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ส่วนที 1 สรปุข้อมลูสาํคญัของกองทรสัต์ 

1.1 สาระสาํคญัของกองทรสัต ์

1) ข้อมลูทีสาํคญัของกองทรสัต ์

ชือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอส ังหาริมทรัพย์ภิร ัช

ออฟฟิศ  

ชือกองทรสัต ์(องักฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

ชือย่อ BOFFICE 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

อายุกองทรสัต์  ไม่กาํหนดอายกุองทรสัต ์

ทุนชาํระแล้ว  4,974,029,775 บาท 

ประเภทของกองทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

2) ข้อมลูทีสาํคญัเกียวกบัทรพัยสิ์นหลกั 

 โครงการอาคารสาํนักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

รายละเอียดการลงทนุ 

ลกัษณะการลงทุน 1. สทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์  

1.1 พืนทีส่วนสํานักงานให้เช่าของอาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์(ชนั 15 ถงึชนั 42 และชนั 43 บางสว่น) และพนืทเีช่ารา้นคา้

ปลกี (ชนั M) 

1.2 พนืทสี่วนกลางส่วนสํานักงาน เช่น พนืทบีนัไดหนีไฟ พนืทลีิฟท์ พนืที

ทางเดนิส่วนสาํนกังาน และพนืทลีอ็บบสีว่นสาํนักงาน เป็นตน้ 

1.3 พนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน (ซงึตงัอยู่ภายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอ

เทยีร ์ชนั 2M ชนั 3 และชนั 3M) 

1.4 พนืทีสําหรบังานระบบสาธารณูปโภคของส่วนสํานักงาน (ซงึเป็นพนืที

บางสว่นภายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และอาคารสํานกังานภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร)์ รวมถงึระบบสาธารณูปโภคของส่วนทใีช้

ประโยชน์รว่มกบัศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์(ซงึตงัอยูภ่ายในอาคารเดอะ

วอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์บรเิวณบางส่วนของชนั BB ชนั B ชนั G และชนั 

5M) 

2. กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนอืงกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร์  ไดแ้ก่ กรรมสทิธิในสงัหารมิทรพัย์ประเภทงานระบบสาธารณูปโภคใน

สว่นของอาคารสาํนกังาน และสว่นทใีช้ประโยชน์ร่วมกบัศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอ
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เทยีร ์ รวมถงึกรรมสทิธใินเครอืงมอืและอปุกรณ์ทเีกยีวขอ้ง 

ระยะเวลาลงทนุ ประมาณ 26 ปี 9 เดอืน นับจากวนัทจีดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  โดยสทิธิการเช่าจะ

สนิสดุในวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2587   

วนัทีเข้าลงทนุในทรพัยสิ์น 18 มกราคม 2561 

มูลค่าทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 6,668,789,000 บาท  

ราคาประเมินของทรพัยสิ์น 

ณ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

6,426,000,000 บาท  (ประเมนิโดย บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั) 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

ทีตงั 689 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

เจ้าของกรรมสิทธิทีดิน โครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรต์งัอยูบ่นทดีนิ 13 ไร ่32 

ตารางวา ซงึเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับรุ ีจาํกดั  

เจ้าของกรรมสิทธิอาคาร อาคารเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั  

ประเภทการใช้งาน อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 

พืนทีรวม (Gross Floor Area) 94,853 ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนกังานใหเ้ช่า พนืทสีว่นกลางสว่นสาํนกังาน 

พนืทจีอดรถสว่นสาํนกังาน พนืทสีาํหรบัวางงานระบบสาธารณูปโภค และพนืททีี

เกยีวเนอืงกบัโครงการ 

พืนทีเช่าสทุธิ 

(Net Leasable Area) 

49,462 ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนกังานใหเ้ช่า 49,166 ตารางเมตร พนืทรีะเบยีง 

232 ตารางเมตร และพนืทรีา้นคา้ปลกีใหเ้ช่า 64 ตารางเมตร  

ปีทีสร้างเสรจ็ ปี 2558  

ลกัษณะจดัหาผลประโยชน์ จดัหาผลประโยชน์ดว้ยการใหเ้ชา่แก่ผูเ้ช่ารายย่อย และใหบ้รกิารทเีกยีวเนอืงการให้

เช่าทรพัยส์นิทเีช่า 

ประเภทของกลุ่มลกูค้า กลุ่มผูเ้ช่าทมีคีวามหลากหลายทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร 

รายได้ค่าเช่าและบริการปี 

2561 

567,588,018 บาท 

ข้อจาํกดัหรือภาระผกูพนั ภายใตส้ญัญากูเ้งนิ กองทรสัตฯ์ตอ้งปฏบิตัติามเงอืนไขทางการเงนิบางประการตามที

ระบุไว้ในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหนีสินต่อสินทรพัย์รวม และอัตราส่วน

ความสามารถในการชาํระหนใีหเ้ป็นไปตามอตัราทกีาํหนด 

3) ข้อมลูสาํคญัเกียวกบัการจดัหารายได้ของอสงัหาริมทรพัย ์

การเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ฯ  มวีตัถุประสงคเ์พอืสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ระดบัทีดแีละต่อเนืองในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยผู้จัดการกองทรสัต์จะกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ที

เหมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์เพอืสรา้งรายไดใ้นเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัตฯ์ และก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ทงันีรปูแบบการจดัหาผลประโยชน์ทกีองทรสัต์จะได้รบัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ลงทุน 

ไดแ้ก ่
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3.1) รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิาร 

รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต์ฯ ได้รบัจากการปล่อยเช่าพนืทอีาคารสํานักงาน และพนืที

ร้านค้าให้แก่ผู้เช่าโดยตรง ซึงผู้เช่านําพนืทอีาคารสํานักงานไปประกอบกิจการของตนเอง  โดย

กองทรสัตฯ์ คดิค่าเช่าและคา่บรกิารจากผูเ้ช่าเป็นอตัราคงทตีามขนาดของพนืทโีดยสญัญามาตรฐานททีาํ

กบัผูเ้ช่ามอีายสุญัญา 3 ปี โดยผูเ้ช่าชาํระคา่เช่าและคา่บรกิารเป็นรายเดอืนใหแ้ก่กองทรสัต ์  

3.2)  รายไดอ้นื 

รายไดอ้นืประกอบดว้ย รายไดค้่าทจีอดรถ ค่าแอรล์่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคทเีรยีกเกบ็จากผูเ้ช่า 

รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา (ส่วนแบ่งกําไรจากรายไดข้องสอื

จอภาพแอลซดี)ี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพนืทงีานระบบโทรคมนาคม รายไดค้่าปรบั คา่บาํบดั

นําเสยี และคา่ทาํบตัรผา่นเขา้ออกอาคาร  

4) สรปุเหตกุารณ์ทีมีนัยสาํคญั 

ในปี 2561 กองทรสัตม์เีหตุการณ์ทสีาํคญั ดงันี 

4.1) กองทรสัตฯ์ ไดจ้ดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พอืธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมอืวนัท ี 15 

มกราคม 2561 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั ทาํหน้าทเีป็นทรสัต ี และบรษิทั 

ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.2) เมอืวนัท ี18 มกราคม 2561 กองทรสัตฯ์ ไดเ้ขา้ลงทุนครงัแรกในสทิธกิารเช่าของโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์ มลูค่าลงทุนรวม 6,605 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูค่าภาษทีเีกยีวขอ้ง) โดยการเสนอขาย

หน่วยทรสัตม์ลูคา่รวม 5,153 ลา้นบาท และเงนิกู้ยมืระยะยาวจาํนวน 1,720 ลา้นบาท 

4.3) เมอืวนัท ี23 มกราคม 2561 กองทรสัตฯ์ ไดเ้ขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก 

5) สรปุข้อมลูสาํคญัเกียวกบัการกู้ยืมเงิน 

การลงทุนของกองทรสัต์ฯ ในปัจจุบันนันใช้แหล่งเงนิทุนส่วนหนึงจากการกู้ยมืเงนิ โดยบรษิทัหลักทรพัย์

จดัการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต์ฯ เข้าทําสญัญาเงนิกู้ก ับธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  ซึงเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีโดยขอ้กําหนดและเงอืนไขของการกู้ยมืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามที

กาํหนดในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิ และเอกสารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งระหว่างทรสัตขีองกองทรสัต์ฯ 

กบัผูใ้หกู้ห้รอืระหวา่งคูส่ญัญาทเีกยีวขอ้ง โดยมเีงอืนไขทสีาํคญัเบอืงตน้ ดงัต่อไปนี 
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ตารางสรปุรายละเอยีด เงอืนไข การกูย้มืเงนิของทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

ผูกู้ ้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด กระทําการแทนในฐานะทรัสตี

ของทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

วงเงนิกู ้(ลา้นบาท) 1,720 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบยี อตัราดอกเบยีในอตัรา MLR (Minimum Loan Rate) ลบอตัรารอ้ยละทรีะบุตามสญัญา

กูย้มืเงนิ 

ระยะเวลาชําระคนืเงนิกู ้ ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัเบกิถอนเงนิกูค้รงัแรก  

การชําระเงนิตน้ของวงเงนิ ชาํระคนืเงนิตน้ทงัจํานวนเมอืครบกาํหนดอายสุญัญาเงนิกู ้  

การชําระดอกเบยี ชาํระรายเดอืน 

หลกัประกนัการกูย้มื 1. การจดทะเบียนหลักประกนัทางธุรกิจบนสญัญาเช่าพนืทโีครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์

2. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนงานระบบ หรือระบบสาธารณูปโภค 

เครืองมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรือสิทธิเรยีกร้องภายใต้สญัญาซือขาย

สงัหารมิทรพัยโ์ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

3. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญารบับรกิารพนืทสีว่นกลาง 

4. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

5. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ 

6. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์

7. การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงภัยทุกประเภท 

(Property All Risk Insurance) และกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกั (Business 

Interruption Insurance) ของโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทยีร์ ยกเวน้

ประกนัภยัความรบัผดิของต่อบุคคลภายนอก โดยระบุชอืผูใ้หกู้้เป็นผูร้บัประโยชน์

รว่ม (Co-Beneficiary) และ/หรอื เป็นผูเ้อาประกนัรว่ม (Co-Insured)  

สถานะของการกูย้มืเงนิ ณ วนัสนิรอบบญัชปีี 2561 

จาํนวนเงนิตน้คงคา้ง (บาท)  1,720,000,000 

มูลคา่สนิทรพัยร์วม (บาท) 6,893,443,858 

อตัราสว่นหนีสนิเงนิกูย้มืต่อมลูคา่ทรพัยส์นิรวม (รอ้ยละ) 24.95 

การปฏบิตัติามเงอืนไขทางการเงนิของสญัญากูย้มืเงนิ 

(Financial Covenants) 

กองทรสัตฯ์ ไดป้ฏบิตัติามเงอืนไข

ทางการเงนิ ตามทรีะบุไวใ้นสญัญา 
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6) ข้อมลูการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนปี 2561 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัทีจ่าย จาํนวนเงินจ่าย  
(บาท/หน่วย) 

15 มกราคม – 31 มนีาคม 2561 7 มถิุนายน 2561 0.1315 

การลดทุนชาํระแลว้ในรอบปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ครงัที เหตใุนการลดทนุ จาํนวน 
(บาท) 

จาํนวน 
(บาท/หน่วย) 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่าย 

1 กองทรสัต์มรีายการขาดทุนทยีงัไม่

เกดิขนึจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุน

ในสนิทรพัยท์กีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

93,631,826.07 0.1817 17 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61 

2 กองทรสัตม์รีายการขาดทุนทยีงัไม่

เกดิขนึจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุ

ในสนิทรพัยท์กีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

85,438,398.08 0.1658 23 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 

3 - กองทรสัต์มรีายการขาดทุนทยีงั

ไม่เกิดขนึจากการวดัมูลค่าเงนิ

ลงทุนในสินทรัพย์ทีกองทรัสต์

เขา้ลงทุน 

- การตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายรอการ

ตดับญัช ี

- การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียม

สญัญาเงนิกู ้

85,489,929.00 0.1659 6 ม.ีค. 62 27 ม.ีค. 62 
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7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายของกองทรสัตส์าํหรบัระยะเวลาตงัแต่ 15 มกราคา 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็

จากกองทรสัต ์

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

ร้อยละของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิถวั

เฉลีย 

ตน้ทนุใหเ้ช่าและบรกิาร  106,751,403  2.10 

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์  17,326,336  0.34 

คา่ธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษา

ทรพัยส์นิ  7,666,385  0.15 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์  3,197,177  0.06 

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์  26,749,256  0.53 

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี  16,542,298  0.33 

คา่ใชจ่้ายอนืๆ  6,421,089  0.13 

ตน้ทนุทางการเงนิ  67,443,683  1.33 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมด 252,097,627 4.97 

*มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวดเท่ากบั 5,077,577,110 บาท 

8) การวิเคราะห์และคาํอธิบายของการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์

8.1) ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์

คําอธิบายผลการดําเ นินงานและฐานะทางการเง ินของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี15 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 

8.2) ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

(ก) รายได้จากการลงทนุ 

ในปี 2561 กองทรสัตฯ์ มรีายไดจ้ากการลงทุนรวม 570.82 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นรายไดค้่า

เช่าและบรกิารจํานวน 567.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.43 จากรายไดจ้ากการลงทุน 

ซงึเป็นผลจากการดําเนินงานของโครงการอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์

โดยมอีตัราการเช่าพนืท ีณ สนิปี 2561 อยูท่รีอ้ยละ 97.29  
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                (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

(ข) ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561 กองทรสัตฯ์ มคี่าใชจ่้ายรวม 252.10 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายจากตน้ทุน

ใหเ้ช่าและบรกิารจํานวน 106.75 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42.35 ของค่าใชจ้่ายรวม และ

ตน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 67.44 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26.75 ของคา่ใชจ้่ายรวม  

                        (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

ในปี 2561 กองทรสัตฯ์ มรีายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ318.72 ลา้นบาท อตัราสว่นกําไรขนัตน้อยู่ทรีอ้ย

ละ 55.84 

อย่างไรก็ตามกองทรสัต์ฯ มีรายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเง ินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์จํานวน 251.19 ล้านบาท สาเหตุหลักจากทางกองทรสัต์มกีารประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ ในวนัท ี1 มถิุนายน 2561 จากผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ โดยมมีูลค่าสนิทรพัย์เท่ากบั 

6,426 ลา้นบาท ลดลงจากราคาทุนในตอนจดัตงักองจาํนวน 242.79 ลา้นบาท  

รายการ 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

รายได้จากการลงทนุ   

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 567,558,018 99.43 

รายไดด้อกเบยี 812,168 0.14 

รายไดอ้นื 2,453,565 0.43 

รวมรายได ้ 570,823,751 100.00 

รายการ 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทนุใหเ้ช่าและบรกิาร  106,751,403  42.35 

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์  17,326,336  6.87 

คา่ธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ  7,666,385  3.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์  3,197,177  1.27 

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์  26,749,256  10.61 

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี  16,542,298  6.56 

คา่ใชจ่้ายอนืๆ  6,421,089  2.55 

ตน้ทนุทางการเงนิ  67,443,683  26.75 

รวมค่าใช้จ่าย 252,097,627 100.00 
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8.3) ฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์

(ก) สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มทีรพัยส์นิรวมจาํนวน 6,893.44 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

รายการทสีาํคญั ดงันี 

(1) เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูค่ายุติธรรมจํานวน 6,418.20 ล้านบาท 

โดยมูลค่าของเงนิลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุติธรรม เกิดจากการ

ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์จากผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิอสิระ ด้วยวธิพีจิารณารายได ้

(Income Approach)  

(2) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรมจํานวน 316.08 ลา้นบาท ซงึเป็นการลงทุนใน

กองทุนรวม 

(3) ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชจีํานวน 69.63 ล้านบาท ซงึเป็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย

หน่วยลงทุนรอการตดับญัช ีโดยจะทยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

      (หน่วย: บาท) 

 

  

 

 

 

                  

 

(ข) หนีสิน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มหีนีสนิรวมจํานวน 1,919.64 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

