทรัส ต์ โดยผู้จ องซื้อ
หลักทรัพย์จะไม่สำมำรถขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบทรัสต์
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณี
หนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้คอื
(ก)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ประสงค์จะขอรับ ใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อ นำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบทรัสต์ตำม
จำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ที่
อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดทำกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ (โดยไม่
รวมวันปิ ดทำกำรจองซื้อ) ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั
กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบทรัสต์ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำก
ทีห่ น่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ (SET)
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(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ จะฝำกหน่ วยทรัสต์ไว้
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี นำย
ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชื่อของ
“บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่บี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ ในขณะเดียวกัน บริษทั หลักทรัพย์
ดังกล่ำวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั จัดสรรจะ
สำมำรถขำยหน่ ว ยทรัสต์ท่ีไ ด้ร ับกำรจัดสรรในตลำดหลัก ทรัพ ย์ (SET) ได้ท ันทีท่ีต ลำด
หลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 2.7 (ข) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อ
จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ใน
บัญ ชีข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ ด ัง กล่ ำ ว มิฉ ะนั น้ แล้ว ผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ ข อสงวนสิท ธิท่ีจ ะ
ดำเนินกำรออกใบทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ดังมีรำยละเอียดและวิธกี ำรตำมข้อ 2.7 (ก) แทน

(ค)

ในกรณีท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบทรัสต์ แต่ ป ระสงค์ท่จี ะใช้บ ริก ำรของศูน ย์ร ับฝำก
หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหน่ วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพ ย์
สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี กองทรัสต์จะดำเนินกำรนำหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรฝำกไว้
กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่ วยทรัสต์
ตำมจำนวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ และหำก
ผูจ้ องซื้อต้องกำรจะถอนหน่ วยทรัสต์ออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 ผู้จ องซื้อ สำมำรถติด ต่ อ ได้ท่ีศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง จะมีค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรถอน
หลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหน่ วยทรัสต์ท่ฝี ำกไว้ใน
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้
จองซื้อทีน่ ำฝำกหน่ วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหน่ วยทรัสต์ได้ทนั ภำยใน
วันทีห่ น่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET)

ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออก
ใบทรัสต์ในนำมของผูจ้ องซือ้ ตำมข้อ 2.7 (ก) ให้แก่ผจู้ องซือ้
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3.

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครังนี
้ ้
ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

มูลค่าไม่เกิ น (บาท)

ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์

100,000

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลเสนอขำยหน่วยทรัสต์

815,000

ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3,050,000

ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่น ๆ เช่ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มนำยทะเบีย นหน่ ว ยทรัสต์ค่ ำ ที่ป รึก ษำ
กฎหมำย ค่ำผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ค่ำทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมผู้
จัดจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ (Underwriting Fee) ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
จัดหำเงินกูย้ มื ค่ำตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่ำธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ค่ำพิมพ์
หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ และค่ำใช้จ่ำยในกำร ประชำสัมพันธ์กำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ นประมาณ

ส่วนที่ 3 หน้ำ 37 จำก 37

182,000,000

185,965,000

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1.

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษทั ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่
ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีด่ ี และระบบ
การบริหารจัดการทีร่ ดั กุมเพียงพอ ทีจ่ ะทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มคี วามถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้
เพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ รบั รองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี

กรรมการบริหาร

-นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี-

2. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริหาร

-นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร-

ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ผูร้ บั มอบอานาจในการลงลายมือชื่อกากับเอกสาร
ชื่อ
1. นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจ้ ดั การ

-นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์-
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“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัย
ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้นายอุรเสฏฐ นาวานุ เคราะห์เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อ
ของนายอุรเสฏฐ นาวานุ เคราะห์กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ
1. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการอิสระ

-นายฉัตรพี ตันติเฉลิม-

ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ผูร้ บั มอบอานาจในการลงลายมือชื่อกากับเอกสาร

ชื่อ
1. นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจ้ ดั การ

-นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์-

ส่วนที่ 4 หน้ำ 2
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2.

การรับรองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทีป่ รึกษาทางการเงิน

“ข้าพเจ้าในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ทีเ่ สนอขายหน่ วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล
ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ”
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่องรายงานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน ของแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขาย ทีข่ า้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก รายงานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ทาโดยบริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด และรายงานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ทาโดยบริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ ข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนี้เป็ นอย่างดี”

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์

หุน้ ส่วนบริหาร

-นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์-

2. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

-นางสาวจิรยง อนุมานราชธน-

ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน
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1

สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust)
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ("สัญญา") ฉบับนี้ทาขึน้ เมื่อวันที่ [•] พ.ศ. 2559 ระหว่าง
(1)

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ("บริษทั ฯ") ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัด จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ซง่ึ จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมีการ
ก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว และ

(2)

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ("ทรัสตี ") ซึ่งเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในฐานะทรัสตี

โดยที่
ก.

บริษั ท ฯ มีเ จตนาจะจัด ตัง้ ทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ เรี ย กว่ า ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)

ข.

บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ

ค.

ทรัสตี ตกลงทีจ่ ะดาเนินการเป็ นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้

ง.

บริษทั ฯ และทรัสตีได้ตกลงเข้าทาสัญญานี้โดยมีเนื้อความและสาระสาคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
(ตามที่ได้นิยามด้านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามทีไ่ ด้นิยามด้านล่าง) รวมทัง้ ประกาศ กฎ และคาสังที
่ ่
ออกตามกฎหมายดังกล่าวและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามทีไ่ ด้นิยามด้านล่าง)

คู่สญ
ั ญาจึงตกลงกันเข้าทาสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

คาจากัดความ
เว้นแต่ขอ้ ความในสัญญานี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ถ้อยคาทีใ่ ช้ในสัญญานี้ให้มคี าจากัดความดังต่อไปนี้
"กลุ่มบุคคลเดียวกัน" ให้มคี วามหมายตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นๆของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีการประกาศหรือแก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
"กองทรัสต์" หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)
"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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"การเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป"
่ (General Mandate) หมายความว่า การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ตามมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทใ่ี ห้อานาจผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค์การออกและจัดสรร
หน่ วยทรัสต์เพิม่ ทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น วัตถุประสงค์การเพิม่ ทุน การกาหนดราคา วันและ
เวลาทีจ่ ะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
“การให้เช่า” หมายความว่า การให้เช่า การให้เช่าช่วง การให้ใช้พน้ื ทีท่ ม่ี กี ารเรียกค่าตอบแทน การให้บริการ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือให้ใช้พน้ื ที่ แล้วแต่กรณี
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความว่ า คณะกรรมการกากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกากับตลาดทุนด้วย
"ค่าเช่า" หมายความว่า ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการให้เช่า
"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ทรัพย์สินหลัก" หมายความว่า ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ส ามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นๆของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ที่
มีอยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีการประกาศหรือแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
"ที่ ปรึกษาทางการเงิ น" หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ
"ทุนชาระแล้ว" หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทช่ี าระเต็มจานวนแล้ว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
"ประกาศ กข. 1/2553" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรั
่
สตี (รวมถึงที่มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ กร. 14/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กร. 14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ ทจ. 51/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ สช. 29/2555" หมายความว่ า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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"ประกาศ สร. 26/2555" หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกาหนดเกีย่ วกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ สร. 27/2557" หมายความว่า ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 27/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ งกับการกระทาที่เป็ นการขัด แย้งกับประโยชน์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ผู้จดั การกองทรัสต์" หมายความว่า บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตาม
สัญญานี้และจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว
"แผ่นดิ นทอง" หมายถึง บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
"พระราชบัญญัติทรัสต์" หมายความว่า พระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
"พระราชบัญญัติหลักทรัพย์" หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
“วันทาการ” หมายความว่า วันทาการของธนาคารพาณิชย์ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
"ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
"สานักงาน ก.ล.ต." หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"เหตุสุดวิ สยั " ให้มคี าจากัดความเช่นเดียวกับทีน่ ิยามไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
"หน่ วยทรัสต์" หมายความว่า ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
"อสังหาริ มทรัพย์" หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ได้มาหรือจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิ
ครอบครองตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555
2.

การก่อตัง้ ทรัสต์

2.1.

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT เป็ นทรัสต์ตามพระราชบัญ ญัติ
ทรัสต์ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ดว้ ยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์น้ไี ม่มี
สถานะเป็ นนิตบิ ุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในชื่อและอานาจจัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีซ่งึ ได้รบั การ
แต่งตัง้ ตามสัญญานี้ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีป่ รากฏในรายการเกีย่ วกับอานาจ
หน้าทีข่ องทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในการนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมี
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รบั
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มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ น ไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพ ย์สนิ ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลัก การจัดการลงทุน
ในทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวอาจดาเนินการโดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จดั การ
กองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี ต่ า งฝ่ า ยต่ า งจะปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ นผู้ ท่ี มี วิ ช าชี พ ซึ่ ง ได้ ร ั บ
ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุน และมติของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2.2.

ชื่อ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1.

ชื่อ อายุ และประเภท
ชื่อ ของกองทรัส ต์ซึ่ง ก่อ ตั ง้ ขึ้น ตามสัญ ญานี ้ คือ ทรัส ต์เ พื ่อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ และใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า Golden Ventures Leasehold
Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์จะก าหนดเป็ นครัง้ คราว โดยได้รบั อนุ มตั ิจากทรัสตีและจากที่ประชุ มผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็ น กองทรัสต์ประเภทไม่รบั ไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์

2.2.2.

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์ จดั ตัง้ ขึ้น ตามพระราชบัญญัติท รัสต์ แ ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและมีวตั ถุประสงค์ในการนาหน่ วยทรัสต์เข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ใน
ครัง้ แรกมิได้เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ โดย
ในส่วนของนักลงทุนรายย่อยนัน้ เป็ นการเสนอขายให้เฉพาะลูกค้าหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์
โดยในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์นัน้ บริษทั ฯ จะเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามทีก่ าหนดไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะกาหนดให้ชาระค่าหน่ วยทรัสต์ดว้ ยเงินสดหรือเทียบเท่า
เท่านัน้ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้ทรัสตีและ
กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ ขึน้ อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์ บริษทั ฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายในสี่สบิ ห้า (45) วันนับแต่ วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และเมื่อนาหน่ วยทรัสต์ไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะสามารถ
ท าการซื้อ / ขายหน่ ว ยทรัส ต์ ผ่ า นระบบ “การซื้อ / ขายหน่ ว ยทรัส ต์ จ ดทะเบีย นในตลาด
5

หลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และผู้ลงทุนทราบถึงกาหนดเวลาดังกล่าวโดยการเปิ ดเผยข้อมูล ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์โดยมิชกั ช้า
เมื่อกองทรัสต์ นาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์ โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (รายละเอียดเกีย่ วกับการได้รบั ความเห็นชอบ
ให้เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวไปจัดหา
ผลประโยชน์โดยการนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวออกให้เช่าซึ่งจะได้รบั ค่าเช่าตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีป่ ระกาศกาหนด ในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว บริษทั ฯ
ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อาจมอบหมายหรือ แต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ (Property
Manager) ให้ดาเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager) จะเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญานี้ กฎหมาย และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน
ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ณ วันทีข่ องสัญญานี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) อาจเป็ นหรือ
รวมถึงบริษัท บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด และบริษัท เลิศรัฐการ จากัด ซึ่งเป็ นนิติบุคคล
ประเภทบริษทั จากัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
รายได้ทก่ี องทรัสต์ จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่า
เช่า การดาเนินงานของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับ
ดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ และหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าหนด ทัง้ นี้
กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้กองทรัสต์เข้าดาเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ
เอง อีกทัง้ กองทรัสต์จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้กองทรัสต์ สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักได้
ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนทีก่ าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี แรกให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2.3.

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ("บริษทั ฯ") ตัง้ อยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-7620 เป็ นนิตบิ ุคคล
ประเภทบริษทั จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามกฎหมายไทย บริษทั ฯ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) โดยบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)ถือหุน้ ในบริษทั ฯ
เป็ นจานวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ รายละเอียดเกีย่ วกับโครงสร้างการถือหุน้
และโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ดว้ ยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตัง้ กองทรัสต์มผี ลสมบูรณ์แล้ว บริษทั ฯ ในฐานะ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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อนึ่ง ในกรณีทผ่ี กู้ ่อตัง้ ทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
2.4.

ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ตัง้ อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-673-3999 เป็ นนิติ
บุคคลประเภทบริษทั จากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายไทย ทรัสตีเป็ น
ผูม้ คี ุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยทรัสตี ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึ่งรายละเอียดเกีย่ วกับการได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือทรัพย์สนิ ที่จะเป็ นกองทรัสต์ซ่งึ ผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีดว้ ยความไว้วางใจให้จดั การทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ โดยทรัสตีมหี น้าทีห่ ลักในการกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย และทรัสตีมรี ะบบงาน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง ในกรณีทท่ี รัสตีประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีจะถือหน่ วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละห้า สิบ
(50) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด โดยการคานวณอัตราการถือหน่วยทรัสต์ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื โดยกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับทรัสตีดว้ ย

2.5.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ตกลงที่จะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อานาจ หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
ข้อตกลงอื่นระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

2.6.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีป่ รากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ได้จดั ทาตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่
กาหนดในสัญญานี้เป็ น ผู้รบั ผลประโยชน์ ของกองทรัสต์น้ี อนึ่ง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสทิ ธิและ
หน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์อ่นื ที่เกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกาหนด หรือแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป
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2.7.

ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์
ในเบือ้ งต้นเมื่อมีการก่อตัง้ ทรัสต์ตามสัญญานี้ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น (Initial Assets) ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์ได้แก่
เงินที่ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก (“ทรัพย์สิ น
เริ่มต้น”) โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จาก
การจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จภายในสิบห้า (15) วันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้อมกับรายงานผล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายหลังจากทีก่ องทรัสต์โดยทรัสตีได้รบั ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น (Initial Assets) ดังกล่าว กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 แห่งสัญญาฉบับนี้ โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรกปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนทรัพย์สนิ
หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ เริ่มต้น และอาจจะนาเงินประกันการเช่าของ
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และ/หรือเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้มาใช้ในการ
ลงทุนทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวและการชาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจานวนเงินกูแ้ ละข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
กู้ยืมเงินให้เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ข องกองทรัสต์และตามสัญญา
ระหว่างทรัสตีกบั ผู้ให้กู้ นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ ที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดที่กองทรัสต์จะ
ได้มาเพิม่ เติมตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.8.

วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์
วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์ได้แก่วนั ที่ [•] ซึง่ เป็ นวันทีไ่ ด้ทาสัญญานี้ และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้โอนหรือ
ดาเนิ น การให้ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ โ อนเงิน ซึ่ง เป็ น ค่ า ขายหน่ ว ยทรัสต์ท่ีเ สนอขายครัง้ แรกทัง้ หมด
ให้แก่ทรัสตี

3.

หน่ วยทรัสต์
สิทธิในการได้รบั ประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่ วย หน่ วยละเท่า ๆ กันเรียกว่าหน่ วยทรัสต์ ซึ่ง
หน่ วยทรัสต์จะให้สทิ ธิแก่ผู้ถ ือหน่ ว ยทรัสต์เท่าๆกัน ในการเป็ นผู้รบั ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คอื หน่วยละ 10 บาท และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ีมไิ ด้
ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบัตเิ ป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่อื ผูถ้ อื และชาระเต็มมูลค่าทัง้ หมดรวมทัง้
ไม่มขี อ้ จากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ขอ้ จากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ แรกมีจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ 814,800,000 หน่ วย และมูลค่ารวมของ
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายต่อประชาชนทัวไปรวมถึ
่
งแผ่นดินทองในครัง้ แรกนี้ จะมีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 8,148,000,000 บาท ซึง่ คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้
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4.

การเพิ่ มทุนของกองทรัสต์

4.1.

อานาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการเพิม่ ทุน

4.2.

4.1.1.

กองทรัสต์อาจเพิม่ ทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
ตลอดจนพระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และประกาศ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน และดาเนินการ
ใดๆที่เ กี่ย วข้อ งและจ าเป็ น เพื่อ ให้ก ารเพิ่ม ทุ น ดัง กล่ า วเสร็จ สมบูร ณ์ แ ละเป็ น ไปตามสัญ ญานี้
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกาศและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์

4.1.2.

การออกหน่วยทรัสต์ในกรณีเพิม่ ทุนให้ออกเป็ นหน่ วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่ วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นเศษ
มิไ ด้ ในการออกหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ต ามจ านวนเงิน ค่ า จองซื้อ นั น้ ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้รบั หน่วยทรัสต์เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้

4.1.3.

การออกหน่ วยทรัสต์เพื่อเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ให้กระทาเฉพาะวันทาการเท่านัน้ เว้นแต่ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะกาหนดเป็ นประการอื่นใดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน

4.1.4.

หากการเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ จ ะก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งผู้จ ัด การ
กองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์และการออก
หน่วยทรัสต์

4.1.5.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ในแต่ละคราว
สามารถเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแต่ละคราวนัน้

4.1.6.

การเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจด าเนิ น การให้ก องทรัส ต์ เ พิ่ม ทุ น และออก
หน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็ นการทัวไปต่
่ อผูล้ งทุน ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในสัญญานี้

เหตุในการเพิม่ ทุน
เหตุในการเพิม่ ทุนมีดงั ต่อไปนี้
4.2.1.

เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสัง หาริมทรัพย์เพิม่ เติมจากทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกหรือเพิม่ เติมจากทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่แล้ว

4.2.2.

เพิม่ ทุนเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซง่ึ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
หรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ มีสิท ธิก ารเช่ า ให้อ ยู่ ใ นสภาพดีแ ละมีค วามพร้อ มที่จ ะใช้ห า
ผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

4.2.3.

เพิ่มทุน เพื่อต่ อเติมหรือก่อ สร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอ ยู่แล้ว ซึ่งเป็ น ของกองทรัสต์หรือ ที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
9

4.3.

4.2.4.

เพิม่ ทุนเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

4.2.5.

เหตุอ่นื ใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี

กระบวนการเพิม่ ทุน
4.3.1.

การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ กองทรัสต์
และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

4.3.2.

การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยมีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
เว้นแต่กรณีท่เี ป็ นการเพิม่ ทุนโดยมีการระบุแผนการเพิม่ ทุนไว้เป็ นการล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้ว
และกองทรัสต์ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนนอกเหนือไปจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนการดังกล่าว โดย
การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

(ค)

การเพิม่ ทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บางราย
ต้องไม่มผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการเพิม่ ทุ น
ในกรณี ท่ีเ ป็ น การขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เ พื่อ การเพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) ให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีแสดงไว้อย่างชัด เจนว่าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิม่ ทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารใน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั กิ ารใด ๆ เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนของบริษทั จดทะเบียน
โดยอนุ โลม และตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ การเพิ่ม ทุ น ต้อ งกระท าให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ่ ง (1) ปี นับ แต่ ว ัน ที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มมี ติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน

4.3.3.

ในกรณีทเ่ี ป็ นการเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ได้ผ่านกระบวนการเกีย่ วกับการได้มา
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามทีก่ าหนดในข้อ 8.1.3 แห่งสัญญานี้ และหากเป็ นการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องผ่าน
การดาเนินการตามข้อ 12 แห่งสัญญานี้

4.3.4.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่

5.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์

5.1.

อานาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าที่ในการดาเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ โดยดาเนินการให้เป็ นไป
ตามสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกาศและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และมติ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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5.2.

5.3.

เหตุในการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ให้มไี ด้เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี้
5.2.1.

กองทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจาหน่ ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มกี าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

5.2.2.

กองทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้องในภายหลัง
ทาให้ไม่สามารถได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

5.2.3.

กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุ ต้องนาไปใช้ในการคานวณกาไรสุ ทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์

5.2.4.

กรณีอ่นื ใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ของกองทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรัสต์ บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
5.3.1.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ หากเป็ นไปตามเหตุทก่ี าหนดในข้อ 5.2.1 - 5.2.3 แห่งสัญญานี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์โดยไม่ต้องได้รบั มติอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์กไ็ ด้

5.3.2.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์จะกระทาได้โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้วด้วยวิธกี ารลดมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้ต่าลงเท่านัน้

5.3.3.