รายการทสีาํคญั ดงันี 

(1) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธจิํานวน 1,695.15 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 24.59 ของสนิทรพัยร์วม 

(2) เงนิมดัจาํคา่เชา่และบรกิารจาํนวน 150.22 ลา้นบาท ซงึเป็นเงนิประกนัค่าเช่าและคา่บรกิาร

ของผูเ้ช่า 

 

 

 

รายการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

สินทรพัย ์  

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุธิรรม 6,418,199,004 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 316,077,419 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 30,023,005 

ลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารและลกูหนีอนื 12,777,498 

คา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ี 69,625,837 

สนิทรพัยอ์นื  46,741,095  

รวมสินทรพัย ์ 6,893,443,858 



ส่วนที 1 สรปุข้อมลูสาํคญัของกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี1 หน้าท ี9 
 

        (หน่วย: บาท) 

 

    

 

 

 

(ค) สินทรพัยส์ุทธิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มสีนิทรพัยส์ทุธจิาํนวน 4,973.80 ลา้นบาท โดยมสีนิทรพัย์

สทุธติ่อหน่วยเท่ากบั 9.6520 บาท 

8.4) งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารจาํนวน 30.02 ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุหลกัดงัน ี

(ก) ในระหว่างปี 2561 กองทรสัต์ฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงานจํานวน 6,518.32 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เกดิจากซอืเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ํานวน 6,669.39 ลา้นบาท 

ซงึเป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวบางส่วนในโครงการอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอ็มควอเทยีร ์และกรรมสทิธิในระบบสาธารณูปโภคและสงัหารมิทรพัย์ทเีกียวเนืองกบั

โครงการ 

(ข) ในระหว่างปี 2561 กองทรสัต์ฯ มเีงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 6,548.35 ลา้นบาท 

สว่นใหญ่เกดิจากการขายหน่วยทรสัตต์อนจดัตงักองทรสัต์ฯ จาํนวน 5,153.10 ลา้นบาท และเงนิ

สดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 1,689.90 ลา้นบาท 

 

                                  (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

หนีสิน  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 60,636,469 

คา่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า  13,629,561  

เงนิมดัจาํคา่เช่าและบรกิาร  150,224,286  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  1,695,154,826  

รวมหนีสิน  1,919,645,142  

กระแสเงินสด 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (6,518,322,793) 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 6,548,345,798 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึนสทุธิ 30,023,005 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวด - 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 30,023,005 
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1.2 ความเสียงทีสาํคญัของการลงทนุในหน่วยทรสัต ์

1) ความเสยีงเกยีวกบัคู่แขง่ทางการคา้ในการดาํเนินธุรกจิของกองทรสัต ์

2) ความเสียงจากการทผีูเ้ช่าพนืทแีละผู้รบับรกิารผดินัดชําระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืยอมเลิก

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนกําหนด ซงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงนิและผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

3) ความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการกูย้มื 

4) ความเสยีงเกยีวกบัภยัธรรมชาต ิอทุกภยั การก่อวนิาศภยัและภยัโจรกรรม  

5) ความเสยีงเกยีวกบัอตัราเงนิชดเชยจากการประกนัภยัในกรณีทีทรพัยส์นิเกดิความเสยีหายอาจไม่คุม้กบั

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทกีองทรสัตฯ์ อาจสญูเสยี 

6) ความเสยีงของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ฯ ลงทุนอยู่ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกยีวกบั

สงิแวดลอ้ม การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้กองทรสัต์มคี่าใช้จ่ายและภาระ

ความรบัผดิหลายดา้น 

7) ความเสียงเกียวกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยและ/หรอืการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรอืระเบียบที

เกยีวขอ้งอาจมกีารเปลยีนแปลง ซงึไม่อาจรบัรองไดว้่าการเปลยีนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่องบการเงนิของกองทรสัต ์หรอืต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานของกองทรสัต ์

8) ความเสยีงจากกรณถีูกเวนคนืทดีนิจากหน่วยงานของรฐั 

9) ความเสยีงในมูลคา่สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์งึอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทเีหลอือยู ่

10) ความเสยีงเกยีวกบัการต่อสญัญาในอนาคตของสทิธใินการใชท้างเชอืมสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 

11) ความเสยีงจากการทกีองทรสัตไ์ม่กระจายการลงทุน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 2  

การดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์
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ส่วนที 2 การดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์

2.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทร ัพย์ภิรัช

ออฟฟิศ  

ชือกองทรสัต ์(องักฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

ชือย่อ BOFFICE 

ผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

อายกุองทรสัต์              ไม่กาํหนดอายกุองทรสัต ์

ทนุชาํระแล้ว                 4,974,029,775 บาท 

ประเภทของกองทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

2.2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

2.2.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  

1) วตัถปุระสงคข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 

ทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศจดัตงัขนึตามพระราชบญัญัตทิรสัต์

เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท ีทจ.49/2555 จดัตงัขนึโดยมี

วตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(REIT) เพอืเสนอขายต่อประชาชน และมวีตัถุประสงคใ์นการนําหน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เมอืกองทรัสต์นําเง ินทีได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิกู้ยมืไปลงทุนในทรพัย์สินหลักของ

กองทรสัต์ ซงึทรพัย์สนิหลกัทลีงทุนในปัจจุบนัคอืสทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาวบางส่วนในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอ็มควอเทยีร ์และกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภคและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบัโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์ 

โดยมบีรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ จํากดั ทําหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) โดยที

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ต่งตงั บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) เพอืนํา

ทรพัย์สินหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าพนืทขีองอสงัหารมิทรพัย์ทจีะไดร้บัค่าเช่าและค่าตอบแทน

ตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีอีาํนาจหน้าทปีระกาศกาํหนด รวมตลอดจนการใหบ้รกิารทเีกยีวเนืองกบัการ

ใหเ้ช่าดงักล่าวดว้ย รายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บัจากการดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าเช่า 

คา่ตอบแทนจากการใหบ้รกิารทเีกยีวเนอืงและคา่ตอบแทนการใหส้ทิธติามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีอีาํนาจ

หน้าทปีระกาศกําหนด การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกํากบัดแูลโดยทรสัต ีเพอืให้

การดาํเนนิงานของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไขแห่งสญัญาก่อตงัท

รสัต ์สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนหลกัเกณฑท์พีระราชบญัญตัทิรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
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รวมทังประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด ทงันีกองทรสัตฯ์ จะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดทเีป็นการใชก้องทรสัตฯ์ เขา้ดาํเนิน

ธุรกิจหรอืประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรอืธุรกิจโรงพยาบาล อกีทงักองทรสัต์ฯ จะไม่นํา

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ ออกใหเ้ช่าแก่บุคคลทมีีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะนําอสงัหารมิทรพัยน์นัไปใชป้ระกอบ

ธุรกจิทขีดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2) ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ 

กองทรสัต์ฯ มนีโยบายดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัตฯ์ โดยนําพนืที

ของทรพัย์ส ินดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยตามทีระบุไว้ในหวัข้อ 2.2.5 “การจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย”์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) เป็นผูจ้ดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ ผา่น

การกําหนดนโยบายและการวางกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ เพอืก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่

กองทรสัตฯ์ และมอบหมายหน้าทใีนการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท์ จํากดัในฐานะ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ซงึหน้าทดีงักล่าวไดแ้ก ่การนําทรพัยส์นิไปจดัหาผลประโยชน์ในรปูของ

การให้เช่าพนืทีตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ทีผู้จ ัดการกองทรสัต์เป็นผู้กําหนดไว้ รวมทงัการติดต่อ

ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพนืท ี และจดัเก็บรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารอนืๆ เพอืนําส่งใหแ้ก่

กองทรสัตฯ์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาผูส้นใจทจีะเช่าพนืท ีการใหเ้ขา้ชมสถานทแีละการ

เจรจากบัผูท้สีนใจโดยตรง ตลอดจนบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตใ์หอ้ยูใ่นสภาพทดีแีละพรอ้ม

จดัหาผลประโยชน์  

3) กลยทุธใ์นการดาํเนินงานหรือการจดัหาผลประโยชน์ 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ มกีลยุทธ์ในการดําเนินงานจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ เพอืผลกัดนัใหธุ้รกจิใหเ้ช่าและบรกิารพนืทอีาคารสาํนกังานสรา้งรายไดใ้นเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่