ภายหลังจากทีด่ าเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยทรัสต์
โดยคานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทใ่ี ช้ในการลดทุนชาระแล้วจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เงินที่เฉลี่ยคืนต้อ งมิได้มาจากเงินกาไรของ
กองทรัสต์

5.4.

กระบวนการลดทุนให้เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ
กาหนดในอนาคตทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

6.

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
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6.1.

การเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มไิ ด้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์กบั
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุน้ ส่วนหรือลักษณะอื่นใด ระหว่างทรัสตีและผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ และในระหว่างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยกัน

6.2.

การเป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ มิไ ด้ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมีค วามรับ ผิด ในกรณี ท่ี ท รัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์
ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การ
กองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของกองทรัสต์จะบังคับชาระหนี้ได้จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้

6.3.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้กองทรัสต์ จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกาไรภายหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย การชาระคืนเงินต้นจากการกูย้ มื ทีถ่ งึ กาหนดชาระ และ/หรือภาระผูกพันอื่นๆทีถ่ งึ กาหนดชาระ (ถ้า
มี) โดยพิจารณาสถานะเงินสด และค่าสารองต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้กองทรัสต์หกั ได้ และมีสทิ ธิ
เรียกให้คนื เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ท่ปี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ ากว่ามูลค่า
หน่วยทรัสต์

6.4.

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ตคี วามสัญญานี้ไปในทางทีก่ ่อให้เกิดผลขัด หรือแย้งกับข้อกาหนดตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2
และข้อ 6.3

6.5.

การเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์มกี รรมสิทธิและสิ
์ ทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิติดตามเอาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คนื จาก
บุคคลภายนอกในกรณีทท่ี รัส ตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
สัญ ญานี้ หรือ พระราชบัญ ญัติ ท รัส ต์ อ ัน เป็ น ผลให้ ท รัพ ย์ สิน ในกองทรัส ต์ ถู ก จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนไปยัง
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตทิ รัสต์กาหนด

6.6.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชาระเงินอื่นใดเพิม่ เติมให้แก่กองทรัสต์
หลั ง จากที่ ไ ด้ ช าระเงิ น ค่ า หน่ วยทรั ส ต์ ค รบถ้ ว นแล้ ว และผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ไ ม่ มี ค วามรั บ ผิ ด
อื่นใดเพิม่ เติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้

6.7.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดง
ความเห็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัญญานี้กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเข้าแทรกแซง
การดาเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่ เรื่องดังกล่าวให้ถอื
เป็ นอานาจและดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี

6.8.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 15 แห่งสัญญานี้

6.9.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญานี้ ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ หรือ
แก้ไขวิธกี ารจัดการ เมื่อได้รบั มติตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้

6.10.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์นัน้
ทรัสตีซง่ึ เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการชาระบัญชีกองทรัสต์อาจจัดให้มผี ชู้ าระบัญชีทาหน้าที่เป็ นผูช้ าระ
บัญชี โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และพระราชบัญญัติทรัสต์ อนึ่ง ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินคืนก็ต่อเมื่อกองทรัสต์มที รัพย์สนิ คงเหลือภายหลังจากได้หกั ค่าใช้จ่ายและชาระหนี้
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ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่านัน้ สาหรับกรณีการลดทุนชาระแล้วให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการ
เฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยโดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ และประกาศอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
6.11.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ใน
ข้อ 7 แห่งสัญญานี้

6.12.

สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
6.12.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนาหน่วยทรัสต์ไปจานาได้ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีท่ รัสตีและ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
6.12.2. ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในสัญญานี้
6.12.3. ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5 แห่งสัญญานี้

7.

การจัดทาสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ การโอนหน่ วยทรัสต์และข้อจากัดการโอน และการออก
เอกสารแสดงสิ ทธิ

7.1.

ทรัสตีมหี น้าทีจ่ ดั ให้มสี มุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ หรือผูไ้ ด้รบั
อนุญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ดาเนินการได้ โดยในกรณีทท่ี รัส
ตีเป็ นผู้จดั ทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เอง ให้ทรัสตีปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามสัญญานี้ ประกาศ กร. 14/2555
และให้ปฏิบ ัติต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการในการ
ให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยอนุโลม และในกรณีทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั ทาสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีกากับดูแลให้บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ตาม ประกาศ กร. 14/2555 หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง และสัญญานี้ เว้นแต่มกี ารจัดทาหลักฐาน
ตามระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แล้ว

7.2.

สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้มรี ายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.2.1.

รายละเอียดทัวไป
่
(ก)
(ข)
(ค)

7.2.2.

ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
จานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชาระแล้ว และวัน เดือน ปี ทอ่ี อกหน่วยทรัสต์
ข้ อ จ า กั ด ใ น เ รื่ อ ง ก า ร โ อ น ใ น เ รื่ อ ง สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ ค ร อ ง ห น่ ว ย ท รั ส ต์ โ ด ย
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างด้าว สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ และทรัส ตี (ถ้ า มีก ารถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ) หรือ สัด ส่ ว นการถื อ ครอง
หน่ ว ยทรัสต์อ่นื ใดตามที่พระราชบัญ ญัติท รัสต์ห รือ หลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้องที่สานัก งาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และให้รวมถึงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

รายละเอียดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละราย
(ก)
(ข)

ชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เลขทีห่ น่วยทรัสต์ และ/หรือ เลขทีใ่ บหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจานวนหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื
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(ค)
(ง)
(จ)

วัน เดือน ปี ทีล่ งทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
วัน เดือน ปี ทีย่ กเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)
การจานา/ เพิกถอนจานา/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)

7.3.

เลขทีค่ าร้องขอให้เปลีย่ นแปลงหรือจดแจ้งรายการในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์(ถ้ามี) สมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และในกรณีท่ที รัสตีได้ดาเนิน การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น
รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีป่ รากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ ตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย ให้ถือว่าทรัสตีได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
แล้ว

7.4.

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิปฏิเสธการแสดงชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ในกรณีทก่ี าร
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีการแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต

7.5.

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์จะทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
อนึ่ง หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามสัญญานี้ให้มี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.5.1.

มีขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

7.5.2.

มีขอ้ มูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ ได้

7.5.3.

มีขอ้ มูลที่แสดงว่าผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ได้ และในกรณีท่มี ี
ข้อจากัดสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องระบุขอ้ จากัดสิทธิเช่นว่านัน้ ไว้ให้ชดั เจน

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรือชารุดในสาระสาคัญ ทรัสตีต้องออกหรือดาเนินการให้มกี ารออก
หลัก ฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทรัสตีมีสทิ ธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี) จากการดาเนินการตามคาร้องขอของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ตามจริง ในการลด
ทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ จะไม่มกี ารเวนคืนใบหน่ วยทรัสต์เดิม และออกใบหน่ วยทรัสต์ใหม่อนั เนื่องมาจาก
การลดทุนดังกล่าว
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิหรือใบหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
7.6.

ข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์
หน่ ว ยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่อี อกตามสัญ ญานี้สามารถโอนได้โดยไม่ มีข้อ จากัด เว้นแต่ (1) การโอน
หน่ วยทรัสต์นนั ้ เป็ นเหตุให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างด้าวถือหน่ วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละสี่
สิบเก้า (49) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้ทงั ้ หมดตามข้อ 17.1.2 แห่งสัญญานี้ และ (2) การโอน
หน่ วยทรัสต์นนั ้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน) ผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่ วย) และ/หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รายใดรายหนึ่ง
รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
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อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้บงั คับแห่งข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่ วยทรัสต์ได้
ด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
7.6.1.

วิธกี ารโอนหน่วยทรัสต์ทม่ี ใี บหน่วยทรัสต์
การโอนหน่วยทรัสต์ทม่ี ใี บหน่วยทรัสต์ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหน่ วยทรัสต์ โดยระบุช่อื
ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผู้รบั โอน และส่งมอบใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอน
หน่ วยทรัสต์จ ะใช้ยนั กองทรัสต์ไ ด้เ มื่ อทรัสตี หรือ บุ คคลที่ท รัสตีม อบหมายให้เป็ น นายทะเบีย น
หน่ วยทรัสต์ได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหน่ วยทรัสต์แล้ว แต่จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้
เมื่อทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนการโอน
หน่วยทรัสต์แล้ว ในการนี้ หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนั ้ ไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์แจ้งแก่ผยู้ ่นื คาร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่
วัน ที่ไ ด้ ร ับ ค าร้ อ งขอ เพื่อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข ในกรณี ท่ีผู้ ร ับ โอนหน่ ว ยทรัส ต์ ป ระสงค์ จ ะได้ ใ บ
หน่ วยทรัสต์ใหม่ ให้รอ้ งขอต่ อทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์โดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผูร้ บั โอนหน่วยทรัสต์และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้อม
ทัง้ เวนคืนใบหน่ วยทรัสต์เดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ในการนี้
หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่ วยทรัสต์นนั ้ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ตามสัญญานี้แล้ว ให้ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่ วยทรัสต์ภายในเจ็ด
(7) วันนับแต่วนั ได้รบั คาร้องขอและให้ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ออกใบหน่ วยทรัสต์ให้
ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รบั คาร้องขอนัน้ ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน
หน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่ทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
กาหนด

7.6.2.

วิธกี ารโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี ระสงค์จะโอนหน่ วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามทีน่ ายทะเบียนหน่ วยทรัสต์และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ กาหนด

8.

การลงทุนของทรัสต์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจน
ประกาศ และคาสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือจะแก้ไข
เพิม่ เติมต่อไป
8.1.

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
8.1.1.

นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
กองทรัส ต์ มีน โยบายการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน หลัก ประเภทอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รือ สิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ทัง้ นี้
ประเภทและชนิดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์มีแผนจะลงทุนนัน้ เป็ นไปตามแนวทางการลงทุน และ
ประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

กองทรัสต์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้
ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก.

(2)

เป็ น การได้ม าซึ่ง สิท ธิก ารเช่ า ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีมีก ารออกตราสารแสดง
กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อ
พิพาทใดๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับ แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหา
ประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วอย่ า งมีนั ย ส าคัญ และเงื่อ นไขการได้ ม าซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
การทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มี ขอ้ ตกลงหรือ
ข้อ ผู ก พัน ใด ๆ ที่อ าจมีผ ลให้ก องทรัสต์ ไ ม่ สามารถจ าหน่ า ยอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นราคา
ยุ ติ ธ รรม (ในขณะที่มี ก ารจ าหน่ า ย) เช่ น ข้อ ตกลงที่ ใ ห้ สิท ธิแ ก่ คู่ ส ัญ ญาในการซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคาไว้แน่ นอนล่วงหน้า
เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่าหน้าที่ปกติทผ่ี ู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่า
สิน้ สุดลง
อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขายรวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงิน
ลงทุนทีจ่ ะทาให้ได้มาและใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์
ต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไป
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกินหก
(6) เดือนก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ อย่างน้อยสอง (2) ราย และ

(2)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าต้ อ งมี มู ล ค่ า รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ร้ อ ยล้ า น
(500,000,000) บาท ทัง้ นี้ ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีจ่ ะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ปี ระสงค์จะลงทุน บริษัทฯต้องแสดงได้ว่ามี
แหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอทีจ่ ะทาให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ในกรณี ท่ี ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยการเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ใู้ ห้เช่ามิได้เป็ นเจ้าของ
กรรมสิท ธิต์ ามโฉนดที่ดิน หรือผู้มีส ิท ธิค รอบครองตามหนัง สือ รับ รองการท าประโยชน์
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ กับกองทรัสต์อนั เนื่องมากจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิครอบครองโดย
การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ใู้ ห้เช่ามิได้
เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิหรื
์ อผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เช่น จัด
ให้มบี ริษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ บั ประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการบอกเลิกสัญญา
ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้มสี ทิ ธิครอบครองดังกล่าว จัดให้มกี ารจานองเพื่อเป็ น
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา จัดให้มขี อ้ ตกลงกระทาการจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อรับรอง
การปฏิบตั ิตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ จัดให้มี การรับประกันการ
ปฏิบ ัติต ามสัญ ญาโดยการวางหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น หลัก ประกัน จัด ให้มีข้อ สัญ ญาหรือ
ข้อ ตกลงที่ใ ห้สิท ธิก องทรัส ต์ ส ามารถเข้า ไปแก้ ไ ขการผิด สัญ ญาโดยตรงกับ เจ้ า ของ
กรรมสิทธิได้
์ เป็ นต้นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยความเสีย่ งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผล
ประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิตามโฉนดที
ด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง
์
ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา
ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์
จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ตอ้ งกาหนดค่าเช่าทีเ่ รียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่ เ่ ป็ นบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัส ต์โดยทางอ้อม โดยเป็ นการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

(ข)

8.1.2.

กองทรัสต์ตอ้ งถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะทาให้ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญานี้ และหลักเกณฑ์ใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทานองเดียวกับกรณีท่กี องทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยตรง

ข้อจากัดการลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ที่มกี ารระบุ
เอาไว้ในสัญญาฉบับนี้

8.1.3.

วิธกี ารได้มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก)

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(1)

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้


ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ในเรื่องต่อไปนี้ เช่น
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(2)

- สภาพของอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาพทีต่ งั ้ ทางเข้าออก โอกาสใน
การจัดหารายได้และภาระผูกพันต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพย์นนั ้
- ข้อมูลกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน และความสามารถ
ของคู่ ส ัญ ญาในการเข้า ท านิ ติ ก รรม ตลอดจนความครบถ้ ว น
ถูกต้อง และบังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสาร
สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
- ข้อมูลด้านการเงินของอสังหาริมทรัพย์และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ เป็ นต้น โดยในกรณีทเ่ี จ้าของ
ผู้ใ ห้เ ช่ า หรือ ผู้โ อนสิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัส ต์ จ ะจัด ให้มีท่ีป รึก ษาทางการเงิน ซึ่ง ทรัส ตี ย อมรับ ให้
ความเห็นทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ การตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เป็ นไป
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่ างน้ อยตามข้อก าหนดในข้อ 11.1 แห่ ง
สัญญานี้
ในกรณีท่กี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่
เป็ นการเช่าช่วง จะจัดให้มมี าตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า
หรื อ จ าหน่ ายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โอน หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่า ย
สาหรับงานดังกล่าว

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้




ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
- สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่
ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม
- ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมไม่มสี ว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้
ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี้
- ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญานี้
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
- ในกรณีท่เี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละสิบ
(10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้องได้รบั อนุ มตั ิ
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(ข)

จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ด้วย
- ในกรณี ท่ีเ ป็ น การได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ที่มีมูลค่ า ตัง้ แต่ ร้อ ยละ
สามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้อง
ได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ า สามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
- การคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้อนี้ จะคานวณตามมูลค่าการ
ได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ ละโครงการที่ท าให้ก องทรัสต์
พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้
ด้วย
กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมหี น้าทีด่ งั ต่อไปนี้
- หน้ า ที่ข องผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ใ นการจัด มีใ ห้เ อกสารขอความ
เห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของ
ตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจน
- หน้ า ที่ข องทรัสตีใ นการเข้า ร่ ว มประชุม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตาม
สัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ก่อนการจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามข้อ 11.1 แห่งสัญญานี้

(2)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้




การจาหน่ายไปจะกระทาโดยเปิ ดเผย มีสาระของรายการ มีระบบในการ
อนุ มตั ิ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ี
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่ง
สัญญานี้ โดยอนุโลม
การจ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน หลัก ที่เ ข้า ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ นอกจากจะต้อ ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดในเรื่องการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีร่ ะบุไว้ใน
วรรคก่อน ยังต้องเป็ นกรณีทเ่ี ป็ นเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
- การจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น หลั ก ก่ อ นครบหนึ่ ง (1) ปี นั บ แต่ ว ั น ที่
กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
- การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้า
ของเดิม
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8.2.

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มนี โยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ อื่นดังต่อไปนี้
8.2.1.

ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์มนี โยบายจะลงทุนหรือมีไว้ มีดงั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)

พันธบัตรรัฐบาล
ตั ๋วเงินคลัง
พัน ธบั ต รหรื อ หุ้ น กู้ ท่ี ร ั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ง้ ขึ้ น เป็ น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
บัต รเงิ น ฝากที่ ธ นาคารหรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น เป็ น ผู้ อ อก โดยไม่ มี ลัก ษณะของสัญ ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผู้
ออก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ้าประกัน โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
โดยการรับรอง รับอาวัล หรือค้าประกัน แล้วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป
รับอาวัลทัง้ จานวน หรือค้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนอย่างไม่มเี งื่อนไข
หน่ วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
หรือกองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก ทัง้ นี้ในกรณีท่ี
เป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

เป็ น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของ
หน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรือเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(2)

กองทุนรวมต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(3)

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

หน่ ว ยลงทุนของกองทุนรวมอสัง หาริมทรัพย์ หรือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์อ่นื ทัง้ นี้
เฉพาะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดั ตัง้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ไม่ว่ากองทรัสต์นนั ้ จะจัดตัง้ ในรูปบริษทั กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้ นี้ ต้ องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1)

Real Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแ ลของหน่ ว ยงานที่ก ากับ ดู แ ลด้า นหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)

(2)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษทั ที่มี
รายชื่อ อยู่ใ นหมวดพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นตลาดซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น
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สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุน้ สามัญของบริษทั
ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(3)
(ญ)

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศเกีย่ วกับอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.3.

ในกรณีท่ลี ูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันที่กาหนดไว้สาหรับ
กองทุนรวมทัวไปที
่ อ่ อกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.4.

ในกรณีท่ที รัสตีจดั การทรัพย์สนิ อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ หลักด้วยตนเอง ทรัสตีต้องจัดให้มมี าตรการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ข)

9.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ที าสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
ของกองทรัสต์

8.2.2.

(ก)

8.3.

มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้ คืนโดยผูอ้ อกตราสาร

มีก ารแบ่ ง แยกหน่ ว ยงานที่ท าหน้ า ที่จ ัด การลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน อื่น ดัง กล่ า วออกจาก
หน่วยงานซึง่ ทาหน้าทีท่ อ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งใน
การปฏิบตั หิ น้าที่
มีมาตรการป้องกันการล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน โดยต้องแยกหน่ วยงานและบุคลากรทีท่ าหน้าที่
จัด การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน อื่น ดัง กล่ าวออกจากหน่ วยงานและบุ คลากรอื่น ที่มีโ อกาสใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

กองทรัสต์อาจลงทุนในหุน้ ของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
8.3.1.

สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

8.3.2.

เป็ นการลงทุนในหุน้ ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อประโยชน์ในการอนุ มตั กิ ารดาเนินงานบางประการของนิติ
บุคคล (Golden Share) ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่ง (1) หุน้

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
9.1.

กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ใช้พน้ื ทีแ่ ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการให้ใช้พน้ื ที่และการให้เช่าเท่านัน้ ห้ามมิให้กองทรัสต์ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ น การใช้กองทรัสต์
เข้าดาเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น

9.2.

ในกรณี ท่ีก องทรัสต์ จ ะให้เ ช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ก่ บุ ค คลที่จ ะน าอสัง หาริม ทรัพ ย์นัน้ ไปประกอบธุ ร กิจ ที่
กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนิน การได้เอง เช่น ธุร กิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น นัน้ จะต้องมี
ข้อ ตกลงที่ก าหนดค่ า เช่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น จ านวนที่แ น่ น อนไว้ล่ ว งหน้ า และหากจะมีส่ ว นที่อ้า งอิง กับ ผล
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ประกอบการของผูเ้ ช่า จานวนเงินค่าเช่าสูงสุดทีอ่ า้ งอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50)
ของจานวนเงินค่าเช่าทีก่ าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า
9.3.

ห้ามมิให้ผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ใช้พ้นื ที่หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มเี หตุ อนั ควรสงสัยว่าจะนา
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้
กองทรัส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มีข้ อ ตกลงเพื่ อ ให้ ก องทรัส ต์ ส ามารถเลิ ก สัญ ญาเช่ า ได้ ห ากปรากฏว่ า ผู้ เ ช่ า น า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

9.4.

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จ ะดูแลรักษาทรัพ ย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อ มต่ อการจัดหารายได้ โดยผู้จ ัดการ
กองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประกันภัยในวงเงินทีท่ รัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมทีท่ าให้ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัส ต์ คืน กลับ สภาพเดิม เพื่อ ให้ก องทรัส ต์ ส ามารถจัด หาผลประโยชน์ ไ ด้เ หมือ นเดิม และได้ร ับ
ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิมตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก

9.5.

การประกันภัยตามข้อ 9.4 แห่งสัญญานี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประกันภัยทีค่ รอบคลุมถึงวินาศภัย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินประกันภัยซึง่ ไม่น้อยกว่าจานวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลีย่ น
แทนเต็มจานวน (Full Replacement Cost) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และการ
ประกัน ภัย ความรับ ผิด ต่ อ บุ ค คลภายนอกที่อ าจได้ร ับ ความเสีย หายจากอสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ จากการ
ดาเนินการในอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ทรัสตี
ในนามของกองทรัสต์ และ/หรือผูใ้ ห้กู้ในกรณีท่กี องทรัสต์กู้ยมื เงิน (ถ้ามี) เป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ และผู้เอา
ประกันภัยร่วมในการประกันดังกล่าว (เว้นแต่ ประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก) หรือ ในกรณีท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่า พื้นทีอ่ าคาร หรือ
โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนมี
การประกันภัยในวงเงินทีเ่ หมาะสม และหากทรัสตีในนามของกองทรัสต์ มิได้เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อา
ประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว เนื่องจากเหตุใดๆ เช่นการเข้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกัน ภัย
ดังกล่าวขัดกับข้อกาหนดในสัญญาเช่าหลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีมาตรการหรือ
กลไกทีเ่ หมาะสมเพียงพอในการนาเงินค่าสินไหมทดแทนมาสร้างทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อให้
หาประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรัสต์สาหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน

9.6.

ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ ไ ด้ม าซึ่ง กรรมสิท ธิใ์ นอสัง หาริม ทรัพ ย์ และผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ป ระสงค์จ ะจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกาหนดค่าเช่า
ทีเ่ รียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่
่
เป็ นบุคคลภายนอก

10.

การกู้ยืมเงิ นและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์

10.1.

กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินได้แต่เฉพาะการกูย้ มื เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
10.1.1. กูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม
10.1.2. กูย้ มื เงินเพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.1.3. กู้ยมื เงินเพื่อนามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มสี ิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและ
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พร้อ มน าไปจัด หาผลประโยชน์ หรือ สอดคล้อ งกับ สภาพตลาดหรือ ความต้อ งการของลูก ค้า ที่
เปลีย่ นแปลงไป
10.1.4. กู้ยืมเงินเพื่อต่ อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดนิ ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
10.1.5. กูย้ มื เงินเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.6. เหตุจาเป็ นอื่นใดตามทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
10.2.

กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ดว้ ยวิธกี ารดังต่อไปนี้
10.2.1. การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/
หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คาสัง่
ใด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานกากับ
ดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด
10.2.2. การออกตราสารหรือ หลัก ทรัพ ย์หรือเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ทัง้ นี้ โดยไม่ข ดั กับ
กฎหมาย ประกาศ คาสังใด
่ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

10.3.

สัดส่วนการกูย้ มื เงินต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด เว้นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
10.3.1. ร้อยละสามสิบห้า (35) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10.3.2. ร้อ ยละหกสิบ (60) ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิน รวมของกองทรัสต์ ในกรณี ท่ีก องทรัสต์มีอ ัน ดับ
ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
ซึ่ง เป็ น อัน ดับ
ความน่ าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันกูย้ มื เงิน
การกูย้ มื เงินตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าทาสัญญาไม่ว่าในรูปแบบ
ใดทีม่ คี วามมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน

10.4.

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีทจ่ี าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
10.4.1. การก่ อ ภาระผู ก พัน ซึ่ง เกี่ย วเนื่ อ งกับ การท าข้อ ตกลงหลัก ที่ก องทรัส ต์ส ามารถกระท าได้ต าม
ข้อกาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด เช่น การนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกู้ยมื ตาม
สัญญานี้ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด
10.4.2. การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการทาธุรกรรมประเภท
นัน้ ๆ
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10.5.

วิธกี ารกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพัน
กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี้
10.5.1. ผู้จดั การกองทรัสต์ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินหรือก่อ
ภาระผูกพัน จากนัน้ นาเสนอต่ อทรัสตี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเป็ นกรณีไป ในการนี้ ทรัสตีสามารถ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมตั ไิ ด้ตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร
10.5.2. ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทาสัญญาเพื่อกู้ยมื เงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.5.3. กรณีทก่ี องทรัสต์ตอ้ งจัดหาหลักประกันสาหรับการกูย้ มื เงิน ในการกูย้ มื เงิน และจัดหาหลักประกัน
ดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีท่ี (1) การ
จัดหาหลักประกันดังกล่าวไม่มผี ลเป็ นการเปลี่ยนแปลงวงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์เคยให้ไว้
สาหรับการกู้ยืม เงินในครัง้ ก่ อนหน้ า หรือ ไม่ เ ป็ น การเปลี่ย นแปลงวงเงินที่ทาให้ห ลัก ประกัน ที่
กองทรัสต์จะให้แก่เจ้าหนี้ของกองทรัสต์มจี านวนลดลง หรือ (2) ผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้าหนี้รายเดิมโอนสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญากูย้ มื เงิน และ/หรือ หลักประกันทีม่ อี ยู่แล้วแต่เดิมให้ผู้ รบั โอนสิทธิเรียกร้องซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้าหนี้รายใหม่
10.5.4. กรณีท่กี องทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อ นามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ตามข้อ 10.1.3 แห่งสัญญานี้ หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้ว
ซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ตามข้อ 10.1.4 แห่งสัญญานี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่
ตามสัญญาเช่าด้วย
10.5.5. ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงิน ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

10.6.

การเปิ ดเผยจานวนเงินกูย้ มื และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินหรือตามทีม่ ี
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ ละปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์
การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (ก) ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกู้ยมื หรือภาระ
ผูกพันจากการกู้ยมื เงินและระยะเวลาการชาระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ และสถานะเงิ น สดที่ เ กิด จากการขาดทุ น ที่ ย ัง ไม่ เ กิ ด ขึ้น
(unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
การก าหนดให้ ก องทรั ส ต์ อ าจน าวงเงิ น กั น ส ารองของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ด
ทีม่ สี ภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ๆ ไป

การกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัท
ประกันภัย และ หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ /หรือเข้าทาสัญญาที่มลี กั ษณะเป็ น
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การกู้ยืม ก่ อภาระผูก พันแก่ท รัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรือท าธุร กรรมที่เกี่ยวข้องกับบุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน
ของทรัสตีได้ ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องอื่นใดทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกาหนดต่อไป
11.

มูลค่าทรัพย์สิน และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11.1.

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
11.1.1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นัน้
ต้องเป็ นบุ คคลที่ไ ด้ร ับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานัก งาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่ วกับการให้ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก
11.1.2. การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2)
ครัง้
11.1.3. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็ น
เวลาไม่เกินหนึ่ง (1) ปี
เมื่อครบกาหนดสอง (2) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด
เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อทรัสตีหรือผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์รอ้ งขอ

11.1.4. มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่ง (1) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด
11.2.

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
11.2.1. หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะเป็ น ผู้จ ัด ท าและส่ง รายงานมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิข องกองทรัสต์แ ละมูลค่ า
หน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึง่ ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อ สานักงาน
ก.ล.ต.ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนัน้
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดทาและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ทัง้ นี้ การคานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
(1)

ราคาทีไ่ ด้จากการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ ล่าสุด แล้วแต่
กรณี เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีเ ป็ น การค านวณมูลค่ า ในช่ วงเวลาตัง้ แต่ ก ารลงทุ น ใน
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ทรัพย์สนิ หลักจนถึงวันก่อนวันสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ แรก ให้ใช้ราคาที่
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักในการคานวณ
การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญานี้ดว้ ย
(2)
(ข)

ราคาทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ใน
กรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจาก (1)

ให้ใช้ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี้
(1)

คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตาแหน่ ง
และปดั เศษทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้า (5) ตาแหน่งและปดั เศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตาแหน่ งและตัดทศนิยม
ตาแหน่งทีห่ า้ (5) ทิง้

ในกรณีท่ีมีเ ศษเหลือ จากการปดั เศษตามวรรคหนึ่ง ให้น าเศษนัน้ รวมค านวณเข้าเป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
11.2.2. เงื่อนไขเพิม่ เติม:
สาหรับวิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และ มูลค่าหน่ วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 11.2.1 แห่งสัญญานี้ เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
ทัง้ นี้ การค านวณมูลค่ าทรัพย์สนิ มูลค่า ทรัพ ย์สิ นสุท ธิ และมูลค่า หน่ ว ยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทาน
การประเมิน ค่ า ครัง้ ล่ า สุ ด เป็ น ฐานในการก าหนดมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน หลัก (อสัง หาริม ทรัพ ย์) ของ
กองทรัสต์ ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจ่ ะซือ้ ขายได้จริงของทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริมทรัพย์)
ดังกล่าว
12.

การท าธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรัส ต์ก ับ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ห รือ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์

การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
12.1.

ด้านสาระของรายการ ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะทีก่ าหนดในข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่งสัญญานี้

12.2.

ด้านระบบในการอนุมตั ิ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อ่นื นอกจากที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้
ชวน ให้ดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังต่อไปนี้
12.2.1. ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
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12.2.2. ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละศูนย์จุดศูนย์
สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่าต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
12.2.3. ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่ย่สี บิ ล้าน (20,000,000) บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละสาม (3)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
12.2.4. ในกรณี ท่ธี ุรกรรมในข้อนี้ เป็ นการได้ม าหรือ จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก การคานวณมูลค่าจะ
คานวณตามมูลค่าการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงการทีท่ าให้โครงการ
นัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้ ด้วย
12.3.

เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ทไ่ี ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน กระบวนการขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตามข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่งสัญญา
นี้โดยอนุ โลม และในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ดังกล่าวต้องมีความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ทรัสตียอมรับเพื่อประกอบการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ดว้ ย

13.

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี

ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
13.1.

เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี

13.2.

เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
13.2.1. เป็ นธุรกรรมทีม่ มี าตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
13.2.2. ทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดง
การคัดค้าน
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทก่ี าหนดในประกาศ สร.
27/2557 และหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกาหนด หรือแก้ไข
เพิม่ เติมต่อไป ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง
มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
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(ค)

(ง)

มีก ารเปิ ด เผยช่ อ งทาง วิธีก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้า นที่ช ัด เจน โดย
ระยะเวลาดัง กล่ า วต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สิบ สี่ (14) วัน เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีมีก ารขอมติผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์
นัน้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ กี ารเปิ ดเผยตามข้อ
(ค) ในจานวนเกินกว่าหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ทรัส ตีจ ะกระท าหรือ ยิน ยอมให้มีก ารท าธุ ร กรรมที่เ ป็ น การขัด แย้ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ไม่ได้

14.

การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์

14.1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเพียงการจัดส่งรายงาน
ประจาปี ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และทรัสตี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สามัญประจาปี ให้
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ตามประกาศ ทจ. 51/2555 และประกาศอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

14.2.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดทา และเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ตามสัญญานี้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่อง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ น
ปจั จุบนั เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้อมูลทีท่ าให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิด ความรับ ผิด ตามกฎหมายต่ อ กองทรัส ต์ หรือ เป็ น เหตุ ใ ห้ก องทรัส ต์ต้ อ ง
รับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใด ๆ ให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อ
ได้รบั ชดเชยความเสียหายใด ๆ จากผู้จดั การกองทรัสต์จนเต็มจานวนตามทีก่ องทรัสต์ต้องเสียหายจริง หรือ
ในกรณีทส่ี ามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกลงเข้ารับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด
ๆ โดยตรงกับผูเ้ สียหายหรือกองทรัสต์แล้วแต่กรณี

14.3.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทาและจัดส่งงบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีโดยให้เป็ นไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
14.3.1. งบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้สง่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสี่
สิบห้า (45) วันนับแต่ ว ันสุดท้ายของแต่ ละไตรมาส ทัง้ นี้ ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาสสี่ หาก
ผู้จดั การกองทรัสต์เลือกที่จ ะส่งงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีต รวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้วภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการดาเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ที่สน้ิ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีนนั ้
14.3.2. งบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วให้ส่งต่อสานักงาน
ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสอง (2) เดือนนับแต่ วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีท่ี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เลือกทีจ่ ะส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั สุดท้าย
ของไตรมาสสี่ ให้ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นสาม (3) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
14.3.3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้ส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตี ภายใน
สาม (3) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
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14.3.4. รายงานประจาปี และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ให้ส่งสาเนาต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี
ไม่ชา้ กว่าวันทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์แต่ไม่เกินสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทัง้ นี้ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี้ ในการนาส่งงบการเงิน
รายไตรมาสที่ผู้สอบบัญ ชีไ ด้สอบทานแล้ว และงบการเงิน ประจ างวดรอบปี บ ัญ ชีท่ีผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วตามข้อ 14.3.1 และ ข้อ 14.3.2 แห่งสัญญานี้ นัน้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะเลือกนาส่งตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้โดยคานึงถึงความสอดคล้องของรูปแบบในการ
นาส่งเพื่อให้เป็ นรูปแบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอ
14.4.

ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารลดเงินทุนชาระแล้ว ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายงานมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยทรัสต์
ภายหลัง จากการลดทุ น ช าระแล้ว ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และทรัส ตี ภ ายในสิบ ห้า (15) วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
ดาเนินการลดทุนแล้วเสร็จ

14.5.

ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาและส่งรายงานการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้า (15) วันนับแต่วนั ที่ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
14.5.1. รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ต้องระบุสาระสาคัญอย่างน้อยเกีย่ วกับชื่อ ทีต่ งั ้ ประเภทการใช้
งาน ขนาดพืน้ ที่ และภาระผูกพันต่าง ๆ
14.5.2. วันทีแ่ ละราคาทีไ่ ด้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ชื่อผูข้ าย ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ ห้สทิ ธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
14.5.3. วันทีแ่ ละราคาทีจ่ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ชื่อผูซ้ อ้ื ผูเ้ ช่า หรือผูร้ บั โอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
14.5.4. วัน ที่ ราคา และวิธีก ารประเมิน มูลค่ า ที่ไ ด้จ ากรายงานการประเมิน มูลค่ า ของผู้ป ระเมิน มูลค่ า
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
14.5.5. ในกรณีทเ่ี ป็ นการจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีจ่ าหน่ายต่ากว่าราคาประเมินสูงสุดทีผ่ ู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึน้ ล่วงหน้าก่อนการจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกิน
หนึ่ง (1) ปี เกินกว่าร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการจาหน่ายในราคาดังกล่าวไว้
ด้วย
14.5.6. ในกรณี ท่ีเ ป็ น การได้ ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ หากราคาที่ไ ด้ ม าสู ง กว่ า ราคาประเมิน ต่ า สุ ด ที่
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึน้ ล่วงหน้าก่อนการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึ่ง
(1) ปี เกินกว่าร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการได้มาในราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย

14.6.

ในกรณีท่กี องทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ยี งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทา
รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนับแต่วนั ทีม่ กี ารลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้
และส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั สุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาหก (6) เดือนนัน้ โดยการรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างนี้ ต้องมีรายละเอียดข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
14.6.1. ข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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14.6.2. ในกรณีทก่ี ารก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ให้ระบุแนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์
ได้รบั หรืออาจได้รบั ไว้ดว้ ย
และเมื่ อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และพร้ อ มจะน าไปจัด หาผลประโยชน์
ให้ก องทรัส ต์ จ ัด ท าและส่ ง รายงานความคืบ หน้ า ของการก่ อ สร้า งโดยระบุ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การ
ดาเนินการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ เช่น วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็ นต้น และส่งรายงานดังกล่าวต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะนาไปจัดหา
ผลประโยชน์
14.7.

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้า
14.7.1. เหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
14.7.2. เหตุ การณ์ ท่สี ญ
ั ญานี้กาหนดให้เป็ นเหตุ แห่งการเลิกกองทรัสต์ หรือเหตุ การณ์ อ่นื ที่ทาให้ทราบ
กาหนดการเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้า

14.8.

ก่อนการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือผูล้ งทุน ตามข้อ 13.2 แห่งสัญญานี้

14.9.

นอกจากการเปิ ด เผยข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ 14. นี้ แล้ว ในกรณีท่ีมีประกาศ หรือ ค าสังใดของตลาด
่
หลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
กาหนดให้กองทรัสต์และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ ้องเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือนาส่งสารสนเทศใดอัน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ามประกาศ หรือคาสังดั
่ งกล่าวด้วย

15.

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

15.1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกาไร
สุทธิท่ปี รับปรุง แล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่จะจ่ ายให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์นัน้ แบ่งเป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และ ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) ในแต่ละไตรมาส (หากมี) ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุนกองทรัสต์อาจมีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีได้เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม ทัง้ นี้
กองทรัสต์จะเริม่ จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มกี าไรเพียง
พอทีจ่ ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว

15.2.

อนึ่งกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
15.2.1. การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
15.2.2. การหักด้วยรายการเงิน สารองเพื่อ การชาระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูก พันจากการกู้ยืม เงิน ของ
กองทรัสต์ต ามวงเงิน ที่ได้ระบุไ ว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูลและหนังสือ ชี้ชวน หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
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15.3.

ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ย ัง มียอดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จ ะไม่ จ่า ย ประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

15.4.

ในกรณีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ท่มี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
15.4.1. ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) ภายใน
เก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทน
15.4.2. ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้า
สิบ (90) วันนับแต่วนั สุดท้ายของไตรมาสสาหรับไตรมาสล่าสุดทีจ่ ะมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้ภายในระยะเวลา
ทีไ่ ด้ประกาศกาหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ชาระดอกเบีย้ ด้วยเงินของตนเองในอัตราร้อยละเจ็ดครึง่ (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้
จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ
ขึ้น อยู่ ก ับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ซึ่ง หากประโยชน์ ต อบแทนที่จ ะประกาศจ่ า ยต่ อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บาท ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ เว้นแต่ กรณีท่ี สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตาม
กฏหมาย ได้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื่น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้

15.5.

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
15.5.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามี
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บุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ เ กิน กว่ า อัต ราที่ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนเฉพาะในส่วนทีถ่ อื หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
15.5.2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ส่งหนัง สือ แจ้งผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ท่มี ีช่อื ปรากฏอยู่ในสมุ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือ
ทาการปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
ผ่านเว็บไซด์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับ

15.5.3. ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดของ
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้นแต่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ จะแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่น ภายในสาม (3) วันนับตัง้ แต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
15.5.4. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายใน
นามผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ น าเงิน ฝากเข้า บัญ ชีเ งิน ฝากของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ต ามที่แ จ้ง ไว้ โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในประเทศไทย เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการออกเช็ค หรือภาระ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (ถ้ามี) กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ อย่างไรก็ดผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์
จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนโดยการออกเช็คสังจ่
่ าย หรือโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ตงั ้ อยู่นอกประเทศ
ไทย รวมถึง ภาระความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (ถ้า มี) โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินทีจ่ ะส่งให้
15.5.5. ในกรณีทผ่ี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับ ประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย ให้เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิของกองทรั
สต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่
์
นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
16.

การขอมติ และการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

16.1.

วิธกี ารขอมติ
การขอมติเพื่ออนุ มตั ใิ นเรื่องใด ๆ ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทรัสต์ตามที่สญ
ั ญานี้และ
พระราชบัญญัตทิ รัสต์กาหนดนัน้ ให้กระทาด้วยวิธกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่านัน้

16.2.

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
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16.2.1. การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์หลักทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์
16.2.2. การออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือการกูย้ มื เงินทีก่ องทรัสต์ตอ้ งจัดหาหลักประกัน
16.2.3. การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าในสัญญานี้
16.2.4. การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
16.2.5. การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ซ่งึ มีขนาด
รายการตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
16.2.6. การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
16.2.7. การเปลี่ยนแปลงหรือ ถอดถอนทรัสตี หรือผู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญานี้
16.2.8. การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาฉบับนี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
16.2.9. การเลิกกองทรัสต์
16.2.10. กรณีอ่นื ใดที่ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว
16.3.