กองทรสัต์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ โดยบรษิทัมนีโยบายและกลยุทธ์ทสีาํคญัในการดาํเนิน

ธุรกจิดงัต่อไปนี 

3.1) ดา้นการบรหิารทรพัยส์นิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตดิตามผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ฯ โดย

ในแต่ละปีจะมกีารเปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจาํปี รวมถงึผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ 

ในอดตีเพอืใหก้องทรสัตฯ์ ไดร้บักําไรจากการดําเนินงานตามเป้าหมายทกีําหนด อย่างไรก็ดี

หากผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

วเิคราะห์เพอืหาสาเหตุรวมถึงปรบัปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานเพอืให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายทคีาดไว ้ 

3.2) การกําหนดอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสมและมคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการตลาด  

3.3) การพฒันาประสทิธภิาพการดําเนินงาน และเน้นการใหบ้รกิารเป็นสําคญัเพอืให้ผูเ้ช่าไดร้บั

ความสะดวก และเป็นการรกัษาฐานของลกูคา้ พรอ้มทงัควบคุมคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 

3.4) การเพมิศกัยภาพของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ ลงทุน โดยการดแูลรกัษาพนืทขีองโครงการและ

พฒันาปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิ ใหอ้ยูใ่นสภาพดอีย่างสมาํเสมอ 
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3.5) กองทรสัต์มุ่งเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารสํานักงานใหเ้ช่าทมีีคุณภาพ และทําเล

ทตีงัทมีศีกัยภาพ สามารถเดนิทางไดส้ะดวกทงัระบบขนส่งสาธารณะ และทางรถยนต์ รวมทงั

อาคารสํานักงานมผีูเ้ช่าอยู่ในอตัราทสีูง เพอืให้ทางกองทรสัต์มผีลประกอบการทดี ีและผูถ้อื

หน่วยทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนอยูใ่นระดบัทดีอียา่งยงัยนื 

ทงันีผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นผูท้จีดัการงานบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยนําทรพัย์สนิไปจดัหา

ผลประโยชน์ในรปูของการใหเ้ช่าพนืทตีามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตดิต่อประสานงานและอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ช่า และจดัเกบ็ค่าเช่าเพอืนําส่งกองทรสัต์ฯ ตลอดจนการจดัใหม้กีารบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัตฯ์ใหอ้ยูใ่นสภาพทดีแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์ 

2.2.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั  

ในปี 2561 กองทรสัตฯ์ มกีารเปลยีนแปลงและพฒันาการทสีาํคญั ดงันี 

1) กองทรสัตฯ์ ไดจ้ดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พอืธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมอืวนัท ี 15 

มกราคม 2561 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั ทาํหน้าทเีป็นทรสัต ีและบรษิทั 

ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2) เมอืวนัท ี 18 มกราคม 2561 กองทรสัตฯ์ ไดเ้ขา้ลงทุนครงัแรกในสทิธกิารเช่าของโครงการภริชัทาว

เวอร ์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ มลูคา่ลงทุนรวม 6,605 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ภาษทีเีกยีวขอ้ง) โดยการ

เสนอขายหน่วยทรสัตม์ลูคา่รวม 5,153 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน 1,720 ลา้นบาท 

3) เมอืวนัท ี23 มกราคม 2561 กองทรสัตฯ์ ไดเ้ขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก 

2.2.3 โครงสร้างการบริหารจดัการกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตงัขนึเพอืประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์เพอืเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศทจ. 49/2555 และมวีตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

เมือกองทรสัต์นําเงนิทไีด้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิกู้ยมืไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ต่งตงับรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท์ เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพอืนําทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไป

หาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าพนืทขีองอสงัหารมิทรพัย์ทจีะไดร้บัค่าเช่าและค่าตอบแทนตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. หรอื

หน่วยงานทมีอีาํนาจหน้าทปีระกาศกําหนด รวมตลอดจนการใหบ้รกิารทเีกยีวเนอืงกบัการใหเ้ช่าดงักล่าวดว้ย รายไดท้ี

กองทรสัต์จะได้รบัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนจากการ

ใหบ้รกิารทเีกยีวเนืองและค่าตอบแทนการใหส้ทิธิตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีีอํานาจหน้าทปีระกาศ

กาํหนด การดาํเนนิงานของผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกํากบัดแูลโดยทรสัต ีเพอืใหก้ารดาํเนินงาน

ของผู้จัดการกองทรสัต์และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นไปตามข้อตกลงและเงือนไขแห่งสญัญาแต่งตงัผู้จัดการ

กองทรสัต์ และสญัญาแต่งตงัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ทพีรบ.ทรสัต์ รวมทงัประกาศอนื ๆ ที

เกยีวขอ้งของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด โดยสญัญาก่อตงัทรสัตมสีาระสําคญัตามเอกสารแนบ 2 

และผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถขอดสูาํเนาสญัญาก่อตงัทรสัต์ฉบบัเตม็ไดโ้ดยสามารถดาวโหลดไดท้เีวบ็ไซต์ของบรษิัท 

www.bofficereit.com  
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โครงสรา้งของกองทรสัต ์สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ข้อมลูทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

2.2.4.1 รายละเอียดทรพัยสิ์นโดยแยกประเภทตามทรพัยสิ์น 

1) รายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 

ประเภทเงินลงทนุ 
พืนทีเฉพาะส่วน

ของกองทรสัต์ 

ราคาทนุ 

(บาท) 

มูลค่า

ยติุธรรม 

(บาท) 

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทนุ 

เงินลงทนุในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์ 

    

โครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์ 

ทตีงั  689 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ       94,853 ตร.ม. 6,669,392,922 6,418,199,004 95.31 

รวมเงินลงทนุในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

 

6,669,392,922 6,418,199,004 95.31 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์               

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรฐั

ตลาดเงนิ พลสั (SCBTMFPLUS) 

 

314,431,936 316,077,419 4.69 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์  314,431,936 316,077,419 4.69 

รวมเงินลงทนุ  6,983,824,858  6,734,276,423 100.00 
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2) รายการแสดงทรพัยสิ์นแยกตามประเภททีลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

รายการทรพัยสิ์น 
มลูค่าตามบญัชี/มลูค่าตามราคา

ยติุธรรม (บาท) 

ร้อยละของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ 

สินทรพัย ์   

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 6,418,199,004 129.04 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 316,077,419 6.36 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 30,023,005 0.60 

ลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารและลกูหนีอนื 12,777,498 0.26 

คา่ใชจ่้ายรอตดับญัช ี 69,625,837 1.40 

สนิทรพัยอ์นื  46,741,095  0.94 

รวมมูลค่าสินทรพัย ์ 6,893,443,858 138.60 

หนีสิน   

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 60,636,469 1.22 

คา่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า  13,629,561  0.28 

เงนิมดัจาํคา่เช่าและบรกิาร  150,224,286  3.02 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั  1,695,154,826  34.08 

รวมมูลค่าหนีสิน  1,919,645,142  38.60 

มูลค่าสินทรพัยส์ทุธิของทรสัต์  4,973,798,716  100.00 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย) 515,310,000  

มูลค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 9.6520  

2.2.4.2 รายละเอียดทรพัยสิ์นหลกัหลกัทีลงทนุ 

1) อาคารสาํนักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

อาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอาคารสาํนกังานซงึถูกพฒันาขนึเป็น

สว่นหนึงของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวทิตอนตน้ทปีระกอบไปดว้ยอาคารสํานักงาน 

และศนูย์การคา้อยู่ในพนืทโีครงการเดยีวกนัอย่างลงตวั โดยในพนืทขีองโครงการ Mixed-Use Commercial Complex 

ประกอบดว้ย 4 อาคาร ไดแ้ก่ (1) อาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์ 

(3) อาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และ (4) อาคารเดอะฮลีกิสค์วอเทยีร ์ซงึเป็นการลงทุนในพนือาคารสาํนักงานภิ

รชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์  และพนืททีเีกยีวเนืองกบัการดําเนินงานอาคารสํานักงานซงึเป็นพนืทบีางส่วนใน