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
16.3.1. การประชุ ม สามัญ ประจ าปี ซ่ึง ต้อ งจัด ให้มีข้นึ ภายในสี่ (4) เดือ นนับ แต่ ว ัน สิ้น รอบปี บ ัญ ชีข อง
กองทรัสต์
16.3.2. การประชุมวิสามัญ คือ การประชุมคราวอื่นทีม่ ใิ ช่การประชุมสามัญประจาปี ซง่ึ จะจัดให้มขี น้ึ เมื่อมี
รายการหรือเหตุทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

เมื่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวน
หน่ ว ยทรัส ต์ท่ีจ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมด เข้า ชื่อ กัน ท าหนัง สือ ขอให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์
หรือทรัสตีเรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุ ผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่าง
ชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้ นี้ เมื่อมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้มีการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มีการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือได้รบั แจ้งจากทรัสตี
ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากทรัสตี ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิทรัสตีใน
การปรึกษาหารือกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถงึ เหตุจาเป็ นดังกล่าว
ในกรณีเรื่องใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ น หรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
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ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิผจู้ ดั การกองทรัสต์ใน
การปรึกษาหารือกับทรัสตีถงึ เหตุจาเป็ นดังกล่าว
16.3.3. ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามขัน้ ตอนในการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.4 แห่ง
สัญญานี้
16.4.

การเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
การเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาเป็ นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่ กรณี รวมทัง้ ความเห็นของ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ซึง่ รวมถึงผลกระทบทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์อาจได้รบั จากการลงมติในเรื่องนัน้ และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้ประกาศการนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิน่ อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของทรัสตี หรือของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์หรือจังหวัดใกล้เคียง
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตีตามข้อ 16.3.2 แห่งสัญญานี้แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตี
ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเรียกประชุมทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดย
อนุ โลม โดยผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่ในการให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและจาเป็ นที่ทรัสตี
ต้องใช้เพื่อเรียกประชุมและดาเนินการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่ทไ่ี ด้รบั การร้องขอ
จากทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีสามารถดาเนินการเรียกประชุมและดาเนินการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยไม่ชกั ช้า
และทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากกองทรัสต์ (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แทน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ตามจริง

16.5.

องค์ประชุมและประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
การประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3)
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมงจ
่
านวนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ซง่ึ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์นนั ้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รอ้ งขอตามข้อ 16.3.2 (ก) แห่งสัญญานี้ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ งขอตามข้อ
16.3.2 (ก) แห่งสัญญานี้ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งเพื่อทาหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในวาระใดมีการ
พิจารณาเรื่องทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้
และให้ผู้จดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุค คลเพื่อให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พิจ ารณาแต่ งตัง้ ให้เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ หากการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณา
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เรื่องทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณี ท่ที รัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทน
ของทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์) ในกรณีทท่ี รัสตีมสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
อนึ่ง ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้มอี านาจ หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
16.5.1. ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัวไปให้
่
มคี วามเรียบร้อย
16.5.2. กาหนดให้ใช้วธิ กี ารอื่นใดในการดาเนินการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะ
พิจารณาเห็นสมควร หรือจาเป็ นเพื่อให้การประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ เป็ นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
16.5.3. เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกีย่ วข้องมีความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยุตกิ ารอภิปราย หรือการพิจารณาในทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ใน
เรื่องใด ๆ ได้
16.5.4. ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในการลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หน่ ว ยทรัสต์มีเ สีย งชี้ข าด โดยการใช้อ านาจในการตัด สิน ชี้ข าดของประธานในที่ป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี้ให้เป็ นทีส่ ดุ
16.6.

วิธกี ารมอบฉันทะ
ในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็ นไปตามแบบทีท่ รัสตีกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานในทีป่ ระชุม หรือผูท้ ป่ี ระธานในทีป่ ระชุมมอบหมาย ณ ทีป่ ระชุม
ก่อนเริม่ การประชุม

16.7.

วิธกี ารนับคะแนนเสียง
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มคี ะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ทต่ี นถือ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีพ่ จิ ารณา

16.8.

มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เว้นแต่ สญ
ั ญานี้ จะกาหนดไว้เป็ นอย่ างอื่น มติของที่ประชุ มผู้ถือหน่ วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
16.8.1. ในกรณีทวไปให้
ั่
ถือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน
16.8.2. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

16.9.

การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ู ลค่าตัง้ แต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ มี
ขนาดรายการตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
การเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ สาหรับการเปลีย่ นแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญานี้
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ
การเลิกกองทรัสต์
อนึ่ง มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มลี กั ษณะที่
ขัด หรือ แย้ง กับ หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือ หลัก เกณฑ์อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติ ทรัสต์ให้ถอื ว่ามตินนั ้ ไม่มผี ลบังคับ

บันทึกการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาบันทึกรายงานมติของทีป่ ระชุมและกระบวนการเรียกและดาเนินการประชุมของ
การประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ประธานในทีป่ ระชุมของการประชุมแต่ละครัง้ เป็ นผูล้ งนามรับรอง
ความถูกต้องของบันทึกนัน้ ทัง้ นี้ ให้ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

17.

การจากัดสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับ ประโยชน์ ตอบแทน และสิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

17.1.

ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
17.1.1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อยู่ในบังคับต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรร
ให้แก่บุค คลใด หรือกลุ่ม บุ คคลเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละห้า สิบ (50) ของจานวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ี
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือ ในสัดส่ว นอื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
17.1.2. เนื่องจากทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่รวมถึงสิทธิในทีด่ นิ ดังนัน้ กองทรัสต์จงึ ยังไม่
ตกอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
อย่างไรก็ดี หากในอนาคตกองทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นการลงทุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ ซึง่ การถือครองที่ดนิ ในประเทศไทยมีขอ้ กาหนดของกฎหมายเกีย่ วกับ
สัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผลู้ งทุนต่าง
ด้าวเกินร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์
17.1.3. ในกรณีท่มี กี ารถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ท่กี าหนดไว้ในข้อ 17.1.1 หรือ
17.1.2 แห่งสัญญานี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(ก)
(ข)
(ค)

17.2.

รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รหู้ รือ
ควรรูถ้ งึ เหตุดงั กล่าว
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจากัดสิทธิเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
และการรับประโยชน์ตอบแทนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
แจ้ง ให้บุ ค คลดัง กล่ า วหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ของบุ ค คลดัง กล่ า วตามข้อ 17.1.1 หรือ
17.1.2 แห่งสัญญานี้ จาหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) หรือเกินกว่า
ร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ข้อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ท่ถี อื หน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีขอ้ จากัดสิทธิในการรับ ประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ดงั กล่าวจะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 กาหนด โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดให้มีการค านวณหาจานวนหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิ กี ารเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี้ เว้นแต่
สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สังการ
่
หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ม่อาจจ่าย
แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ตกเป็ นของผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้

17.3.

ข้อจากัดสิทธิในการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้มขี อ้ จากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
17.3.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 (หรือในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต จะประกาศ
กาหนด) ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
17.3.2. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีข่ อมติ

18.

ทรัสตี

18.1.

สิทธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ภายใต้บงั คับแห่งสัญญานี้ ทรัสตีมสี ถานะเป็ นนิติบุคคล มี อานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้ มี
สิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ หรือผู้มสี ทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ และมีหน้าที่
จัด การกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญานี้ และตามพระราชบัญญัติท รัสต์ อนึ่ง รายการ
เกีย่ วกับสิทธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทรัสตีมดี งั ต่อไปนี้
สิ ทธิ
(1)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี้แล้ว ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิถอื หน่ วยทรัสต์ได้โดยเป็ นไป
ตามข้อจากัดสิทธิในการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามข้อ 17 แห่งสัญญานี้

(2)

ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและดาเนินการใด ๆ โดยอาศัย
37

(ก)

ความเห็นหรือคาแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายในการให้ความเห็นในข้อกฎหมาย การ
ตีความสัญญานี้ หรือเอกสารอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นตามข้อกาหนดแห่ง
กฎหมายหรือไม่กต็ าม) รวมทัง้ ความเห็นหรือคาแนะนาโดยทัวไปที
่ เ่ กีย่ วกับกองทรัสต์

(ข)

คาแนะนา ความเห็น คาชีแ้ จง หรือข้อมูลจากวาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี
ผูป้ ระเมินราคา และบุคคลอื่นใดที่ทรัสตีขอคาปรึกษา และผู้ท่ที รัสตีเชื่อโดยสุจริตว่าเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องทีท่ รัสตีขอคาปรึกษานัน้

(ค)

เอกสารทีท่ รัสตีเชื่อโดยสุจริตว่าเป็ นเอกสารต้นฉบับอันถูกต้องแท้จริง หรือสาเนาเอกสาร
อันแสดงถึงการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แต่งตัง้ บุคคลให้เป็ นตัวแทนในการดาเนินการใด ๆ อัน
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสารอื่นใดที่ทรัสตีได้รบั และเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ซ่งึ ทรัสตีมีเหตุ อนั สมควรที่จะใช้
เอกสารเหล่านัน้
อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการโดยสุจริตโดย
อาศัยความเห็น คาแนะนา คาชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสารที่ทรัสตีไ ด้รบั ตามข้อนี้โดยได้ใช้
ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิช าชีพ และความชานาญในการพิจารณาแล้ว ทัง้ นี้ ทรัสตีจ ะ
ตรวจสอบการลงลายมือชื่อใด ๆ ในเอกสารที่เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ ทไ่ี ด้รบั หากมีเหตุให้
สงสัยถึงความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อเช่นว่านัน้

(3)

การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ใิ นขอบเขตอานาจหน้าทีซ่ ง่ึ ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
และ/หรือ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง หากทรัสตีได้กระทา
ไปด้วยความสุจริตแล้ว ให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ อนึ่ง ในการตีความว่าทรัสตีมอี านาจดาเนินการใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ กองทรัสต์ห รือ ไม่ นัน้ หากสัญ ญานี้ และ/หรือ พระราชบัญ ญัติท รัสต์ ประกาศ กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใดมิได้กาหนดไว้อย่างแจ้งชัด ให้ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้อานาจ
แก่ทรัสตีในการดาเนินการใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(4)

ทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อ่นื จัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสัญญานี้
หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีตอ้ งชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้กบั บุคคลภายนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็ นอันสมควร ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญ
ั ญานี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
สิทธิในการได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ให้หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ
หรือทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ว่าจ้างตามทีส่ มควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และความรูค้ วามสามารถของทนายความ หรือทีป่ รึกษา
กฎหมายดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ เงิน ชดใช้ต ามข้อ นี้ ใ ห้ร วมถึง ค่ า ใช้จ่ า ยในการทวงถาม การ
ดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจานวนที่ได้
จ่ายไปตามความเป็ นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สิ นของกองทรัสต์สาหรับ
ความรับผิดใดๆ อัน ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมาจากการทีท่ รัสตีได้ปฏิบตั ิหน้าที่
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และใช้อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสัญญานี้ และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในจานวนทีไ่ ม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข)

สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนตามสัญญานี้ ย่อมเป็ นบุรมิ สิทธิท่ที รัสตีมอี ยู่ก่อนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกทีม่ ที รัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิ
ที่อ าจบัง คับ ได้ใ นทัน ทีโ ดยไม่ จ าต้อ งรอให้มีก ารเลิก กองทรัสต์ และในกรณี ท่ีมีค วาม
จาเป็ นต้องเปลีย่ นรูป หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์เพื่อให้มเี งินหรือทรัพย์สนิ คืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมอี านาจดาเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทาโดยสุจริตและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
อย่ า งไรก็ต าม ห้า มมิใ ห้ท รัส ตีใ ช้สิท ธิต ามข้อ นี้ จ นกว่ า ทรัส ตีจ ะได้ช าระหนี้ ท่ีมีอ ยู่ ต่ อ
กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็ นหนี้ทอ่ี าจหักกลบลบหนี้กนั ได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

(ค)

สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ ให้มผี ลใช้
บังคับต่อไปภายหลังทีท่ รัสตีพน้ จากตาแหน่ งหรือถูกถอดถอนจากตาแหน่ งการเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์

หน้ าที่
ทรัสตีมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ ด้วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็ นไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้
เพิม่ เติมแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) โดยในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษา
วิชาชีพทีม่ คี วามเป็ นอิสระตามแต่ทท่ี รัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึ่ง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ ว่ า การกระทานัน้ จะเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องทรัสตีเ องหรือ ประโยชน์ ของผู้อ่ืน เว้น แต่ เ ป็ น การเรีย ก
ค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม
และได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทัง้ นี้การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 13.2
และข้อ 14.8 แห่งสัญญานี้ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใต้บงั คับแห่งสัญญานี้ รวมตลอดจนพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทรัสตีมอี านาจหน้าที่ดงั จะกล่าว
ต่อไปนี้
18.1.1. การใช้อานาจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี
ทรัสตีจะมอบหมายให้ผอู้ ่นื จัดการกองทรัสต์มไิ ด้ เว้นแต่
(ก)
(ข)

การทาธุรกรรมทีม่ ใิ ช่เรื่องทีต่ อ้ งทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้องใช้วชิ าชีพเยีย่ งทรัสตี
การทาธุรกรรมทีโ่ ดยทัวไปผู
่ เ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่ มีทรัพย์สนิ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
จัดการแทน
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(ค)
(ง)

(จ)

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
หรือการปฏิบตั งิ านด้านการสนับสนุนให้บริษทั ในเครือของทรัสตีหรือผูอ้ ่นื ดาเนินการได้
เรื่องอื่นใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
หรือหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555
และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรือประกาศหรือข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กรณีอ่นื ใดทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน

ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ร ับมอบหมายงานรายอื่น (ถ้ ามี) ตาม
ข้อกาหนดแห่งสัญญานี้แล้ว นอกเหนือจากเรื่องทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูด้ าเนินการตามสัญญานี้หรือ
หลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช.
29/2555 และ/หรือประกาศหรือข้อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีเลือกผูร้ บั มอบหมายด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และต้องกากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความ
ระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้องกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกีย่ วกับการมอบหมายงาน
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี้
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกาหนดมาตรการในการดาเนินงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)
(ค)

การคัดเลือกผู้ท่สี มควรได้รบั มอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ
บุคลากรของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผูร้ บั มอบหมาย
งานและกองทรัสต์
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูไ้ ด้รบั มอบหมายงาน
การด าเนิ น การของทรัส ตี เ มื่อ ปรากฏว่ า ผู้ท่ีไ ด้ ร ับ มอบหมายไม่ เ หมาะสมที่จ ะได้ร ับ
มอบหมายงานอีกต่อไป

ทัง้ นี้ ทรัสตีสามารถมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
หรือการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุนได้ ซึง่ ในการมอบหมายงานดังกล่าวทรัสตีจะมอบหมายให้บุคลล
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผทู้ ม่ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
(1)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2)

ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(3)

ทรัสตีรายอื่น

(4)

ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งทีก่ องทรัสต์
ได้ลงทุนไว้ หรือของประเทศทีผ่ รู้ บั ฝากทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่

การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผู้ทส่ี ามารถประกอบ
ธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในการมอบหมายงานทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลักษณะทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่า
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดาเนินไปได้อย่างต่ อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่ อกองทรัสต์
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และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่ อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์
กาหนด
18.1.2. บังคับชาระหนี้หรือดูแลให้มกี ารบังคับชาระหนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั
บุคคลอื่น
18.1.3. ห้า มมิใ ห้ ท รัส ตี น าหนี้ ท่ีต นเป็ น ลู ก หนี้ บุ ค คลภายนอกอัน มิไ ด้ เ กิด จากการปฏิบ ัติห น้ า ที่เ ป็ น
ทรัสตีไปหัก กลบลบหนี้ กบั หนี้ท่บี ุค คลภายนอกเป็ น ลูกหนี้ทรัสตีอนั สืบเนื่ องมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ การดาเนินการทีฝ่ า่ ฝืนข้อห้ามตามข้อ 18.1.3 แห่งสัญญานี้ให้ตกเป็ นโมฆะ
18.1.4. แจ้ ง ต่ อ บุ ค คลภายนอกทราบเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรเมื่ อ เข้ า ท านิ ติ ก รรมหรื อ ธุ ร กรรมกั บ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
18.1.5. จัด ท าบัญ ชีท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์แ ยกต่ า งหากจากทรัพ ย์สิน และบัญ ชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีท รัสตีจ ัดการกองทรัสต์ห ลายกอง ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ ละกองแยก
ต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั รวมทัง้ แยกทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพ ย์สนิ ส่ว นตัวของทรัสตี ทรัพย์สินอื่นที่ท รัสตีค รอบครองอยู่ และ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อ่นื ทีท่ รัสตีจดั การ (ถ้ามี) ด้วย
18.1.6. ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อ่นื จัดการกองทรัสต์ มไิ ด้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่
กาหนดในสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
18.1.7. ทรัส ตี จ ะไม่ ใ ช้ สิท ธิ ร ับ เงิ น หรื อ ทรัพ ย์ สิน คื น จากกองทรัส ต์ ส าหรับ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ ช าระให้ ก ับ
บุคคลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ทรัสตียงั คงมีสทิ ธิรบั เงินหรือทรัพย์สนิ
คืนจากกองทรัสต์ตามข้อ 18.1(4) แห่งสัญญานี้
18.1.8. ทาหน้าทีต่ ่อไปเพื่อรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรัพย์สนิ เมื่อ กองทรัสต์สน้ิ สุดลง โดยต้องชาระ
สะสางหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายเมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดลงตามลาดับทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตทิ รัสต์
18.1.9. จัดให้มรี ะบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์และตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยอย่างน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบหมายงานรายอื่น
(ถ้ามี) เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง(ถ้ามี) และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การเก็บรักษาทรัพย์สนิ โดยมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สญ
ั ญานี้ออกจากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อ่นื หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี
การบันทึกกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนี้สนิ ของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทรัสต์
การตรวจสอบดูแลและติดตามการทาหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อ สิทธิประโยชน์ของ
กองทรัสต์
การควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้มกี ารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามสัญญานี้และ
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ และมิให้มกี ารทุจริตในการจัดการกองทรัสต์
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(ฉ)

(ช)

การแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อ่นื หรือของทรัสตีโดย
คานึงถึงมาตรฐานทีก่ าหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในประกาศ กข. 1/2553 โดยต้องมีการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญ ชีซ่งึ ได้ร ับความเห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.หรือ การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซง่ึ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี และ
ผู้สอบบัญชีด ังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตี ก่อนที่จะยื่นต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

18.1.10. ดูแลให้สญ
ั ญานี้มีสาระสาคัญ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง และดาเนิน การตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญานี้
(ก)
(ข)

(ค)

ดูแลให้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญานี้เป็ นไปตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
นี้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณี ท่ีก ารแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงสัญ ญานี้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้อ 18.1.10(ก) แห่ ง สัญ ญานี้
ให้ ท รั ส ตี ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามอ านาจหน้ า ที่ ท่ี ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญานี้ และตาม
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ในกรณีท่หี ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ท่อี อก
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงใน
ภายหลัง และสัญญานี้มขี อ้ กาหนดทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการ
เพื่อแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญานี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในสัญญา
นี้ หรือตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคาสังตามมาตรา
่
21 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์

18.1.11. ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) บริหารจัดการ
กองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญานี้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ให้
หมายความรวมถึงการทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)

ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานัก งาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่ก องทรัสต์ตัง้ อยู่ เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ีผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้และทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยรวม และด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ใ นสัญ ญานี้ แ ละ
พระราชบัญญัติ ทรัสต์ในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ดูแลและดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี)
มีลกั ษณะและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในสัญญานี้ สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(ถ้ามี) และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายรายเดิม (ถ้ามี) และการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ต ามข้อ 19.5.2
แห่งสัญญานี้ หรือผูร้ บั มอบหมายรายใหม่ (ถ้ามี)
ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ควบคุมดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดใน
สัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการทาธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดั การ
กองทรัส ต์ และผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมาย (ถ้ า มี) เพื่ อ ประกอบการขอมติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรือเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
ในกรณีทจ่ี าเป็ น ทรัสตีอาจกาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้า
มี) ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ทรัสตี
เห็นสมควร ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
ในกรณีท่ไี ม่มผี ู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) หรือมีเหตุท่ที าให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัส
ตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม และดาเนินการตาม
อ านาจหน้ า ที่ท่ีร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญานี้ แ ละพระราชบัญ ญัติ ท รัส ต์ ใ นการจัด ให้ มีผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์รายใหม่ และ/หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายรายใหม่ (ถ้ามี) โดยในการเข้าจัดการ
กองทรัสต์ดงั กล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ ก็
ได้ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีป่ ระกาศ กร. 14/2555 และสัญญานี้ได้
ระบุไว้
นอกจากนี้เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี)
ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องและครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ หรือพระราชบัญญัตทิ
รัสต์ ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็ นการก่อหรืออาจ
ก่อ ให้เ กิดความเสียหายอย่ างร้ายแรงต่ อ กองทรัสต์และ/หรือผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ และไม่
สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไป
ดาเนินการแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายได้ตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
นอกเหนือจากที่กาหนดในสัญญานี้ ทรัสตีอาจกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้จดั การ
กองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึงจะสามารถ
ดาเนินการได้

18.1.12. รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควรในกรณีทผ่ี ู้จดั การกองทรัสต์กระทาการ หรืองดเว้นกระทา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี้หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
18.1.13. เข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
จะต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการว่าเป็ นไปตามสัญญานี้หรือกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่ รวมทัง้ ทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่
สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญานี้หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง ในกรณีทท่ี รัสตีเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดาเนินการใด ๆ
ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
18.1.14. จัด ท าหลัก ฐานแสดงสิทธิใ นหน่ ว ยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ ม อบให้แ ก่ ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ต าม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 7.5 แห่งสัญญานี้
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18.1.15. ออกหลัก ฐานแสดงสิท ธิใ นหน่ ว ยทรัส ต์ หรือ ใบหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ นเวลา
อันสมควรกรณีท่ผี ถู้ ือหน่ วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ใหม่ หรือใบ
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีส่ ญ
ู หาย ลบเลือน ชารุดเสียหาย
18.1.16. ระบุความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในรายงานประจาปี ของ
กองทรัสต์ซง่ึ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทารายงานดังกล่าวเสนอต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยทรัสตี
จะต้ อ งแสดงความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติง านของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ใ นการบริห ารจัด การ
กองทรัส ต์เ ป็ น อย่ า งไร สอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดแห่ ง สัญ ญานี้ รวมทัง้ กฎหมาย ประกาศและ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการเป็ นไปตามข้อกาหนด
แห่งสัญญานี้ หรือกฎหมาย หรือประกาศและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใดนัน้ ให้ระบุเรื่องดังกล่าว
ตลอดจนการดาเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มคี วามถูกต้อง
18.1.17. ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ต่อ หน่ วยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี ฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ย วข้อ ง
ประกาศกาหนด เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์ ออกรายงานประจาปี ในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์
ข้อ มูล เกี่ย วกับ มู ลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิแ ละมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิต่ อ หน่ ว ยในรายงานประจ าปี ข อง
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(NAV) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีส่ ง่ ให้แก่ทรัสตีดว้ ย
18.1.18. รับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาสตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องประกาศกาหนด เพื่อทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะใช้
ในการเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ายของ
แต่ละไตรมาสนัน้
18.1.19. ก่อให้เกิดหนี้ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด
18.1.20. อนึ่ง การที่ทรัสตีเข้าทาสัญญานี้มไิ ด้เป็ นการให้หลักประกันรายได้หรือผลการประกอบการของ
กองทรั ส ต์ หรื อ หลั ก ประกั น การปฏิ บ ั ติ ต ามสั ญ ญาของบรรดาผู้ เ ช่ า ไม่ ว่ า รายใด อนึ่ ง
ทรัสตีไม่มหี น้าทีใ่ ห้หลักประกันใด ๆ เพื่อประกันการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในฐานะทรัสตี และทรัสตี
ไม่มหี น้าทีอ่ ่นื ใดต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญานี้
และ/หรือทีก่ ฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้
18.2.

การแต่งตัง้ เงื่อนไขและวิธกี ารเปลีย่ นแปลง และค่าตอบแทนของทรัสตี
18.2.1. การแต่งตัง้ ทรัสตี
เมื่อมีเหตุให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตี การแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ให้กระทาได้โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์เท่านัน้
18.2.2. เงื่อนไขและวิธกี ารเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่
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(ข)

(2)

ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือสิน้ สภาพนิตบิ ุคคล

(3)

ทรัสตีชาระบัญชี

(4)

ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามคาสังพั
่ กการประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื
่
อสังเพิ
่ กถอนการอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัส
ตี

(5)

ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าทีต่ ามข้อ 18.3.2 แห่งสัญญานี้

วิธกี ารเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้าทีต่ ามข้อ 18.2.2 (ก) (1) แห่งสัญญานี้ให้มี
การเปลีย่ นแปลงทรัสตีตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 18.3.1 แห่งสัญญานี้

(2)

ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 18.2.2 แห่ง
สัญญานี้ (นอกเหนือจากกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้าทีต่ ามข้อ 18.2.2 (ก)
(1) แห่งสัญญานี้) ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี นังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังทรัสตี
อย่างน้ อยหนึ่ง (1) เดือน ก่อนวันที่มกี ารพ้นสภาพจากการเป็ นทรัสตีหรือถอด
ถอนทรัสตี
อย่ า งไรก็ ต าม หากเป็ น กรณี ท่ี ท รัส ตี ถู ก ถอดถอนหรื อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
สังพั
่ กการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราว
่
หรือเพิกถอนการอนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ทรัส
ตีตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรัสตี
ต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์ หรือการใช้สทิ ธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้
กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(3)

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
ถือ หน่ ว ยทรัสต์โ ดยเร็ว และให้ท รัสตีร ายเดิม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์มีสิทธิเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นทรัสตีรายใหม่เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ทัง้ นี้
ไม่ตดั สิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ทีจ่ ะเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นทรัสตีรายใหม่
หากมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สัญญานี้ยงั คงมีผลบังคับใช้
และไม่มผี ลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าทาหน้าที่
แทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของคู่ สญ
ั ญาที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้ทุกประการ รวมทัง้ เข้าสวมสิทธิเป็ นคู่ความในคดีหรือเป็ น
ฝา่ ยทีต่ อ้ งผูกพันตามคาพิพากษา นอกจากนี้ ทรัสตีรายใหม่มหี น้าทีแ่ จ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้บุคคลภายนอกทีต่ นทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตีรายเดิมว่า ตน
ได้เข้าสวมสิทธิและหน้าทีแ่ ทนทรัสตีรายเดิมแล้ว
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อนึ่ง ในกรณีท่มี เี หตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่ งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเ หตุ อ ัน มิอ าจหลีก เลี่ย งได้ ให้ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ร้อ งขอต่ อ ศาลให้มีก าร
แต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตัง้ ได้ ให้ศาลมีคาสังเลิ
่ กทรัสต์ ทัง้ นี้ ให้ศาลมี
อานาจแต่งตัง้ บุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
โดยได้รบั ค่าตอบแทนตามทีศ่ าลกาหนดให้
18.2.3. ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็ นไปตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในข้อ 20.1 แห่งสัญญานี้
โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงจากทรัสตีจะเป็ นไปตามที่ ทรัสตี และผู้จดั การกองทรัสต์จะตกลงร่วมกัน
ต่อไป แต่ทงั ้ นี้อตั ราดังกล่าวจะไม่เกินทีก่ าหนดไว้ในข้อ 20.1 แห่งสัญญานี้
18.3.

การลาออกหรือการถอดถอนทรัสตี
18.3.1. การลาออกของทรัสตี
(ก)

หากทรัสตีประสงค์ทจ่ี ะลาออก ให้ทรัสตีตอ้ งแจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน ในกรณีดงั กล่าว การพ้น
จากต าแหน่ ง ของทรัสตีใ ห้มีผ ลเมื่อทรัสตีร ายใหม่ เข้าท าหน้ า ที่เ ป็ น ทรัสตีรายใหม่ข อง
กองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ข)

หากทรัสตีประสงค์ท่จี ะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน พร้อมทัง้ เสนอผูท้ จ่ี ะทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัส
ตีรายใหม่ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ ต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในการนี้ ให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีสิทธิเ สนอ
รายชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติและได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พจิ ารณา คัดเลือกและแต่งตัง้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้ วย และให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแต่งตัง้ บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติ
และได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนทีท่ รัสตี
รายเดิม ในการนี้ ให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์หารือร่วมกันโดยสุจริตเพื่อกาหนดบุคคล
ผู้ มีคุ ณ สมบัติ แ ละได้ ร ับ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน ก.ล.ต. และเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่น้ี
จะต้องเข้าทาสัญญาเพิม่ เติมสัญญานี้กบั ทรัสตีรายเดิมและผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หากพ้นกาหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนับแต่วนั ที่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั หนังสือแจ้งการ
ลาออกจากทรั ส ตี ร ายเดิ ม แล้ ว และผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ย ั ง ไม่ ส ามารถแต่ งตั ้ง
ทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิแต่งตัง้ บุคคลทีท่ รัสตีคดั เลือก (โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ
และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นทรัสตีรายใหม่

18.3.2. การถอดถอนทรัสตี
ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์โ ดยอาศัย มติไม่น้ อยกว่ าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่ วยทรั ส ต์ ท่ี ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนตามข้ อ 16 แห่ ง สั ญ ญานี้ อาจ
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ถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมไิ ด้จดั การกองทรัสต์ตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในสัญญานี้ หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต์ หรือกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ทรัสต์ หรือกฎหมายอื่นใดซึง่ มิใช่ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ไขให้สน้ิ ไปได้ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
18.4.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสตี
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มไิ ด้
18.4.1. มีความเกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เกินร้อยละห้า (5) ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละห้า (5) ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของทรัสตีดงั กล่าว
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีกรรมการหรือผูบ้ ริหารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
มีความเกีย่ วข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะทานอง
เดียวกับ (ก) ถึง (ง) หรือในลักษณะอื่นอย่างมีนัยสาคัญในประการทีอ่ าจเป็ นเหตุให้ทรัสตี
ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่

18.4.2. เป็ น หรือ มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ผู้ท่ีจ ะจ าหน่ า ย โอน ให้เ ช่ า หรือ ให้สิท ธิใ นอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ก่
กองทรัสต์ ในลักษณะทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็ นอิสระ
หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังจากการเข้ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระตามข้อ
18.4.1 และข้อ 18.4.2 แห่งสัญญานี้ ให้ทรัสตี แจ้งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้ แสดงมาตรการ
ทีส่ มเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทาให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระภายในสิบห้า (15) วันนับ
แต่วนั ที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นนัน้ เว้นแต่ สานักงาน ก.ล.ต.
จะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น
18.5.

ความรับผิดของทรัสตี
18.5.1. ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จาก
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยีย่ งผู้
มีวชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันที่
ได้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ในการนี้ แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ทรัสตียงั มีหน้าทีด่ าเนินการเรียกร้องต่อผูท้ ก่ี ่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้
ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง
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18.5.2. ทรัสตีไ ม่ ต้ อ งรับ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แก่ ก องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ บุ ค คล
ใด ๆ จาก การกระทา หรือการงดเว้นกระทาการใด ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามสั ญ ญานี้ และพระราชบั ญ ญั ติ
ทรัสต์ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ในกรณีเช่นว่าให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่ อให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามความเป็ น
จริง
18.6.

การจากัดความรับผิดของทรัสตี
18.6.1. ภายใต้บงั คับแห่งสัญญานี้และพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาซึง่ ทรัสตีได้
กระทาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่ อบุคคลใดอันเกิดจาก หรือที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ใด ๆ ของกองทรัสต์ให้มจี านวนจากัด โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว
ไม่เกินจานวนเงินชดใช้ความเสียหายที่ทรัสตีจะได้รบั ตามข้อ 18.7 แห่งสัญญานี้ ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่ทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สุจริตหรือโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นว่านี้ ทรัสตีจะมีขอ้ ยกเว้นความรับผิดมิได้
18.6.2. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของทรัสตี (แล้วแต่
กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสังศาล
่
คาพิพากษาของ
ศาล หรือ คาสังอื
่ ่นใดของหน่ วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ที รัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญานี้ได้
เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุท่ี
ระบุในไว้ในข้อ 18.6.4 แห่งสัญญานี้
18.6.3. ในการโอนหน่ วยทรัสต์ระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์กนั เอง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อ หรือ ตราประทับ ที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตราสารการโอนหน่ วยทรัสต์ หรือตราสารใดๆ ซึง่ แสดงกรรมสิทธิในหน่
วยทรัสต์
์
โดยทรัสตีมติ ้องรับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือ ตราประทับ รวมถึงในกรณีท่ผี ู้ลง
ลายมือชื่อไม่มอี านาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตีมสี ทิ ธิ (แต่มิได้มหี น้าที่) เรียกให้มกี ารพิสูจน์
ความแท้จ ริง ของลายมือ ชื่อ ของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ใ นเอกสารหรือ ตราสารตามสัญ ญานี้ ซ่ึง ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตอ้ งลงลายมือชื่อ
18.6.4. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดขึน้ เนื่องจากสาเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรือพนักงานของทรัสตีซง่ึ รวมถึง แต่
ไม่จากัดเพียง การทีท่ รัพย์สนิ ถูกโอนเป็ นของรัฐ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการ
ปริวรรตเงินตรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบ การประท้วง
เหตุ สุด วิสยั การขัดข้องของเครื่อ งมือ หรือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ซ่ึ งอยู่นอกเหนื อการควบคุ ม
ของทรัสตี หรือ เหตุอ่นื ใดทีท่ รัสตีไม่สามารถควบคุมได้
18.6.5. ทรัส ตีไ ม่ จ าต้อ งกระท าการใดๆ ที่จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ท รัส ตีต้ อ งใช้เ งิน หรือ ทรัพ ย์สิน ส่ ว นตัว ของ
ทรัสตี (ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใดๆ ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือใช้สทิ ธิตามสัญญานี้ของทรัสตี
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18.7.

การชดใช้ความเสียหายให้แก่ทรัสตี
18.7.1. ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั เงินชดใช้ความเสียหาย รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
ทนายความ หรือทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ว่าจ้างตามทีส่ มควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถของทนายความ หรือทีป่ รึกษากฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ เงินชดใช้ตามข้อนี้ให้รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนทีส่ มเหตุสมผลและเหมาะสม
และในจานวนทีไ่ ด้จ่ายไปตามความเป็ นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
สาหรับความรับผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมาจากการทีท่ รัสตีได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ใช้อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสัญญานี้ และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในจานวนทีไ่ ม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
18.7.2. ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ 18.7
แห่งสัญญานี้ให้รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทา หรือการงดเว้นการกระทาใด ๆ
ของผูท้ ท่ี รัสตีได้มอบอานาจ หรือตัวแทนซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทรัสตีดว้ ย
18.7.3. เงินชดใช้ความเสียหายตามข้อ 18.7 แห่งสัญญานี้
(ก)
(ข)

เป็ นเงินทีท่ รัสตีพงึ ได้รบั เพิม่ เติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใด ทีท่ รัสตีมสี ทิ ธิได้รบั ตาม
กฎหมาย
ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปภายหลังทีท่ รัสตีพ้นจากตาแหน่ งหรือถูกถอดถอนจากตาแหน่ ง
การเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

19.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

19.1.

การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ฯ รับรองว่าบริษัทฯมีคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ ตลอดจนความพร้อมของระบบงานในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่
เกีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
โดยสัญญานี้ บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ ทรัพย์สนิ หลัก และทรัพย์สนิ อื่น
ของกองทรัสต์ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากทรัสตี โดยมีขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้ กฎหมาย หลักเกณฑ์และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และข้อตกลงอื่นระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)

19.2.

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
สิ ทธิ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั ค่าตอบแทนการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั การทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทน
การปฏิบตั ิหน้ าที่จดั การทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และวิธกี ารชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ให้
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ สอดคล้องกับทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิอ่นื ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หน้ าที่
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ่มี วี ชิ าชีพซึ่งได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ่สี ุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี้ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) และมติ
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และต้องรับผิดอย่างไม่มีขอ้ จากัดความรับผิดในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละ/หรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
หน้ า ที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ใ ห้เ ป็ น ไปตามที่ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ โดย ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์มหี น้าทีห่ ลักตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเ่ ป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน การกูย้ มื เงินและก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี) การเข้าทาสัญญา และ
การดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าทีส่ ญ
ั ญา
นี้ได้ระบุไว้

(2)

จัด ท าและเปิ ด เผยข้อ มู ล ของกองทรัส ต์ ซึ่ง รวมถึง ข้อ มู ล ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์ และข้อมูลอื่น ตามที่ก าหนดในสัญ ญานี้ และสัญญาแต่ ง ตัง้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์

(3)

จัดทาและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการ
เปิ ด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ กองทรัสต์ โดยเมื่อ ทรัส ตีจ ะตรวจสอบการจัด การในเรื่อ งใด ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์มหี น้าทีใ่ ห้ความร่วมมือและนาส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที่ตงั ้ ของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ มนใจได้
ั่
ว่า
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบตั ฝิ ่าฝื นกฎหมาย หรือข้อกาหนดของสัญญานี้ หรือไม่รกั ษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(4)

จัด ท าและจัด ส่ง พร้อ มทัง้ รับ รองความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล และเอกสารต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ การจัด
โครงสร้างกองทรัสต์ วิธกี ารให้เช่า การจัดหาและการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีส่ ามารถเรียก
เก็บจากกองทรัสต์ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์ กบั บริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ เป็ นต้นให้แก่ทรัสตี
ในช่วงระยะเวลาก่อนจัดตัง้ กองทรัสต์ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มหี น้าทีป่ ระสานงานกับทรัสตี
และทาข้อตกลงเกีย่ วกับลักษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม และรายงาน
ต่าง ๆ รวมทัง้ ความถีแ่ ละระยะเวลาทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งนาส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ ให้แก่ทรัสตี และจัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัสตีภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์

(5)

การบริหารจัดการกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่าง ๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กฎหมายและ
ประกาศอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ในกรณี ท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ป ระสงค์จ ะมอบหมายให้บุ ค คลอื่นเป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนตน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
หน้ า ที่ค ัด เลือ กผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด้ ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
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บริ ห ารจั ด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง เป็ นกองทรั ส ต์ ตลอดจน จั ด ท าสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขดั กับสัญญานี้และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดในสัญญานี้ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีท่กี องทรัสต์ได้ทาสัญญา
หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญากูย้ มื เงิน และในสัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้
การแต่ งตัง้ หรือการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ต้องเป็ นไปตาม
เงื่อ นไขใดๆ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ร ับ ทราบและตกลงว่ า การแต่ ง ตัง้ หรือ การถอดถอนผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง
นัน้ ด้วย
ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ที่ผู้จดั การกองทรัสต์คดั เลือกและแต่งตัง้ มี
ขอบเขตอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนดในแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ี
ลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ และที่จ ะได้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่เ ลือ กผู้ร ับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ กากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ
อนึ่ง ในกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผเู้ ช่ารายเดียวโดย
กองทรัสต์ได้รบั ค่าตอบแทนทัง้ หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งกาไร (profit sharing) ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้เช่ารายเดียวนี้ใน
ลักษณะเดียวกับการว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ข้างต้นด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าผูเ้ ช่ารายเดียวนี้จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา
เช่าและรายได้ไม่รวไหล
ั่
อันอาจทาให้กองทรัสต์ไม่ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเต็มทีต่ ามทีก่ องทรัสต์พงึ
ได้รบั
(6)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดาเนินการในงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของตน
นอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารทรัพย์สนิ อื่นนอกจาก
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้องคัดเลือกผู้รบั ดาเนิ นการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ตลอดจนการก ากับและตรวจสอบการดาเนิ นการของผู้ร ับดาเนินการ ทัง้ นี้ ข้อก าหนด
เกีย่ วกับการมอบหมายงานต้องไม่มสี าระทีข่ ดั หรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่
เกีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(7)

ในกรณีท่กี องทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้ ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรัสต์
สามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุ ญาตตามประกาศเกีย่ วกับการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่ของกองทรัสต์

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงขอบเขต
อานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1)

หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
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ดูแล และบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ใดๆตามทีจ่ าเป็ นให้อยู่ในสภาพทีด่ ีเพื่อประโยชน์
ในการบริการ บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อานวยความสะดวก
ให้กบั ทรัสตี บริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามทีเ่ กีย่ วข้องจาเป็ นและเหมาะสม ดาเนินการใดๆร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อ
ทาให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งใบอนุ ญาต และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จัดหาผูเ้ ช่าเพื่อเช่าพืน้ ที่ในโครงการ ประสานงาน
รวมถึง เจรจากับผู้เช่ า ในการเข้า ท าสัญญาเช่ า พื้น ที่ สัญญาบริก าร หรือ สัญ ญาอื่นใดที่เ กี่ยวกับ
โครงการ จัดส่งรายได้ นาส่งค่าใช้จ่าย และชาระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทรัสต์
รวมถึงบริหารงานให้เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ งขออย่างสมเหตุสมผลในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะขาย โอน ให้เช่า
โอนสิทธิการเช่า หรือจาหน่ าย (ถ้ามี) ไม่ว่าโดยวิธใี ดๆ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ติดต่อ
ประสานงาน ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสาร และนาส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที่ดนิ อันเกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์มีหน้าที่ต้องชาระ ภาษีหกั ณ ที่จ่า ยอันเนื่องจากการบริหารจัดการ
โครงการ และ/หรือภาษีอ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์และ/หรือการบริหารจัดการโครงการ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ดาเนินการ และ/หรือประสานงานกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ในการจัดการให้ผู้เช่าของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ได้รบั บริการสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการฯ ดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
(2)

การจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทางการบัญชี ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์ ผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ทรัสตีหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั
มอบหมายสามารถตรวจสอบได้ ดาเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ใด ๆ ที่ได้รบั การร้องขอให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ
ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภายในสิบห้า (15) วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้อง
ขอดังกล่ าว เว้น แต่ จะมีเหตุ อนั สมควรหรือคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ น อย่า งอื่น รวมถึง จัด ให้มีบญ
ั ชีและ
รายงานต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อจัดส่งบัญชี รายงาน และเอกสารที่
เกี่ย วข้อ งให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ผู้จ ัด การกองทรัสต์ก าหนด ทัง้ นี้ ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จะจัดทาบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีทเ่ี ป็ นทีร่ บั รองโดยทัวไป
่ และจะดาเนินการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จดั การกองทรัสต์เข้าตรวจสอบ รวมถึงอานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตามทีผ่ จู้ ดั การ
กองทรัสต์หรือทรัสตีรอ้ งขอ

(3)

การตลาด
พัฒนาและจัดให้มแี ผนการโฆษณา แผนการส่งเสริมการขาย สาหรับอสังหาริมทรัพย์ โดยทีบ่ รรดา
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการดาเนินการตามแผนการดังกล่าว กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ทัง้ สิน้ ซึง่ ต้องเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี

(4)

หน้าทีใ่ นการทาสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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จัดทาสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการสาธารณู ปโภค สัญญาให้สทิ ธิการใช้พ้นื ที่ และสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการที่มรี ะยะเวลาสอดคล้องกับสัญญาการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือมี
ระยะเวลาเป็ นไปตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์กาหนด ดาเนินการใดๆทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ผเู้ ช่า
ปฎิบตั ติ ามหน้าที่ เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่า พืน้ ที่ สัญญาบริการ สัญญา
บริก ารสาธารณู ป โภค สัญ ญาให้สิท ธิก ารใช้พ้ืน ที่ และสัญ ญาอื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ
ประสานงานกับผู้จดั การกองทรัสต์และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่ นแปลง แก้ไขและ/หรือเลิกสัญญาข้างต้น จัดหา อานวยความสะดวก รวมทัง้ ประสานงานกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ามีความประสงค์ในการเพิม่ หรือลดพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้หาผลประโยชน์
19.3.

การลาออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ห า ก ผู้ จ ั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี จ ะ ล า อ อ ก ใ ห้ แ จ้ ง ก า ร ล า อ อ ก ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ แ ล ะ
ทรัสตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ บิ (120) วัน ก่อนวันทีก่ าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์และต่อทรัสตี และในระหว่างที่การลาออกยังไม่มผี ลใช้
บัง คับ นัน้ ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลือ ตามสมควรแก่ ท รัสตีใ นการแต่ ง ตัง้ บุ ค คลใหม่ (ซึ่ง มี
คุณสมบัติและได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์
แทนทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างทีท่ รัสตียงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้นนั ้
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญานี้

19.4.

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังจากการลาออก
เพื่อ ประโยชน์ แ ห่ ง สัญญาข้อ 19.4 ถ้อยค าต่ าง ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้มีค วามหมายตามที่ระบุ ไ ว้ในสัญ ญา
ข้อนี้ เว้นแต่สญ
ั ญาจะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
"ข้อมูลที่เป็ นความลับ" หมายความว่า บรรดาข้อมูลทีม่ บี ุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเจ้าของและเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับ และข้อมูลของกองทรัสต์ฯ และ/หรือของลูกค้า ใดๆของกองทรัสต์ หรือข้อมูลซึ่งโดยลักษณะของ
ข้อมูลนัน้ ควรถือได้ว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อความทีเ่ ป็ นความลับนัน้ ๆ
ความลับทางการค้า ความรู้แห่งวิธกี าร (know-how) กลยุทธ์ การดาเนินงาน ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ รายชื่อลูกค้า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดาเนินการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลที่
ได้รบั โดยทางวาจา ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีบ่ นั ทึกด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่น
"การชักชวน (Solicitation) " หมายความว่า การกระทาใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในนาม
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ ในนามของบุคคลอื่น และ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เอง หรือ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน ทีป่ รึกษา ตัวแทน หรือ ฐานะอื่นใด) ซึง่
เป็ นการชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณา หรือ การกระทาอื่นใดๆ ทีเ่ ป็ น
การนาเสนอข้อมูลทีม่ ผี ลทางธุรกิจ
"ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ" หมายความว่า การทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องปฏิบตั ติ ่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรือการทารายการดังกล่าวคิดคานวณเป็ นมูลค่าได้ตงั ้ แต่ร้อยละสาม (3) ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือตัง้ แต่สบิ ล้าน (10,000,000) บาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
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จะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณขนาดของธุรกรรมหรือรายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรม
หรือรายการดังกล่าว ให้นับรวมขนาดของธุรกรรมหรือรายการที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลกลุ่มเดียวกัน
"ลูกค้าปัจจุบนั " หมายความว่า บุคคลใดๆ ทีเ่ ป็ นลูกค้า เป็ นคู่คา้ เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือ เป็ นผูร้ ่วมลงทุนปจั จุบนั
ของกองทรัสต์ หรือบุคคลทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็ นลูกค้า จะเป็ นคู่ค้า จะเข้าทาสัญญา หรือจะเข้าร่วมลงทุนกับ
กองทรัสต์
เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ย่นื หนังสือลาออกต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และทรัสตีโดยชอบตามข้อ 19.3 แห่งสัญญานี้
และการลาออกมีผลใช้บงั คับแล้ว ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
19.4.1. ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล ทีเ่ ป็ นความลับหรือไม่กต็ ามให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอตามสมควรเพื่อให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
19.4.2. จัดทารายงานสรุปการบริหารจัดการกองทรัสต์ จนถึงเวลาที่สน้ิ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ และส่งมอบ
รายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
19.4.3. ไม่ดาเนินการหรือประกอบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ายกับหรือทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกัน
กับธุรกิจของกองทรัสต์ในเขตพืน้ ทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบ 7 เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับ
จากวันทีส่ น้ิ สุดการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อนึ่ง หน้าทีใ่ นข้อนี้ให้รวมถึงการไม่ชกั ชวน ติดต่อ หรือ
ดาเนินการใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรือเป็ นผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าปจั จุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์
19.4.4. เว้นแต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือจะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตี
หรือ เป็ น กรณี ท่ีต้ อ งปฏิบ ัติต ามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ พระราชบัญ ญัติ ท รัส ต์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือ
คาสังใดๆ
่
ที่ออกด้วยอานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีท่ตี ้องปฏิบตั ิตามคาสังของ
่
หน่วยงานราชการใดๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของ
กองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้ มูล แบบร่าง บัญชีรายชื่อลูกค้า และเอกสารอื่นใดทีม่ สี าระสาคัญเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นความลับของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากทรัสตีเสียก่อน
19.4.5. ดาเนิ น การอื่น ใดตามสมควรเพื่อให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ร ายใหม่ สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตามสัญญานี้
19.5.

การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
19.5.1. เหตุในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 19.3 แห่งสัญญานี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
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(ค)

(ง)

(1)

ในกรณี ท่ีผู้จดั การกองทรัสต์ มิไ ด้จ ัด การกองทรัสต์ต ามหน้ า ที่ใ ห้ถูก ต้อ ง และ
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์
พระราชบัญ ญัติหลัก ทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ ทรัส
ตีเห็นว่าเป็ นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรือผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาหกสิบ
(60) วัน นับแต่วนั ทีท่ รัสตีแจ้งให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ปรากฏข้อ เท็จ จริง ต่ อ ทรัส ตี ว่ า ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ มีลัก ษณะไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตั ิ
ตามคาสังแต่
่ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(3)

ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของสานักงาน
ก.ล.ต.สิน้ สุดลงและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้รบั การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.

ส านั ก งาน ก.ล.ต. สัง่ เพิ ก ถอนการให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ห รื อ
สังพั
่ กการปฏิบตั หิ น้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศ สร.
26/2555 หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้จดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิติบุคคลหรือชาระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ น
คาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม ไม่ว่าจะเป็ นคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็
ตาม หรือมีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิ การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้มหี ลักเกณฑ์ วิธกี ารและขัน้ ตอนตามทีก่ าหนดใน ข้อ 19.5.2
แห่งสัญญานี้ โดยในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ทาสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญากูย้ มื เงิน
และในสัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขใดๆ การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ ด้วย
19.5.2. วิธกี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตีจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันทีเ่ ปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์มผี ลใช้บงั คับโดยการ
ใช้สทิ ธิเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสตีตามข้อนี้ เว้นแต่เป็ นเหตุตามข้อ 19.5.1(ข)(2) และ
(3) ให้ท รัสตีมีสิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาได้ท ัน ทีโ ดยไม่ ต้อ งจะแจ้ง เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จดั การ
กองทรัสต์เพราะการบอกเลิกสัญญาต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี้ สัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
เปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสตีไม่ตัดสิทธิของทรัสตีในอันที่จะได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญานี้ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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กรณีปรากฏเหตุในการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามข้อ 19.5.1 (ข)(1) ให้ทรัสตีเป็ นผูม้ อี านาจใน
การถอดถอนผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ โ ดยให้ ท รัส ตี เ รีย กประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พื่อ ขอมติ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่ปรากฏเหตุตามข้อ 19.5.1 (ข)(1) นอกจากนี้ ทรัสตีจะขอ
มติผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 19.5.1 (ข)(1) - (3) และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายในสามสิบ (30)
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติ ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อมติเพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รบั
มติ ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุ ดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นและสมควร
19.5.3. การถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ตดั สิทธิของทรัสตีในอันทีจ่ ะได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญา และ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จดั การกองทรัสต์เ พราะการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุ ตาม
สัญ ญานี้ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ และตามพระราชบัญ ญัติท รัส ต์ พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือ
ชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ง่ มอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
รวมถึงลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารและข้อมูลในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ท่ผี ่านมาให้แก่ทรัสตี หรือผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามที่ได้รบั การร้องขอ
เพื่อ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถดาเนิน การในการปฏิบตั ิห น้ า ที่ในการบริหารจัด การ
กองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์
19.6.

หน้าทีข่ องทรัสตีกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ หากผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ไ ด้ ให้ ท รัส ตี จ ัด การกองทรัส ต์ ต าม
ความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 18.1.1 แห่งสัญญานี้

19.7.

การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เฉพาะกรณีท่ี
เป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวัน (petty cash) ภายใต้วงเงินตามทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ
จากทรัสตี และให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีท่ รัสตีเห็นสมควร

19.8.

ความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
19.8.1. ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือพระราชบัญญัตทิ รัสต์ หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจกระทาผิดหน้าที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อ ค่าปรับหรือ
ค่าเสียหายใดๆทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์และต้องรับผิดอย่างไม่มขี อ้ จากัด ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
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อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักเกีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
19.8.2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือ
บุคคลใด ๆ จากการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หากผู้จดั การกองทรัสต์ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยีย่ งผูม้ วี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี้
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ในการนี้ แม้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่ ต้อ งรับ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แก่ ก องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรียกร้องต่อผู้ท่กี ่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้รบั
ชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง
19.8.3. ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสังศาล
่
คาพิพากษาของศาล หรือ คาสังอื
่ ่นใดของหน่ วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ น
กฎหมายหรือ ไม่ นอกจากนี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่ ต้อ งรับ ผิด ในกรณี ท่ีผู้ จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่
สามารถปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญานี้ได้เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
19.8.4. ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่จาต้องกระทาการใดๆ ที่จะเป็ นเหตุให้ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผู้จดั การกองทรัสต์ (ทรัพย์สนิ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัส ต์) หรือก่อให้เกิด
ความรับผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือใช้สทิ ธิตามสัญญานี้ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เว้นแต่ ในกรณี ท่ผี ู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ ปฏิบ ัติหน้ าที่ต ามที่พระราชบัญญัติทรัสต์ สัญญาฉบับ นี้
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ คู่มอื ระบบงานกาหนดไว้ และ/หรือปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ม่ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยจงใจ โดยไม่สจุ ริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
20.

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย

20.1.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ตอ้ งเป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร
ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การกองทรัสต์โ ดยตรง ทัง้ นี้ ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยทัง้ หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินการใดๆเพื่อการก่อตัง้ ทรัสต์และการบริหารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีก่ าหนดไว้
ในตารางด้านล่างนี้ซ่งึ จะเรียกเก็บจากกองทรัส ต์ได้ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในตารางดังกล่าว และในการ
กาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่คู่สญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้องตกลงกันในแต่ละ
คราวแยกต่างหากออกจากสัญญานี้ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่ 15%
จ่ายเป็นรายปี ซึง่ ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่
จ่ายรายครัง้ (เมือ่ มีการเพิม่ ทุนหรือ
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ )

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่ 12%
จ่ายรายครัง้ (เมือ่ มีการเพิม่ ทุนหรือ
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ )

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

0.5%

0.5%

ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตราพืน้ ฐาน : ประมาณ0.3 % รายเดือน
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่าอัตราขัน้ ต่าที่ 12 ล้าน
บาทต่อปี (ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ ทุน
และมีหน้าทีเ่ พิม่ เติม อาจมีการ
ปรับอัตราขัน้ ต่า(
รายไตรมาส
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable) : ไม่เกิน 2% ของ
รายได้จากการลงทุนสุทธิหลัง
ปรับปรุงแล้ว1
ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Acquisition fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์ โดยไม่
รวมถึงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรกและทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ได้มาจากเลิศรัฐการ นอร์ท สาธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐการ หรือนอร์ท สาธร
เรียลตี้

ณ วันทีม่ กี ารโอน
กรรมสิทธิ ์และชาระราคา
ค่าสินทรัพย์ระหว่าง
คู่สญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว

1

รายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์บวกดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและหักค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมผันแปรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย และปรับปรุงด้วยรายการที่มไิ ด้จ่ายเป็ นเงินสดจากค่าเช่า พื้นที่
อาคารและรายการทีม่ ไิ ด้รบั เป็ นเงินสดจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

 ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษา

ทรัพย์สนิ

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

 ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ตามสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์)
ช่วงปีท่ี 1– ปีท่ี 6 ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมถึงค่าบริการ
รักษาความปลอดภัย และค่าบริการ
ดูแลรักษาทาความสะอาด)
- ค่าภาษีโรงเรือน
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาทรัพย์สนิ รวมถึงค่า
บารุงรักษาทางเชือ่ มบีทเี อส
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ควบคุมงาน

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Disposal Fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทีต่ ่ากว่า
ระหว่างทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายไป
ของกองทรัสต์ และราคาประเมิน
ทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทีม่ อี ยู่
ในบัญชีรายชือ่ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่
รวมถึงการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ให้แก่เลิศรัฐการ นอร์ท สาธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐการ หรือนอร์ท สาธร
เรียลตี้
1.0%
ประมาณ 0.3% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า
อัตราขันต
้ ่าที่ 8 ล้านบาทต่อปี
(ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ ทุนและมี
หน้าทีเ่ พิม่ เติม อาจมีการปรับ
อัตราขันต
้ ่ า)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ประมาณ 0.05% ต่อปีของ
เงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์
2.0%
อัตราพืน้ ฐาน: ตามทีก่ าหนดใน
ร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ แต่ทงั ้ นี้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีมลู ค่า
ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
3.0%
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable): ไม่เกิน 8% ต่อปีของ
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่
ทัง้ หมด

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ณ วันทีม่ กี ารโอน
กรรมสิทธิและช
์ าระราคา
ค่าสินทรัพย์ระหว่าง
คู่สญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว

รายเดือน

รายเดือน
รายเดือน

รายไตรมาส

59

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ซ่อมแซม ดูแล บารุงรักษา จัดซื้อ
จัดหา และหรือก่อสร้างเพิม่ เติมเพือ่ /
ปรับปรุง พัฒนา ทดแทน ทาให้
เทียบเท่า เพิม่ มูลค่า และ/หรือปรับ
แบบภูมทิ ศั น์หรือภูมสิ ถาปตั ย์
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ลงทุน
- ค่าคอมมิชชัน่
- ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
- ค่าเบีย้ ประกัน
ตัง้ แต่ปีท่ี 7 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
- ค่าภาษีโรงเรือน
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
ดารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ ตามทีจ่ ่ายจริง
สอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(3) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามทีจ่ า่ ยจริง
ในการประเมินค่า และ/หรือ สอบ
ทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ และ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจภาพรวม
ตลาด
(4) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามทีจ่ า่ ยจริง
ในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่ายจัดทา
รายงาน หรือบทวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดังกล่าว รวมถึงค่าตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประมาณ 0.05% ต่อปีของทุน
ชาระแล้ว

รายปี

ประมาณ 0.10% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รายปี

ไม่เกิน 0.075% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รายปี

ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รายปี

60

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบทรัพย์สนิ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น
ดอกเบีย้ ค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมจากการกูย้ มื เงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิติ
บุคคลประเภทอื่น ค่าธรรมเนียม
หรือค่าทีป่ รึกษาในการจัดหาเงิน
กูย้ มื หรือการออกตราสารทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมการ
กูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือ
นิตบิ ุคคลประเภทอื่นเพือ่ ชาระคืน
หนี้เดิม และ ค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการด้านหลักประกันรวมถึง
ค่าจดจานองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่าจัดทาและจัดพิมพ์
รายงานประจาปี และเอกสารอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงประกาศ

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตราดอกเบีย้ ไม่เกิน MLR และ
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าทีป่ รึกษาอื่นๆ ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.025% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

หนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ การเพิม่ ทุน และ/หรือ
ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการทีน่ าย
ทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น
ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชี
กองทรัสต์
ค่าใช้จ่าย ค่าทีป่ รึกษาต่าง ๆ และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดย
ชอบโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือทรัสตี ตามหน้าที่ เพือ่
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เช่นค่าทีป่ รึกษา และ/
หรือตัวแทนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอันเกีย่ วเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมายอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตาม
ทวงถามหรือการดาเนินการตาม
กฎหมายเพือ่ การรับชาระหนี้ใดๆ
หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีในศาล เพือ่ รักษาสิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

(15) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทางศาล
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานและการ
บริหารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สนิ ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจด
จานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้จ่ายใน
ด้านนิตกิ รรม ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขสัญญา เป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของ ทรัส ตามทีจ่ ่ายจริง
ตีทฟ่ี ้ องร้องให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงหรือ
เมือ่ ได้รบั คาสังจากส
่
านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(17) ค่าสินไหมทดแทนแก่
ตามทีจ่ า่ ยจริง
บุคคลภายนอกสาหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ใน
ส่วนทีเ่ กินจากค่าสินไหมทดแทนที่
กองทรัสต์ได้รบั ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย
(18) ค่าธรรมเนียม และ หรือ/ค่าใช้จ่าย ตามทีจ่ า่ ยจริง
ในการเลิกกองทรัสต์หรือ