อาคารเดอะกลาสควอเทียร์ และอาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์  รวมถึงการเข้ารับโอนกรรมสิทธิในระบบ

สาธารณูปโภคและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนอืงกบัการดาํเนินงานอาคารสาํนักงาน โดยกองทรสัต์ไม่เขา้ลงทุนในพนืทใีช้

ประโยชน์เป็นศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์และพนืททีใีชป้ระโยชน์รว่มกนัระหว่างอาคารสาํนกังานและศนูยก์ารคา้ โดย

มตีําแหน่งทตีงัและรายละเอยีดของแต่ละอาคารตามแผนภาพดงัน ี
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หมายเหตุ ( ) อาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ( ) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์( ) อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร ์ ( ) อาคาร

เดอะฮลีกิซค์วอเทยีร ์ 

2) ทาํเลทีตงัและสภาพแวดล้อม 

โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ตงัอยู่เลขท ี689 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร มพีนืทดีา้นหน้าโครงการตดิกบัถนนสขุุมวทิ ซงึอยูร่ะหว่างซอยสุขมุวทิ 35 และซอย

สขุมุวทิ 39 โดยทาํเลดงักล่าวถอืว่าตงัอยูใ่จกลางเขตธุรกจิทสีาํคญัของกรงุเทพมหานคร และอยู่ตดิกบับรเิวณรถไฟฟ้า 

(BTS) สถานีพรอ้มพงษ์ ซงึมทีางเชอืมต่อเขา้สู่ตวัอาคารผ่านบรเิวณชนั M ของศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์และ

เชอืมต่อมายงับรเิวณพนืทลีอ็บบ ี (Lobby) ของอาคารสํานักงานไดโ้ดยตรง อกีทงั โครงการยงัมทีําเลทอียู่ใกล้กบั

รถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) สถานีสขุมุวทิ ซงึเป็นสถานีหลกัทมีทีางเชอืมต่อโดยตรงกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีอโศก 

โดยอยู่หา่งจากทตีงัของโครงการเพยีง 1 สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) หรอืคดิเป็นเพยีงประมาณ 1.2 กโิลเมตรจาก

โครงการ 

    แผนทตีงัโครงการ 
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รายละเอียดการลงทนุ 

ลกัษณะการลงทุน 1. สทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์  

1.1. พืนทีส่วนสํานักงานให้เช่าของอาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์(ชนั 15 ถงึชนั 42 และชนั 43 บางสว่น) และพนืทเีช่ารา้นคา้

ปลกี (ชนั M) 

1.2. พนืทสี่วนกลางส่วนสํานักงาน เช่น พนืทบีนัไดหนีไฟ พนืทลีิฟท์ พนืที

ทางเดนิส่วนสาํนกังาน และพนืทลีอ็บบสีว่นสาํนักงาน เป็นตน้ 

1.3. พนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน (ซงึตงัอยู่ภายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอ

เทยีร ์ชนั 2M ชนั 3 และชนั 3M) 

1.4. พนืทีสําหรบังานระบบสาธารณูปโภคของส่วนสํานักงาน (ซงึเป็นพนืที

บางสว่นภายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และอาคารสํานกังานภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร)์ รวมถงึระบบสาธารณูปโภคของส่วนทใีช้

ประโยชน์รว่มกบัศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์(ซงึตงัอยูภ่ายในอาคารเดอะ

วอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์บรเิวณบางส่วนของชนั BB ชนั B ชนั G และชนั 

5M) 

2. กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนอืงกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร์  ไดแ้ก่ กรรมสทิธิในสงัหารมิทรพัย์ประเภทงานระบบสาธารณูปโภคใน

สว่นของอาคารสาํนกังาน และสว่นทใีช้ประโยชน์ร่วมกบัศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอ

เทยีร ์ รวมถงึกรรมสทิธใินเครอืงมอืและอปุกรณ์ทเีกยีวขอ้ง 

ระยะเวลาลงทนุ ประมาณ 26 ปี 9 เดอืน นับจากวนัทจีดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  โดยสทิธิการเช่าจะ

สนิสดุในวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2587   

วนัทีเข้าลงทนุในทรพัยสิ์น 18 มกราคม 2561 

มูลค่าทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 6,668,789,000 บาท  

ราคาประเมินของทรพัยสิ์น 

ณ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

6,426,000,000 บาท  (ประเมนิโดย บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั) 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

ทีตงั 689 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

เจ้าของกรรมสิทธิทีดิน โครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรต์งัอยูบ่นทดีนิ 13 ไร ่32 

ตารางวา ซงึเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับรุ ีจาํกดั  

เจ้าของกรรมสิทธิอาคาร อาคารเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั  

ประเภทการใช้งาน อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 

พืนทีรวม (Gross Floor Area) 94,853 ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนกังานใหเ้ช่า พนืทสีว่นกลางสว่นสาํนกังาน 

พนืทจีอดรถสว่นสาํนกังาน พนืทสีาํหรบัวางงานระบบสาธารณูปโภค และพนืททีี

เกยีวเนอืงกบัโครงการ 

พืนทีเช่าสทุธิ 

(Net Leasable Area) 

49,462 ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนกังานใหเ้ช่า 49,166 ตารางเมตร พนืทรีะเบยีง 

232 ตารางเมตร และพนืทรีา้นคา้ปลกีใหเ้ช่า 64 ตารางเมตร  

ปีทีสร้างเสรจ็ ปี 2558  
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ลกัษณะจดัหาผลประโยชน์ จดัหาผลประโยชน์ดว้ยการใหเ้ชา่แก่ผูเ้ช่ารายย่อย และใหบ้รกิารทเีกยีวเนอืงการให้

เช่าทรพัยส์นิทเีช่า 

ประเภทของกลุ่มลกูค้า กลุ่มผูเ้ช่าทมีคีวามหลากหลายทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร 

รายได้ค่าเช่าและบริการปี 

2561  

567,588,018 บาท 

ข้อจาํกดัหรือภาระผกูพนั ภายใตส้ญัญากูเ้งนิ กองทรสัตฯ์ตอ้งปฏบิตัติามเงอืนไขทางการเงนิบางประการตามที

ระบุไว้ในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหนีสินต่อสินทรพัย์รวม และอัตราส่วน

ความสามารถในการชาํระหนใีหเ้ป็นไปตามอตัราทกีาํหนด 

2.2.4.3 มูลค่าทีได้จากรายงานการประเมินมลูค่าครงัล่าสดุ 

 ทรพัยส์นิททีาํการประเมนิมลูคา่ล่าสดุโดยบรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จํากดั ซงึเป็นผูป้ระเมนิ

ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ

ดว้ยวธิรีายได ้(Income Approach) เนืองจากสามารถสะทอ้นถงึศกัยภาพของทรพัยส์นิในการก่อใหเ้กดิรายได ้โดยการ

วเิคราะหก์ระแสเงนิสดคดิลด (Discounted Cash Flow Analysis) ซงึวธิดีงักล่าวเป็นการประมาณการรายไดข้อง

ทรพัย์สนิทคีาดว่าจะสามารถสร้างรายไดใ้นอนาคตตลอดอายุสทิธิการเช่า และทําการคํานวณผลกําไรทเีกดิขนึใน

อนาคตตลอดอายสุญัญาเช่าคงเหลอืกลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 

  สรปุสมมติฐานสาํคญัในการประเมินมลูค่าด้วยวิธีรายได้ดงันี 

ผู้ประเมิน บริษทั ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

วิธีการประเมินมลูค่า พจิารณาเลอืกวธิคีดิจากรายไดโ้ดยการวเิคราะหก์ระแสเงนิสดคดิลด 

ระยะเวลาการประเมิน 26 ปี 4 เดอืน นับจากวนัทีประเมินจนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2587 (ตาม

ระยะเวลาสทิธกิารเช่าคงเหลอื) 

วนัทีประเมิน 1 มถิุนายน พ.ศ. 2561 

วนัทีสาํรวจสภาพทรพัยสิ์น 24 เมษายน พ.ศ. 2561 

มลูค่าทรพัยสิ์นทีประเมิน 6,426,000,000 บาท  (หกพนัสรีอ้ยยสีบิหกลา้นบาทถว้น) 