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือ ทรัสตี
ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชีในระหว่าง
การชาระบัญชีกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับช่องทาง
สือ่ สารออนไลน์ต่างๆ เช่น
Facebook Instagram เป็นต้น
ค่าออกแบบ อัพเดตข้อมูลเพิม่ เติม
และดูแลบารุงรักษาเวบไซต์ ซึง่
หมายรวมถึงเวบไซต์ของ
กองทรัสต์ และเวบไซต์ของ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
สนับสนุนการกุศลต่างๆ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรอง
ลูกค้า วิทยากร หน่วยงานราชการ
ตัวแทน (Agent) และ/หรือ
เจ้าหน้าทีท่ ม่ี าติดต่ออาคาร
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับของขวัญ
และของกานัล เนื่องในโอกาสและ
วันสาคัญต่างๆ ให้กบั ลูกค้า ผูเ้ ช่า
ตัวแทน (Agent) สานักงานจราจร
สานักงานตารวจ สานักงานเขต
และ/หรือหน่วยงานราชการ เช่น
ของขวัญวันขึน้ ปีใหม่ กระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรม
ทางศาสนาและสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ เช่น
การสักการะบูชาศาลพระภูม ิ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทาบุญ
อาคารประจาปี
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการ

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ดาเนินงานของกองทรัสต์ ซึง่
กองทรัสต์จะรับผิดชอบตัง้ แต่ปีท7่ี
เป็นต้นไป


ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงค่าบารุงรักษาทางเชือ่ ม
บีทเี อส

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 7.0% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล
บารุงรักษา จัดซื้อจัดหา และ/
หรือก่อสร้างเพิม่ เติมเพือ่
ปรับปรุง พัฒนา ทดแทน ทา
ให้เทียบเท่า เพิม่ มูลค่า และ/
หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์หรือ
ั อสังหาริมทรัพย์
ภูมสิ ถาปตย์
และหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง/
ทีก่ องทรัสต์ลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง



ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ดารงสถานะอาคารอนุรกั ษ์
พลังงานตามใบรับรองLEED
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ตามทีจ่ ่ายจริง



ประชาสัมพันธ์ทวไป
ั่

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์



ค่าคอมมิชชัน่

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าเบีย้ ประกัน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริง

(28) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ เช่น

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าบริการรักษาความปลอดภัย

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าบริการดูแลรักษาทาความ
สะอาด

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์
ไม่เกิน 3.0% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิน 15.0% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าสาธารณูปโภค



ค่าระบบทีจ่ อดรถ



ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารรายปี / ค่า
เช่าทีด่ นิ รายปี

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมอพยพหนีไฟ และการ
อบรมดับเพลิงประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริง



ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดทาป้ายชือ่ และป้ายบอกทาง
ต่างๆในอาคาร รวมถึงการ
ผลิตและปรับปรุงข้อมูลของ
VDO Wall บริเวณล็อบบีข้ อง
อาคาร
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด ตามทีจ่ ่ายจริง



กิจกรรมต่างๆ และการประดับ
ตกแต่งเพือ่ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
กิจกรรมเพือ่ สังคม, กิจกรรม
ส่งเสริมแนวความคิดอนุรกั ษ์
พลังงาน, กิจกรรม Vertical
Run, กิจกรรม Beer Garden,
กิจกรรม Singing Contest,
กิจกรรมตามวันประเพณี และ
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานทีต่ าม
วันสาคัญต่างๆ เป็นต้น
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการ
ใช้บริการผูใ้ ห้บริการภายนอก
(Outsource)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ไม่เกิน 1.0% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน (สาหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก)
ไม่เกิน 0.025% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน (สาหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก)
ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์

ประมาณ 0.5% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน (สาหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก)
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์



1)

2)

3)

4)

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการจัดตัง้ กองทรัสต์ การ
เพิม่ ทุน หรือได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องในการจัดตัง้ กองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรียม
และจัดทาเอกสารสัญญา เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนหรือตัวแทน
3.0%
(Agent or Property Broker) (ถ้ามี)
ในการซื้อ จัดหา จาหน่าย หรือโอน
สิทธิ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพือ่ การ ตามทีจ่ ่ายจริง
จัดหา ได้มา จาหน่าย จ่าย โอน
สินทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการ
ซื้อ เช่า หรือ จาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ โอน และรับโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น
ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร
ตามทีจ่ า่ ยจริง
แสตมป์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทรัสต์ เช่น ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และจะ
ถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือ่ มี
การขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการซื้อหรือขาย
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กรณีการจัดตัง้ กองทรัสต์
เพิม่ ทุน หรือได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

หลักทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น
5) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน ตามทีจ่ ่ายจริง
การประเมินค่าทรัพย์สนิ
6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน ตามทีจ่ า่ ยจริง
การประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางภาษี ค่าธรรมเนียมผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการ
งบกาไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทา
รายงาน หรือบทวิจยั
7) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินและคืน
ตามทีจ่ า่ ยจริง
เงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสาร เป็นต้น

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

8) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน
ใบกากับภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

9) ค่าจัดทาและจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วน
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

10) ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

11) ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาอื่นๆ
12) ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
2.0%
ตามทีจ่ ่ายจริง

13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์การเสนอขายและที่
เกีย่ วเนื่องกับการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าเลีย้ งรับรอง ค่า
วางแผน ค่าออกแบบ จัดทา และ
เผยแพร่สอ่ื โฆษณา เวบไซต์ งานอี
เว้นท์ งานโรดโชว์ งานแถลงข่าว การ
เยีย่ มชมทรัพย์สนิ โฆษณาขอบคุณ
การสนับสนุนการจองซื้อ อีเวนท์
ฉลองความสาเร็จภายหลังการจองซื้อ
ฯลฯ
14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ อื
ตามทีจ่ ่ายจริง
หน่วยทรัสต์

20.2.

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
20.2.1. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้แก่
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็ นไปตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตาม
อัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
(1)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจานาหน่ วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้
เป็ นไปตามอัตราทีท่ รัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(2)

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ ที่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรัส ต์ ด าเนิ น การให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้เป็ นไปตามทีจ่ ่ายจริง
ทัง้ นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ก าหนดไว้ใ นข้อ 20.2.1 แห่ ง สัญ ญานี้ ยัง ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
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20.3.

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่าย
20.3.1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสทิ ธิในการเพิม่ /ลด/ยกเว้นจานวนค่าธรรมเนียมภายใต้อตั ราทีร่ ะบุไว้ตามข้อ
20.1 และข้อ 20.2 แห่งสัญญานี้ หากจานวนค่าธรรมเนียมภายหลังการเพิม่ /ลด/ยกเว้น คิดเป็ น
อัตราไม่เกินตามทีร่ ะบุไว้
20.3.2. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 แห่งสัญญานี้ หากจะเป็ น
ผลเสีย ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เช่ น การเพิ่ม ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ย ให้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์
ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้โดยอาศัยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ด้วยมติไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

21.

การแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญา

21.1.

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตัง้ กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว

21.2.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ต้องได้ร ับมติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตาม
ข้อ 16.8 แห่งสัญญานี้ เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัตทิ รัสต์

21.3.

กรณี ก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญานี้ ใ นประเด็น ที่ไ ม่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ หรือ เป็ น ก ารแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สญ
ั ญาสามารถทาความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องขอมติของ ที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

21.4.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคาสัง่
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานัก งาน ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลง
แก้ ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั ง่ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นป จั จุ บ ั น
ให้
ทรัสตีมีอานาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี้ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยปรึกษาหารือร่วมกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสังที
่ ่เปลีย่ นแปลงหรือ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

21.5.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้กรณีอ่นื ๆ โดยทัวไป
่
หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ ในกรณีอ่นื ใดอันจะเป็ นคุณ ต่อกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
มากกว่ า ข้อ ตกลงและเงื่อ นไขเดิม และไม่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์โ ดยรวมในทางที่ท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมอี านาจในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมสัญญานี้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยปรึกษาหารือร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จาต้องขอ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

22.

การเลิ กกองทรัสต์

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
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22.1.

เมื่อจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้า (35) ราย

22.2.

เมื่อมีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลัก และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ ป็ น มู ล ค่ า รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ร้ อ ยล้ า น (500,000,000) บาท หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว

22.3.

กรณีทม่ี เี หตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แต่ ทรัสตีไม่สามารถหาผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในการเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดนับแต่วนั ที่การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมสิน้ สุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี้ ให้ทรัสตีขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

22.4.

เมื่อมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตีแต่มอิ าจแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มกี ารแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มอิ าจแต่งตัง้ ได้

22.5.

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญานี้

23.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องทรัส ตี แ ละผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต ามสัญ ญานี้ ทรัส ตี แ ละผู้ จ ัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ใ ช้
ความรอบคอบและระมัด ระวัง ในการด าเนิน การเพื่อ ป้ องกัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกองทรัส ต์ก ับ
ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
23.1.

ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ดี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์
และหากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามี มาตรการหรือกลไกที่
สามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์ดาเนินไปในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

23.2.

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้ เว้นแต่กองทรัสต์อ่นื นัน้ เป็ น
กองทรัสต์ทแ่ี ปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

23.3.

ทรัสตี จ ะไม่ เ ข้า ท ารายการใดที่อ าจส่ง ผลให้ท รัสตีไ ม่ สามารถท าหน้ า ที่ไ ด้อ ย่ า งเป็ น อิส ระ เช่ น การซื้อ
อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซ่งึ อาจทาให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้น

24.

การรวบรวม จาหน่ าย และ จัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ้นสุด

เมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดลงให้ทรัสตีดาเนินการหรือจัดให้มผี ชู้ าระบัญชีทาหน้าทีร่ วบรวม จาหน่ าย และ จัดสรรทรัพย์สนิ
โดยทรัสตีซง่ึ เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการชาระบัญชีกองทรัสต์อาจดาเนินการชาระบัญชีเองหรือจัดให้มผี ชู้ าระบัญชี
โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้
การรวบรวม จาหน่าย และ จัดสรรทรัพย์สนิ เมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดให้เป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี้
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24.1.

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ

24.2.

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรทีต่ อ้ งชาระและทีค่ า้ งชาระ

24.3.

ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ทท่ี รัสตีมสี ทิ ธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดย
ชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

24.4.

หนี้อย่างอื่น

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในกองทรัสต์มไี ม่เพียงพอทีจ่ ะจัดสรรให้เป็ นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ในลาดับใดจนครบให้ชาระหนี้ใน
ลาดับนัน้ โดยเฉลีย่ ตามส่วนของมูลหนี้
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินคืนเมื่อกองทรัสต์มที รัพย์สนิ คงเหลือภายหลังจากได้หกั ค่าใช้จ่ายและชาระหนี้ของ
กองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่านัน้
ในกรณีทท่ี รัสต์สน้ิ สุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ให้ผชู้ าระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี เป็ นผูท้ าหน้าทีแ่ ทนทรัสตีในการรวบรวม จาหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สนิ จนเสร็จสิน้
25.

ข้อสัญญาที่เป็ นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์

หากมีขอ้ สัญญาข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สญ
ั ญานี้ทต่ี กเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ก็ตาม คู่สญ
ั ญาตกลงให้ขอ้ สัญญาหรือข้อกาหนดอื่นในสัญญานี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สญ
ั ญาได้ตาม
กฎหมาย เสมือนหนึ่งว่าไม่มสี ่วนที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนทีไ่ ม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายอยู่ในสัญญานี้ และ
คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันแก้ไขข้อความหรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มผี ลบังคับใช้ ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
26.

ข้อตกลงที่ขดั หรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้

ในกรณีท่มี ขี อ้ ตกลง เนื้อหา หรือข้อสัญญาอื่นใดทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อกาหนดใน
สัญญาฉบับนี้เป็ นสาคัญ โดยให้ขอ้ กาหนดในสัญญาฉบับนี้มผี ลบังคับใช้เหนือข้อตกลง เนื้อหาหรือข้อสัญญาทีข่ ดั หรือ
แย้งดังกล่าว
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สัญญาฉบับนี้ทาขึน้ เป็ นสาม (3) ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทัง้ สอง (2) ฝ่ายได้อ่านและทาความเข้าใจกับ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้
เป็ นสาคัญ
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

(

)
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ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

(

)
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

(

)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(สามารถขอรายละเอียดได้ทบ่ี ริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ ทาหน้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เป็ นบริษทั จากัดซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ
สรุปข้อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ
ที่ตงั ้ ของบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นธุรกิ จ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่(สัดส่วนการถือหุ้น)
รายชื่อกรรมการ

รอบระยะเวลาบัญชี

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
0105558004214
9 มกราคม พ.ศ. 2558
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 57
วัน กรุงเทพมหานคร
10,000,000 บาท
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (99.99%)
1. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
2. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
ปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ผูถ้ อื หุน้ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
1
2
3
4

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
นายสิทธิชยั เสรีพฒ
ั นะพล
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์
นายวิชยั มหัตเดชกุล
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
999,970
10
10
10
1,000,000

ร้อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
99.99%
0.001%
0.001%
0.001%
100%
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โครงสร้างองค์กรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการบริ หาร
นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการบริ หาร
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
กรรมการอิ สระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผูจ้ ดั การ

นายอุรเสฎฐ นาวานุเคราะห์

ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หาร
และจัดการความเสี่ยง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิ จ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิ บตั ิ งาน

หัวหน้ าฝ่ าย
นายศุภชัย ดารงธนานุรกั ษ์

หัวหน้ าฝ่ าย
นายปภพ ศรีอรุโณทัย

หัวหน้ าฝ่ าย
นางสาวจันทราภรณ์ จัน

เจ้าหน้ าที่หลัก
นายบรรณภพ เพ็ชรคา
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิ จเป็ นทรัสตี
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
1.

โครงการสาทร สแควร์


สิทธิการเช่าช่วงที่ดนิ โฉนดเลขที่ 520 เลขที่ดนิ 45 มีเนื้อที่ดนิ ที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดนิ ฉบับจด
ทะเบียนจานวน 5 ไร่ 0 งาน 60.32 ตารางวา



สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1.

อาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ ซึง่ รวมถึงทีจ่ อดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภายใต้อาคารดังกล่าว
คิดเป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross Floor Area) ประมาณ 114,567 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้
เช่า (Net Leasable Area) ประมาณ 73,181 ตารางเมตร

2.

อาคารและสิง่ ปลูกสร้างและสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ เป็ นส่วนควบของอาคารหรือสิง่
ปลูกสร้างดังกล่าวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้างในอนาคตขึน้ บนอาคารตามข้อ 1 . ซึง่ ได้ปลูกสร้างบน
ทีด่ นิ และตกเป็ นกรรมสิทธิของเจ้
าของทรัพย์สนิ ในอนาคต
์
งานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถึงเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายน้ า ระบบ
บาบัดน้ าเสีย ระบบการเตือนการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดการจราจร ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จาเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้
อาคาร โดยทัง้ นี้ให้สอดคล้องตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ .ศ.2522 ได้กาหนดไว้
เกีย่ วกับระบบขัน้ พืน้ ฐาน

3.



กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ และ/หรือการประกอบ
ธุรกิจใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ ซึง่ นอร์ท สาธร
เรียลตีเ้ ป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์
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2.

โครงการปาร์คเวนเชอร์


สิทธิการเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวบางส่วนในอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวม
พืน้ ทีส่ ว่ นโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) ได้แก่
1. พื้นที่บางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 22 ซึ่งมี
ลักษณะการใช้ประโยชน์เป็ นพื้นทีส่ านักงานให้เช่า ร้านอาหาร และร้านค้ารวมถึงบริเวณที่
จอดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภายใต้อาคารดังกล่าวและทีจ่ อดรถภายในอาคาร คิดเป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross
Floor Area) ประมาณ 53,304 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Net Leasable Area)
ประมาณ 26,313 ตารางเมตร
2. สิง่ ปลูกสร้างและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็ นส่วนควบของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ดังกล่าวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้างขึน้ บนอาคารตามข้อ 1.
3. งานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถึงเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายน้ า ระบบ
บาบัดน้ าเสีย ระบบการเตือนการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดการจราจร ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จาเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้
อาคาร โดยงานระบบดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ระบบขัน้ พื้ น ฐานตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงงานระบบในพื้นที่ท่ปี ระกอบ
กิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
 กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และหรือ
การประกอบธุรกิจใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ ซึง่ เลิศรัฐการเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์
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เอกสารแนบ 5
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิ หรือใบหน่ วยทรัสต์
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เอกสารแนบ 6
แนวทางการลงทุนและประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
แนวทางการลงทุ นและประเภททรัพ ย์สนิ ที่ก องทรัสต์จ ะลงทุ น คือ กองทรัสต์จะลงทุน ในทรัพ ย์สินที่เป็ น
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับ สนับสนุ น หรือส่งเสริมธุ รกิจการ
ให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานดังกล่าวด้วย ยกตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จากัดเพียง) อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้เพื่อ เป็ นร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีอ่ าจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ เป็ นต้น
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เอกสารแนบ 7
เขตพืน้ ที่ในการไม่ประกอบธุรกิ จแข่งขันกับธุรกิ จของกองทรัสต์
เขตพืน้ ทีใ่ นการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์ ได้แก่ เขต CORE CBD ซึง่ ได้แก่พน้ื ทีบ่ ริเวณ
ถนนสีลม สาทร วิทยุ และราชดาริ ผ่านมายังถนนพระราม 4 และเพลินจิตตามแผนทีด่ า้ นล่างนี้
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เอกสารแนบ 2
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
สิทธิการเช่ าที่ดนิ พร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง
ภายใต้ ช่ ืออาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ”
และสิทธิการเช่ าพืน้ ที่บางส่ วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ”
แขวงสีลม เขตบางรั ก และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร
(เลขที่อ้างอิง R0541/2015 และ R0542/2015 สรุ ป)

สําหรับ

บริษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จํากัด
และ บริษัท เลิศรั ฐการ จํากัด

จัดทําโดย

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
65/192 ชัน้ 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2643-8223 โทรสาร 0-2643-8224
www.knigthfrank.co.th
ธันวาคม พ.ศ. 2558

VL/ps/R0541/2015 และ R0542/2015 สรุ ป
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จํากัด
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชันที
้ ่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
บริษัท เลิศรั ฐการ จํากัด
เลขที่ 57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
เรี ยน ท่ านกรรมการผู้จัดการ
ตามที่ ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ทํ าการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ในลักษณะสิทธิการเช่า (Leasehold Interest) ของทรัพย์สิน สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ได้ แก่สิทธิ
การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ภายใต้ ชื่ออาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ” ตังอยู
้ ่เลขที่ 98 ติดหัว
มุมถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร และสิทธิการเช่าพื ้นที่
บางส่วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ” (ไม่รวมส่วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ)
ตังอยู
้ ่เลขที่ 57 ถนนวิทยุ ในแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
1. วัตถุประสงค์ ของรายงาน
บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังรายละเอียด
ข้ างต้ น รายงานที่จะจัดเตรี ยมขึน้ และนําเสนอต่อท่าน เพื่อให้ ทราบมูลค่ าตลาดของสิทธิการเช่ าตาม
สัญญาเช่ าปั จจุบัน (Market Value of Leasehold Interest for the Existing Tenancy) ณ วันที่ประเมิน
มูลค่า 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และมูลค่ าตลาดของสิทธิการเช่ าตามสัญญาเช่ าปั จจุบัน (Market Value of
Leasehold Interest for the Existing Tenancy) ตามเงื่อนไขร่ างสั ญญาแต่ งตัง้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (Subjects to Property Management
Agreement by Real Estate Investment Trust) ณ วันที่เข้ ากองทรัสต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้ ใช้ เป็ น
ข้ อมู ล ประกอบการพิ จ ารณาด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ สาธารณะ เพื่ อจั ด ตั ้ง ทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรั พย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

มู ล ค่ า ตลาด (Market Value) หมายถึง มูล ค่าเป็ นตัวเงิ นซึ่ง ประมาณว่าเป็ นราคาของทรั พย์ สิ น
ที่สามารถใช้ ตกลงซื ้อขายกันได้ ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื ้อ ณ วันที่ประเมินมูลค่าภายใต้ เงื่อนไขการ
ซื อ้ ขายปกติ ที่ ผ้ ู ซื อ้ ผู้ ข ายไม่มี ผ ลประโยชน์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน โดยได้ มี ก ารเสนอขายทรั พ ย์ สิ น ในระยะเวลา
พอสมควร และโดยที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลงซื ้อขายด้ วยความรอบรู้ อย่างรอบคอบ และปราศจากภาวะกดดัน
ทังนี
้ ้ให้ ถือด้ วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินได้
มูลค่ าตลาดของสิทธิการเช่ าในฐานะของผู้เช่ า (Market Value of Leasehold Interest) หมายถึง มูลค่า
อันเกิ ดจากความเป็ นเจ้ าของสิทธิ ในการครอบครองและใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินซึ่งได้ รับจากเงื่อนไขตาม
สัญญาเช่าอันเป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญาและมีระยะเวลาสิ ้นสุดที่แน่นอน โดยแลกเปลี่ยนกับการชําระค่า
เช่าล่วงหน้ าหรื อค่าเช่าตามระยะเวลา ทังนี
้ ใ้ ห้ อยู่ภายใต้ สมมติฐานว่า สามารถโอนสิทธิ การเช่าดังกล่าวได้
โดยทัว่ ไป
มูลค่ าตลาดตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบันและผู้เช่ าปั จจุบัน (Market Value for the Existing
Use and Existing Tenancies) เป็ นมูลค่าตลาดตามคําจํากัดความข้ างต้ น โดยมีความหมายเพิ่มเติมว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวจะใช้ ประโยชน์ในสภาพเดิม และอ้ างอิงตามสัญญาเช่าต่อเนื่องไป ภายใต้ สมมติฐานว่าจะ
สามารถขายในตลาดเปิ ดได้ และความหมายคําจํากัดความนีจ้ ะไม่พิจารณาถึงการใช้ ประโยชน์ สูงสุดของ
ทรัพย์สิน นอกจากนี ้ มูลค่าดังกล่าวอาจจะไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งในกรณีที่มีการแบ่งทรัพย์สินออกขาย
และไม่สะท้ อนถึงมูลค่าในสภาพที่อาจจะมีการเปลี่ยนสภาพการใช้ ประโยชน์ และเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
2. ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ า
ทรัพย์สินที่มอบหมายให้ ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประกอบด้ วย สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
รวมทัง้ หมด 2 รายการ ได้ แก่ สิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ”
ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 98 ติ ด หั ว มุ ม ถนนสาทรเหนื อ และถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร และสิทธิ การเช่าพืน้ ที่อาคารบางส่วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ”
(ไม่รวมส่วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ) โดยสรุ ปแต่ละแห่งดังนี ้
2.1 สิทธิการเช่ าที่ดนิ พร้ อมอาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ”
สิทธิการเช่าที่ดินของเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 520 เลขที่ดิน 45 มีเนื ้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 9 ไร่
3 งาน 77.8 ตารางวา (3,977.8 ตารางวา หรื อ 9.9445 ไร่ ) โดยมีเนื ้อที่ดินเช่าบางส่วนตามสัญญา 5 ไร่
60.32 ตารางวา (2,060.32 ตารางวา หรื อ 8,241.28 ตารางเมตร) โดยมีวนั ที่เริ่ มสัญญา วันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 และสิ ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583

อาคารสิ่งปลูกสร้ างที่ประเมินมูลค่า ได้ แก่ อาคารสํานักงาน สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ มีความ
สูง 39 ชัน้ (ลิฟท์ โดยสารมี 40 ชัน้ เพราะมีการข้ ามชัน้ 13) พร้ อมชันใต้
้ ดิน 5 ชัน้ มีพืน้ ที่ใช้ สอยภายใน
อาคารรวมประมาณ 114,567.00 ตารางเมตร ปั จจุบันมีพืน้ ที่ เช่าสุทธิ 73,181.29 ตารางเมตร ซึ่ง
ประกอบด้ วยพื ้นที่สํานักงาน 70,650.40 ตารางเมตร พื ้นที่พาณิชยกรรม 2,071.89 ตารางเมตร และพื ้นที่
ห้ องเก็บของ 459.00 ตารางเมตร (พื ้นที่เช่าสุทธิ ไม่นบั รวมพื ้น ที่ Victor Club 922.00 ตารางเมตร โดย
พื ้นที่สว่ น Victor Club นํามาเข้ ากองทรัสต์ และสร้ างรายได้ อื่นๆ ให้ กบั กองทรัสต์)
2.2 สิทธิการเช่ าพืน้ ที่อาคารบางส่ วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ” (ไม่ รวม
ส่ วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ)
โครงการอาคารสํานักงาน ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีความสูง 33 ชัน้ (ลิฟท์โดยสารมี 34 ชัน้ เพราะมี
การข้ ามชัน้ 13) พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ มีพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารรวมประมาณ 81,504.00 ตารางเมตร
ประกอบด้ วย พื ้นที่ส่วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ประมาณ 28,200 ตารางเมตร (ไม่นํามาเข้ า
กองทรัสต์) และส่วนที่นํามาเข้ ากองทรัสต์ ประมาณ 53,304.00 ตารางเมตร โดยมีพื ้นที่เช่าสุทธิสว่ นที่เข้ า
กองทรัสต์ 26,313.43 ตารางเมตร ประกอบด้ วยพื ้นที่เช่าสํานักงาน 25,019.85 ตารางเมตร พื ้นที่พาณิช
ยกรรม 1,016.00 ตารางเมตร พื ้นที่ห้องเก็บของ 277.58 ตารางเมตร (พื ้นที่เช่าสุทธิ ไม่นบั รวมพื ้นที่
Victor Club 794.38 ตารางเมตร และพืน้ ที่ ATM โดยพืน้ ที่ส่วน Victor Club และ ATM นํามาเข้ า
กองทรัสต์ และสร้ างรายได้ อื่นๆ ให้ กบั กองทรัสต์)
3. สมมติฐานและข้ อกําหนดเบือ้ งต้ นสําหรั บประเมินมูลค่ า
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน เป็ นการพิจารณาในลักษณะที่เป็ นสิทธิ การเช่า เพื่อให้ ทราบมูลค่าตลาดตาม
สัญญาเช่าปั จจุบัน (Market Value for the Existing Tenancy) ของสิทธิการเช่า (Market Value of
Leasehold Interest) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า และตามเงื่อนไขร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ของทรั สต์ เ พื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ (Subjects to Property Management
Agreement by Real Estate Investment Trust) ในสภาพที่ไม่มีภาระผูกพันของทรัพย์สิน ณ วันที่ทําการ
ประเมินมูลค่าทรั พย์สิน เพื่อให้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านวัตถุประสงค์สาธารณะ เพื่อจัดตังท
้
รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) และยังมีสมมติฐานและ
ข้ อกํ าหนดเบื อ้ งต้ นอื่ นๆ ดังที่ ร ะบุไว้ ในรายงานฉบับ สมบูรณ์ (Full Valuation Report) เลขที่ อ้างอิ ง
R0541/2015 และ R0542/2015
4. วิธีประเมินมูลค่ า
เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ถือว่าเป็ นทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ (Income Producing Property) และ
ปั จจุบนั ได้ มีการให้ เช่าพืน้ ที่อาคารแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทั่วไป ดังนัน้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด ได้ พิจารณาเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Technique) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Method) เป็ นเกณฑ์
ในการตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี ้

5. สรุ ปผลการประเมินมูลค่ า
 สิทธิการเช่ าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้ าง ภายใต้ ช่ ืออาคารสํานั กงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ ”
1) มูลค่ าทรั พย์ สินตามเกณฑ์ ตลาดปกติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 6,074,000,000.- บาท
25 ปี 7 วัน ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบัน
(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้ วน)
2) มูลค่ าทรั พย์ สินตามโครงสร้ างของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
(Real Estate Investment Trust : REIT) ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 6,502,000,000.- บาท
24 ปี 279 วัน ตามโครงสร้ างของกองทรั สต์
(หกพันห้ าร้ อยสองล้ านบาทถ้ วน)
 สิทธิการเช่ าพืน้ ที่บางส่ วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ”
1) มูลค่ าทรั พย์ สินตามเกณฑ์ ตลาดปกติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 2,636,000,000.- บาท
25 ปี 340 วัน ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบัน
(สองพันหกร้ อยสามสิบหกล้ าน
บาทถ้ วน)
2) มูลค่ าทรั พย์ สินตามโครงสร้ างของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
(Real Estate Investment Trust : REIT) ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 2,876,000,000.- บาท
25 ปี 248 วัน ตามโครงสร้ างของกองทรั สต์
(สองพันแปดร้ อยเจ็ดสิบหกล้ าน
บาทถ้ วน)
รายงานการประเมินมูลค่าที่ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ้ได้ แสดงถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และสมมติฐานการประเมิน
มูลค่าที่ พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน ซึ่งได้ ถูกเตรี ยมขึน้ สําหรั บวัตถุประสงค์
สาธารณะเพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รายงานนี ้อาจถูกเปิ ดเผยต่อที่ปรึกษาของท่านตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุ
บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทํ าการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรั บรองว่า ไม่มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรั พย์ สินที่ทําการประเมิน
มูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายปรั ชญา บุษยพันธ์
ผู้อาํ นวยการ - ฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
ผูป้ ระเมิ นหลักชัน้ วุฒิ เลขที ่ วฒ.175

เอกสารแนบ 3
รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ
สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ 4
หนังสือรับรองจากทรัสตี

เอกสารแนบ 5
ข้อมูลตาแหน่ งกรรมการที่ดารงอยู่ในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลใน
บริษทั อื่นๆ ของกรรมการบริหารบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

เอกสารแนบท้าย 5
ข้อมูลตำแหน่งกรรมกำรทีด่ ำรงอยู่ในปจั จุบนั ในบริษทั อื่นๆ ของกรรมกำรบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
(นำยปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี)
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา

บริษทั

1

บริษทั คริสตอลลำ จำกัด

2

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

บริษทั เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด

กรรมกำร
กรรมกำร

3

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ จำกัด

กรรมกำร

4

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี โฮลดิง้ ส์ (2519) จำกัด

กรรมกำร

5

ปจั จุบนั

บริษทั เทอรำโกร เฟอร์ตไิ ลเซอร์ จำกัด

กรรมกำร

6

ปจั จุบนั

บริษทั นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

กรรมกำร

7

ปจั จุบนั

บริษทั นอร์ธ ปำร์ค เรียลเอสเตท จำกัด

กรรมกำร

8

ปจั จุบนั

บริษทั พรรณธิอร จำกัด

กรรมกำร

9

ปจั จุบนั

บริษทั เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด

กรรมกำร

10

ปจั จุบนั

บริษทั เลควิว แลนด์ จำกัด

กรรมกำร

11

ปจั จุบนั

บริษทั อเดลฟอส จำกัด

กรรมกำร

12

ปจั จุบนั

บริษทั แก่นขวัญ จำกัด

กรรมกำร

13

ปจั จุบนั

บริษทั ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด

กรรมกำร

14

ปจั จุบนั

บริษทั เทพอรุโณทัย จำกัด

กรรมกำร

15

ปจั จุบนั

บริษทั เบียร์ทพิ ย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

กรรมกำร

16

ปจั จุบนั

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมกำร

17

ปจั จุบนั

บริษทั สิรวิ นำ จำกัด

กรรมกำร

18

ปจั จุบนั

บริษทั สุรำบำงยีข่ นั จำกัด

กรรมกำร

19

ปจั จุบนั

บริษทั หนองคำย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด

กรรมกำร

20

ปจั จุบนั

บริษทั อธิมำตร จำกัด

กรรมกำร

21

ปจั จุบนั

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

กรรมกำร

22

ปจั จุบนั

บริษทั เอส.เอส.กำรสุรำ จำกัด

กรรมกำร

23

ปจั จุบนั

บริษทั เกษมทรัพย์วฒ
ั น จำกัด

กรรมกำร

24

ปจั จุบนั

บริษทั เกษมทรัพย์สริ ิ จำกัด

กรรมกำร

25

ปจั จุบนั

บริษทั เจริญวรรณกิจ จำกัด

กรรมกำร

26

ปจั จุบนั

บริษทั ชีวำศรม อินเตอร์เนชันแนล
่
เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด

กรรมกำร

1

ตาแหน่ ง

ลาดับ
27

ช่วงระยะเวลา
ปจั จุบนั

บริษทั
บริษทั ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

กรรมกำร

28

ปจั จุบนั

บริษทั ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

กรรมกำร

29

ปจั จุบนั

บริษทั ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ-เทค จำกัด

กรรมกำร

30

ปจั จุบนั

บริษทั ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด

กรรมกำร

31

ปจั จุบนั

บริษทั ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

กรรมกำร

32

ปจั จุบนั

บริษทั ทิพย์สพุ รรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

กรรมกำร

33

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จำกัด

กรรมกำร

34

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมกำร

35

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี เอ็กซิบชิ นั ่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จำกัด

กรรมกำร

36

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมกำร

37

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี โฮลดิง้ จำกัด

กรรมกำร

38

ปจั จุบนั

บริษทั โทนิค อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด

กรรมกำร

39

ปจั จุบนั

บริษทั นอร์ม จำกัด

กรรมกำร

40

ปจั จุบนั

บริษทั น้ำตำลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

กรรมกำร

41

ปจั จุบนั

บริษทั น้ำตำลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด

กรรมกำร

42

ปจั จุบนั

บริษทั น้ำตำลทิพย์สโุ ขทัย จำกัด

กรรมกำร

43

ปจั จุบนั

บริษทั ปำกซอง แคปปิตอล จำกัด

กรรมกำร

44

ปจั จุบนั

บริษทั อุตสำหกรรมน้ำตำลสุพรรณบุรี จำกัด

กรรมกำร

45

ปจั จุบนั

กรรมกำร

46

ปจั จุบนั

บริษทั เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จำกัด
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

47

ปจั จุบนั

บริษทั เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั ่ ออกำไนเซอร์ จำกัด

กรรมกำร

48

ปจั จุบนั

บริษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด

กรรมกำร

49

ปจั จุบนั

บริษทั เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมกำร

50

ปจั จุบนั

บริษทั เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมเิ ต็ด

กรรมกำร

51

ปจั จุบนั

บริษทั เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมเิ ต็ด

กรรมกำร

2

ตาแหน่ ง

กรรมกำร

ข้อมูลตำแหน่งกรรมกำรทีด่ ำรงอยู่ในปจั จุบนั ในบริษทั อื่นๆ ของกรรมกำรบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
(นำยสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร)
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา

บริษทั

1

บริษทั คริสตอลลำ จำกัด

2

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

บริษทั เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด

กรรมกำร
กรรมกำร

3

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ จำกัด

กรรมกำร

4

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี โฮลดิง้ ส์ (2519) จำกัด

กรรมกำร

5

ปจั จุบนั

บริษทั เทอรำโกร เฟอร์ตไิ ลเซอร์ จำกัด

กรรมกำร

6

ปจั จุบนั

บริษทั นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

กรรมกำร

7

ปจั จุบนั

บริษทั นอร์ธ ปำร์ค เรียลเอสเตท จำกัด

กรรมกำร

8

ปจั จุบนั

บริษทั พรรณธิอร จำกัด

กรรมกำร

9

ปจั จุบนั

บริษทั เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด

กรรมกำร

10

ปจั จุบนั

บริษทั เลควิว แลนด์ จำกัด

กรรมกำร

11

ปจั จุบนั

บริษทั อเดลฟอส จำกัด

กรรมกำร

12

ปจั จุบนั

บริษทั แก่นขวัญ จำกัด

กรรมกำร

13

ปจั จุบนั

บริษทั เครื่องดืม่ แรงเยอร์ (2008) จำกัด

กรรมกำร

14

ปจั จุบนั

บริษทั จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

กรรมกำร

15

ปจั จุบนั

บริษทั ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด

กรรมกำร

16

ปจั จุบนั

บริษทั เทพอรุโณทัย จำกัด

กรรมกำร

17

ปจั จุบนั

บริษทั ไทยดริง้ ค์ จำกัด

กรรมกำร

18

ปจั จุบนั

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

กรรมกำร

19

ปจั จุบนั

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

กรรมกำร

20

ปจั จุบนั

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

กรรมกำร

21

ปจั จุบนั

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด

กรรมกำร

22

ปจั จุบนั

บริษทั ไทยโมลำส จำกัด

กรรมกำร

23

ปจั จุบนั

บริษทั เบียร์ทพิ ย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

กรรมกำร

24

ปจั จุบนั

บริษทั แพนอินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จำกัด

กรรมกำร

25

ปจั จุบนั

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมกำร

26

ปจั จุบนั

บริษทั สิรวิ นำ จำกัด

กรรมกำร

27

ปจั จุบนั

บริษทั สุรำบำงยีข่ นั จำกัด

กรรมกำร

28

ปจั จุบนั

บริษทั เสริมสุข เทรนนิง่ จำกัด

กรรมกำร
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ตาแหน่ ง

ลาดับ
29

ช่วงระยะเวลา
ปจั จุบนั

30

บริษทั

ตาแหน่ ง

บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

กรรมกำร

ปจั จุบนั

บริษทั เสริมสุข โฮลดิง้ ส์ จำกัด

กรรมกำร

31

ปจั จุบนั

บริษทั อธิมำตร จำกัด

กรรมกำร

32

ปจั จุบนั

บริษทั อำหำรเสริม จำกัด

กรรมกำร

33

ปจั จุบนั

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

กรรมกำร

34

ปจั จุบนั

บริษทั เอส.เอส.กำรสุรำ จำกัด

กรรมกำร

35

ปจั จุบนั

บริษทั โออิชิ เทรดดิง้ จำกัด

กรรมกำร

36

ปจั จุบนั

บริษทั โออิชิ รำเมน จำกัด

กรรมกำร

37

ปจั จุบนั

บริษทั โออิชิ สแน็ค จำกัด

กรรมกำร

38

ปจั จุบนั

บริษทั ควอลิต้ี ไพน์แอปเปิ ล โปรดักส์ จำกัด

กรรมกำร

39

ปจั จุบนั

บริษทั ทวีผลกำรเกษตรและอุตสำหกรรม จำกัด

กรรมกำร

40

ปจั จุบนั

บริษทั ที.ซี.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมกำร

41

ปจั จุบนั

บริษทั ที.ซี.ซี.แลนด์ จำกัด

กรรมกำร

42

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้ำส์ จำกัด

กรรมกำร

43

ปจั จุบนั

บริษทั ทีซซี ี โฮลดิง้ จำกัด

กรรมกำร

44

ปจั จุบนั

บริษทั ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

กรรมกำร

45

ปจั จุบนั

บริษทั ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด

กรรมกำร

46

ปจั จุบนั

บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด

กรรมกำร

47

ปจั จุบนั

บริษทั บีเจซี แพคเกจจิง้ จำกัด

กรรมกำร

48

ปจั จุบนั

บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้ำส์ จำกัด

กรรมกำร

49

ปจั จุบนั

บริษทั บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด

กรรมกำร

50

ปจั จุบนั

บริษทั บีเจซี โอเกนกิ จำกัด

กรรมกำร

51

ปจั จุบนั

บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท์ จำกัด

กรรมกำร

52

ปจั จุบนั

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด

กรรมกำร

53

ปจั จุบนั

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมกำร

54

ปจั จุบนั

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

กรรมกำร

55

ปจั จุบนั

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ สเปเชียลตีส้ ์ จำกัด

กรรมกำร

56

ปจั จุบนั

บริษทั เบียร์ไทย (1991) จำกัด

กรรมกำร

57

ปจั จุบนั

บริษทั เบียร์อำชำ จำกัด

กรรมกำร

58

ปจั จุบนั

บริษทั พลำสติคเอกชน จำกัด

กรรมกำร
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59

ช่วงระยะเวลา
ปจั จุบนั

60

บริษทั

ตาแหน่ ง

บริษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมกำร

ปจั จุบนั

บริษทั รูเบียอุตสำหกรรม จำกัด

กรรมกำร

61

ปจั จุบนั

บริษทั หินอ่อนและศิลำ จำกัด

กรรมกำร

62

ปจั จุบนั

บริษทั อุตสำหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร

63

ปจั จุบนั

บริษทั เอเซียบุ๊คส จำกัด

กรรมกำร

64

ปจั จุบนั

บริษทั เอสเต็ด เอนจิเนียร์รงิ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมกำร

65

ปจั จุบนั

บริษทั เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมเิ ต็ด

กรรมกำร

66

ปจั จุบนั

บริษทั เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมเิ ต็ด

กรรมกำร
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