สมมติฐานทีสาํคญั 

อตัราค่าเช่าพืนทีเฉลีย 

(ประมาณการ มิ.ย. 2561 –  

ธ.ค. 2567)  และอตัราการ

ปรบัค่าเช่าตงัแต่ปี 2568 

- สาํนกังาน   950 – 1,202   บาท/ตารางเมตร/เดอืน  (ปรบัเพมิขนึรอ้ยละ 5 ทุกปี) 

- ระเบยีง      310 –   415   บาท/ตารางเมตร/เดอืน  (ปรบัเพมิขนึรอ้ยละ 5 ทุกปี) 

- รา้นคา้ปลกี  2,300 – 3,042 บาท/ตารางเมตร/เดอืน (ปรบัเพมิขนึรอ้ยละ 15 ทุก 3

ปี) 

อตัราการเช่าเฉลีย 

(Occupancy Rate) 

- สาํนกังาน   93% - 100%  ของพนืทใีหเ้ช่าทงัหมด 

- ระเบยีง      87% - 100%  ของพนืทใีหเ้ช่าทงัหมด 

- รา้นคา้ปลกี  83% - 100%  ของพนืทใีหเ้ช่าทงัหมด 

อตัราคิดลด (Discount Rate) รอ้ยละ 9.0 

หมายเหตุ :  ค่าสาธารณูปโภคปรบัรอ้ยละ 3 ต่อปีนับตงัแต่ประมาณการปี 2561  ค่าใชจ่้ายสาํรองสําหรบัปรบัปรุง

อาคาร อยู่ทรี้อยละ 3 ของรายไดร้วม และค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตามทรีะบุอตัราไว้เป็นจํานวนที

แน่นอนตลอดอายสุญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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2.2.4.4 รายละเอียดเกียวกบัการได้มาและจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์นหลกัแต่ละรายการในรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

 กองทรสัต์ฯ ไม่มีการไดม้าและจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกัในรอบเวลา  15 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2561 

2.2.5 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

2.2.5.1 ลกัษณะการจดัผลประโยชน์ 

การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ฯ  มวีตัถุประสงค์เพอืสรา้งอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในระดบัทดีแีละต่อเนืองในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกําหนดนโยบายและกล

ยุทธ์ทเีหมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์เพอืสร้างรายได้ในเชงิพาณิชย์ให้แก่กองทรสัต์ฯ และ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ทงันีรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ทกีองทรสัต์จะได้รบัจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที

กองทรสัตล์งทนุ ไดแ้ก ่

1) รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิาร 

รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต์ฯ ไดร้บัจากการปล่อยเช่าพนืทอีาคารสํานักงาน 

และพนืทรีา้นคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยตรง ซงึผูเ้ช่านําพนืทอีาคารสาํนักงานไปประกอบกจิการของ

ตนเอง โดยกองทรสัตฯ์ คดิค่าเช่าและค่าบรกิารจากผู้เช่าเป็นอตัราคงทตีามขนาดของพนืที

โดยสญัญามาตรฐานททีํากบัผูเ้ช่ามอีายุสญัญา 3 ปี โดยผูเ้ช่าชําระค่าเช่าและค่าบรกิารเป็น

รายเดอืนใหแ้ก่กองทรสัต ์ 

2) รายไดอ้นื 

รายไดอ้นืประกอบดว้ย รายไดค้า่ทจีอดรถ ค่าแอรล์่วงเวลา คา่สาธารณูปโภคทเีรยีกเกบ็จาก

ผูเ้ช่า รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา (ส่วนแบ่งกําไร

จากรายได้ของสอืจอภาพแอลซีด)ี รายได้จากการให้เช่าและให้บริการพนืทงีานระบบ

โทรคมนาคม รายไดค้า่ปรบั คา่บาํบดันําเสยี และคา่ทาํบตัรผา่นเขา้ออกอาคาร  

ทงัน ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โครงการมผีูเ้ช่าในธุรกจิทหีลากหลาย มกีารกระจายตวัของ

ผูเ้ช่าทงัในดา้นของประเภทธุรกจิ และขนาดพนืทเีช่า โดยไม่ไดม้กีารพงึพงิผูเ้ช่ารายใดราย

หนึงอย่างเป็นนัยสาํคญั ซงึส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคโดยมพีนืที

เช่ารวม 11,455 ตารางเมตร คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23.16 อนัดบัทสีองคอืผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกจิ

ทปีรกึษาและบรกิารคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.46 และผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกจิ E-commerce คดิ

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.11 โดยมรีายละเอยีดแสดงไดด้งันี  
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ขอ้มลูประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าในโครงการ 

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่า 
จาํนวนผูเ้ช่า 

(ราย) 

พืนทีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีเช่าทงัหมด 

(ร้อยละ) 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 19 11,455 23.16 

ทปีรกึษาและบรกิาร 26 7,646 15.46 

E-commerce 6 6,485 13.11 

เภสชักรรม 5 6,433 13.01 

สนิคา้อุตสาหกรรม และการกอ่สรา้ง 13 5,652 11.43 

สถาบนัการเงนิ 14 4,668 9.44 

บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 13 2,490 5.03 

หน่วยงานราชการ 2 1,849 3.74 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละนายหน้า 7 1,561 3.16 

รวมพืนทีทีมีผู้เช่า 105 48,239 97.53 

พนืทว่ีาง   1,223 2.46 

รวมทงัสิน   49,462 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 พนืทเีช่าของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ประกอบดว้ย พนืทเีช่าตามสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร 

 

นอกจากนีขอ้มลูอายสุญัญาเช่าทจีะครบอายใุนแต่ละช่วงเวลาสามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน ี

ตารางผูเ้ช่าแบ่งตามปีทคีรบกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

ปีทีครบกาํหนด

อายสุญัญาเช่า 

 

พืนทีเช่าของผูเ้ช่าทีครบ

กาํหนดอายสุญัญาเช่า 

)ตารางเมตร(  

ร้อยละของพืนทีให้เช่าทีครบ

กาํหนดอายใุนแต่ละปีเทียบ

กบัพืนทีเช่าทงัหมด )ร้อยละ(  

จาํนวนผูเ้ช่าทีครบ

กาํหนดอายุ1  

(ราย) 

2561 133 0.27 1 

2562 19,919 40.27 34 

2563 4,356 8.81 15 

2564 23,714 47.94 54 

รวมพืนทีทีมีผู้เช่า 48,122 97.29 104 

พนืทว่ีาง 1,340 2.71 - 

รวม 49,462 100.00 104 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  2561 โดยพนืทเีช่าของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ประกอบดว้ย พนืทเีชา่ตามสญัญาเช่า

และสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร 
 

1 ผูเ้ช่าบางรายไดท้ําสญัญาเชา่มากกว่า  สญัญา ซงึแต่ละสญัญามชี่วงเวลาครบกําหนดอายุสญัญาเช่าทแีตกต่างกนั อย่างไร

กด็ ี ในตารางขา้งตน้จะจดักลุ่มตามปีทคีรบกาํหนดอายสุญัญาเช่าของสญัญาฉบบัทมีพีนืทขีนาดใหญ่กว่า 
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2.2.5.2 รายละเอียดบคุคลเกียวโยงทีเป็นผูเ้ช่า 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารกสกิรไทย”) ซงึถอืหุน้ใน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน กสกิรไทย จํากดั (“บลจ.กสกิรไทย”) (“ทรสัต”ี)  ประมาณรอ้ยละ 99.99 ดงันันธนาคารกสกิรไทยจงึเป็นบุคคล

เกยีวโยงกบัทรสัต ีและธนาคารกสกิรไทยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าและบรกิารกบักองทรสัตฯ์  ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

ธนาคารกสกิรไทยเข้าทําสญัญาเช่าและบรกิาร พนืทปีระมาณ 1,640 ตารางเมตร  มกีําหนด

ระยะเวลาการเช่าและบรกิาร 3 ปี โดยเงอืนไขการเช่าและบรกิาร รวมถงึอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นไปในมาตรฐาน

เช่นเดยีวกบัทกีองทรสัตฯ์ ไดเ้สนอใหก้บัผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารรายอนืของโครงการ 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้พจิารณาการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวแล้ว เห็นว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อกองทรสัตฯ์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ และมไิดข้ดัต่อสญัญาก่อตงัทรสัต์ของกองทรสัตฯ์หรอืกฎหมายอนืใดที

เกียวขอ้ง  ทงันีธนาคารกสกิรไทยเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ ประกอบกบัอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงนิการธนาคารจึงทําให้

สดัสว่นประเภทธรุกจิของผูเ้ช่าทางดา้นการเงนิการธนาคารในโครงการใหม้สีดัสว่นทเีพมิมากขนึ ซงึเป็นผลใหส้ว่นผสม

ผูเ้ช่า (Tenant Mix) มสีดัส่วนการกระจายตวัทดีขีนึ  โดยเงอืนไขการเช่าและบรกิารรวมถงึอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร

เป็นไปในมาตรฐานเช่นเดยีวกบัทกีองทรสัตฯ์ไดเ้สนอใหก้บัผูเ้ช่าพนืทรีายอนืของโครงการ 

2.2.5.3 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ทําการแต่งตังบริษัท ภิร ัชแมนเนจเม้นท์ จํากัด  เ ป็นผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์โดยบรษิทัก่อตงัเมอืวนัท ี18 ธนัวาคม 2556 มวีตัถุประสงคเ์พอืบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจุบนับรษิทั 

ภริชัแมนเนจเมน้ท์ จํากดั ไดด้ําเนินธุรกจิมาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยมโีครงการอสงัหารมิทรพัย์ทอียู่ภายใต้การ

ดาํเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 1) อาคารสมชัชาวาณิช 2 (UBC II)  2) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์ 3) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 4) โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท สาทร  5) โครงการซมัเมอร ์ลาซาล 

(Summer Lasalle) ซงึอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งและ 6) โครงการวนัอุดมสุข (One Udomsuk) (ซงึเป็นโครงการ

ศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่ม) โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1) ค่าตอบแทนทีผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะได้รบัจากกองทรสัตฯ์ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัตฯ์ 

เป็นรายเดอืน ซงึจะประกอบไปดว้ยคา่ธรรมเนียมพนืฐาน (Base Fee) ซงึคดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 7.00 ของรายได้

จากการดาํเนินงาน รวมกบัคา่ธรรมเนียมผนัแปร (Variable Fee) ซงึคดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.00 ของกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และมเีพดานอตัราคา่ธรรมเนียมในอตัรารวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทรสัตฯ์  

2) ความเกียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์ จาํกดั (ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต)์ และบรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ต่างเป็นบรษิทัในกลุ่มบรษิทั ภริชับรุโีฮลดงิ จํากดั โดย บรษิทั ภริชับุรโีฮ

ลดงิ จํากดั ถอืหุน้ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในอตัรารอ้ยละ 70 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด และ

ถอืหุน้ในบรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในอตัรารอ้ยละ 70 ของหุน้ทจีาํหน่ายแล้วทงัหมดเช่นกนั  

 



ส่วนที 2 การดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี2 หน้าท ี12 
 

3) อสงัหาริมทรพัยอื์นภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยที์อาจแข่งขนั

ในทางธรุกิจกบัอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์ จาํกดั ซงึทาํหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

(Property Manager) เพอืบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ปัจจุบนัทาํหน้าทเีป็นผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่อาคารสาํนกังานอนื ๆ ซงึพฒันาโดยกลุ่มภริชับรุ ี

3.1) อาคารสาํนกังานสมชัชาวาณิช 2 (UBC II)  ตงัอยูบ่รเิวณถนนสขุมุวทิตอนตน้  

3.2) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ตงัอยู่ในบรเิวณสขุมุวทิ-บางนา  

3.3) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร ตงัอยูบ่รเิวณพนืทสีาทร-สลีม  

3.4) โครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) ตงัอยู่ในบรเิวณพนืทสีุขุมวทิ-บางนา

ตราด (อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง) 

ดงันัน จงึอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัหาผูเ้ช่าระหว่างทรพัย์สนิของ

กองทรสัตแ์ละอาคารสาํนกังานอนืทบีรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่  

อย่างไรก็ด ีถงึแม้ว่าอาคารสํานักงานสมชัชาวาณิช 2 และโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีรจ์ะอยู่ในทําเลทใีกลเ้คยีงกนั แต่ว่าเกรดของอาคารทงัสองมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื อาคารสํานกังาน

สมชัชาวาณิช  เป็นอาคารสํานักงานเกรด B ในขณะท ีโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร ์เป็นอาคาร

สาํนกังานเกรด A ซงึจะมคีวามแตกต่างกนัในองคป์ระกอบของอาคารทสีําคญัตามนิยามอาคารสาํนักงานเกรด A เช่น 

เพดานพนืทเีช่าสงูอยา่งน้อย 2.8 เมตร ผงัพนืทเีช่าไม่มเีสากลางหอ้ง และมรีะบบควบคุมการเขา้-ออกอาคารและลฟิท์

ในแต่ละชนั เป็นตน้ รวมไปถงึอายุของอาคารททีงัสองอาคารมคีวามแตกต่างกนั จงึส่งผลใหม้ตีําแหน่งทางการตลาด 

(Positioning) และอตัราค่าเช่าทแีตกต่างกนั ดงันนักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของสองโครงการดงักล่าว จะมคีวามแตกต่างกนั

อย่างชดัเจน ผู้จดัการกองทรสัต์จึงเห็นว่าโอกาสทจีะเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทงัสองโครงการจึง

เป็นไปไดน้้อย 

สาํหรบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โครงการดงักล่าวมทีาํเลทตีงัอยู่ในพนืทสีุขุมวทิ

บางนา ซงึไม่ใช่เขตศนูยก์ลางทางธุรกจิ (Non-CBD) ต่างจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทมีทีตีงัอยูบ่น

ถนนสุขุมวิทตอนต้นระหว่างซอยสุขุมวิท 35 และซอยสุขุมวิท 39 ซึงเป็นเขตศูนย์กลางทางธุรกิจ (CBD) ของ

กรงุเทพมหานคร สง่ผลใหโ้ครงการทงัสองตอบสนองกลุ่มลกูคา้ทตีอ้งการทาํเลทตีงัทแีตกต่างกนั  

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท สาทร ซึงตงัอยู่บริเวณถนนสาทรใต้ ซึงเป็นโครงการทีมี

ระยะห่างไกลจากตวัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มกีารออกแบบทแีตกต่างจากอาคารสาํนักงานทวัไป

และกลุ่มลูกคา้คนละกลุ่ม สว่นโครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) อยูใ่นระหว่างการก่อสรา้ง 

จากปัจจยัขา้งตน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าโอกาสทจีะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทํา

หน้าทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องภริชัแมนเนจเมน้ทน์นัเป็นไปไดน้้อย   

4) แนวทางการกาํกบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพือ

ป้องกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นบคุคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์นอืงจากเป็น

บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีเช่นเดยีวกบัผูจ้ ัดการกองทรสัต์ ดงันัน เพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
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ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตจ์ะมกีารดาํเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ดงันี 

4.1) เงอืนไขและขอ้กาํหนดทวัไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์มดีงัต่อไปน ี

(ก) ในการทําธุรกรรมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะมกีารดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของ

กองทรสัต ์

(ข) ธุรกรรมทกีองทรสัต์จะทํากับผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องเป็นธุรกรรมทใีช้

ราคาทมีคีวามสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

(ค) บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีกบัการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มา

มสีว่นรว่มในการพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทําธุรกรรม 

(ง) การคิดค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กับผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งใชร้าคาและอตัราทเีป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

4.2) การอนุมตักิารทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งผา่นการ

ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

(ก) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(ข) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีูลค่าเกนิกว่า 1 ล้านบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องไดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยกรรมการ

อสิระจะตอ้งใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมในการทําธุรกรรมดงักล่าวในทปีระชุม

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีูลค่าตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

4.3) นโยบายการทาํรายการระหวา่งกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(ก) การทําธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

จะตอ้งกระทาํภายใตเ้งอืนไขทมีคีวามเป็นธรรมมคีวามเหมาะสมและเป็นไปตาม

เงอืนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายหลกัทรพัย ์

(ข) นอกจากนี กองทรัสต์จะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทํากับ

ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทงั
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เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของกองทรสัต์ทไีดร้บัการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชแีละในรายงานประจําปีของกองทรสัตด์ว้ย 

4.4) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์มีหน้าทจีัดให้มี ปฏิบตัิตาม และปรบัปรุงมาตรการในการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรกัษาประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

รวมทงัเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจเกดิขนึอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ตรงต่อความเป็นจรงิให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตีทราบ นอกจากนีผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยจ์ะไม่ดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรสัต์

ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

5) มาตรการดาํเนินการหากผู้เช่ารายปัจจบุนัไม่สามารถปฎิบติัตามสญัญาได้ 

โดยปัจจุบนัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์วีธิกีารปฏบิตัดิงัน ี 

5.1) ในกรณทีผีูเ้ช่าตดิคา้งคา่เช่าและคา่บรกิาร ในงวดใดงวดหนึงและไม่มาชาํระใหค้รบถว้น

ภายในกาํหนด ผูเ้ช่าตอ้งยนิยอมชําระค่าปรบั และใหถ้อืว่าผูเ้ช่าผูน้นักระทําผดิสญัญา

ในสาระสาํคญั โดยผูใ้หเ้ช่ามสีทิธยิกเลกิสญัญา และมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการ

เขา้ครอบครองสํานกังานและ/หรอืรบิเงนิประกนัความเสยีหาย โดยถอืว่าสญัญาเป็นที

สนิสุด และผูเ้ช่าผูย้นิยอมชําระค่าปรบัและค่าเสยีหาย ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายอนืใด

เกยีวกบัการทวงถามและการบงัคบัชําระหนีทุกประการ 

5.2) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์กีารทวงถามการจ่ายค่าเช่าทงัหมด 3 ครงั ภายในระยะเวลา

ทกีาํหนด หากผูเ้ช่าไม่มาชาํระหนใีหค้รบถว้นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ถอืว่าสญัญา

ได้สินสุดลง ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายทีจะเข้า

ครอบครองสาํนักงานและ/หรอืงดการใหบ้รกิารทงัหมดโดยทนัท ี

2.2.6 การกูยื้มเงิน 

2.2.6.1 นโยบายการกู้ยืมเงิน 

กองทรสัตฯ์ อาจกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัไม่ว่าจะมกีารใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรอืไม่ก็ตาม 

โดยจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารกูย้มืเงนิ หรอืการก่อภาระผกูพนัตามทกีฎหมายทเีกยีวขอ้งกาํหนด หรอืตามทรีะบุ

ไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์ทงันีตอ้งเป็นการกูย้มืเงนิหรอืการก่อภาระผกูพนัเพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปน ี

1) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าซงึเป็นทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ 

2) นํามาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

3) นํามาใช้เพือการดูแล ซ่อมบํารุงร ักษา หรือปรับปรุงทร ัพย์ส ินของกองทรัสต์ ได้แก่

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์หรอือสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ในสภาพ

ดแีละพรอ้มนําไปจดัหาผลประโยชน์ 

4) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียูแ่ลว้ซงึเป็นของกองทรสัตห์รอืทกีองทรสัต์มี

สทิธกิารเช่าเพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์
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5) ชาํระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

6) เหตุจําเป็นอนืใดตามทผีูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรเพอืบรหิารจดัการกองทรสัต์และเป็นไป

เพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ทงันีการกูย้มืเงนิจะกระทําโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นสาํคญั และในกรณีที

เป็นการกูย้มืเงนิเพอืปรบัปรงุอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์มกีรรมสทิธ ิและ/หรอืสทิธกิารเช่าตามวตัถุประสงคท์ ี3 หรอื

เพือต่อเติมหร ือก่อสร้างอาคารเพมิเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วทีกองทรสัต์ม ีกรรมสิทธิ และ/หรือสิทธิการเช่าตาม

วตัถุประสงคท์ ี4 กองทรสัตจ์ะตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาเช่าทเีหลอือยูต่ามสญัญาเช่า 

ในส่วนของอตัราส่วนการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ กองทรสัต์มขีอ้จํากดัในการกู้ยมืเงนิไดไ้ม่เกนิ

อตัราส่วนรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ และในกรณทีกีองทรสัตม์อีนัดบัความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดบั

ทสีามารถลงทุนได ้(Investment grade) มลูค่าการกูย้มืจะไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์โดย

อตัราส่วนดงักล่าวจะคาํนวณโดยการนบัรวมการกูย้มืและทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

2.2.6.2 ประโยชน์จากการกู้ยืม 

การกู้ยืมเงินเพือใช้สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สินหลักทีลงทุนนันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์เนอืงจากผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทนุทางการเงนิของกองทรสัต์ทตีาํลงเมอืเทยีบกบัการ

ลงทุนในทรพัยส์นิโดยใชเ้งนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์แก่นักลงทุนเพยีงอย่างเดยีว โดยอตัราดอกเบยีที

กองทรสัต์ต้องชําระในการกู้ยมืเงนิในครงันีก็อยู่ในเกณฑ์ทใีกล้เคยีงกบัอตัราการกู้ยมืเงนิของลูกคา้ชนัดทีีธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนทปีระกอบธุรกจิสาํนกังานใหเ้ช่า และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขทใีกลเ้คยีง

กนั (เช่น ในเรอืงทเีกยีวกบัสทิธริะหวา่งเจา้หนแีละผูถ้อืหุน้/หน่วยทรสัต์ และปัจจยัความเสยีงอนื ๆ) อย่างไรกต็าม ใน

กรณีทกีองทรสัต์ไดร้บัขอ้เสนอในการกู้ยมืเงนิจากธนาคารพาณิชย์ทมีีข้อกําหนดและเงอืนไขดกีว่าในปัจจุบนั เช่น 

อตัราดอกเบียตํากว่าระยะเวลาชําระชําระคืนเงนิกู้นานกว่า หรือไม่มีหลักประกนัการกู้ย ืม เป็นต้น ทางผู้จดัการ

กองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบถงึการเปลยีนแปลงก่อนการใชว้งเงนิดงักล่าว รวมถงึจํานวนเงนิทกีองทรสัต์

จะกูย้มื ตลอดจนเงอืนไขต่าง ๆ ทเีกยีวกบัการกูเ้งนิและหลกัประกนั  

2.2.6.3 สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกู้ยืมเงิน  

การลงทุนของกองทรสัต์ฯ ในปัจจุบนันันใช้แหล่งเงนิทุนส่วนหนึงจากการกู้ยมืเงนิ โดยบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ฯ เขา้ทําสญัญาเงนิกู้กบัธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน)  ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีโดยขอ้กําหนดและเงอืนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไป

ตามทกีําหนดในสญัญาเงนิกู้ สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ และเอกสารทางการเงนิทเีกียวข้องระหว่างทรสัตีของ

กองทรสัตฯ์ กบัผูใ้หกู้ห้รอืระหว่างคู่สญัญาทเีกยีวขอ้ง โดยมเีงอืนไขทสีาํคญัเบอืงตน้ ดงัต่อไปน ี
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ตารางสรปุรายละเอยีด เงอืนไข การกูย้มืเงนิของทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

ผูกู้ ้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด กระทําการแทนในฐานะทรัสตี

ของทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

วงเงนิกู ้(ลา้นบาท) 1,720 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบยี อตัราดอกเบยีในอตัรา MLR (Minimum Loan Rate) ลบอตัรารอ้ยละทรีะบุตามสญัญา

กูย้มืเงนิ 

ระยะเวลาชําระคนืเงนิกู ้ ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ  ปีนบัแต่วนัเบกิถอนเงนิกูค้รงัแรก  

การชําระเงนิตน้ของวงเงนิ ชาํระคนืเงนิตน้ทงัจํานวนเมอืครบกาํหนดอายสุญัญาเงนิกู ้  

การชําระดอกเบยี ชาํระรายเดอืน 

หลกัประกนัการกูย้มื 1. การจดทะเบียนหลักประกนัทางธุรกิจบนสญัญาเช่าพนืทโีครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์

2. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนงานระบบ หรือระบบสาธารณูปโภค 

เครืองมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรือสิทธิเรยีกร้องภายใต้สญัญาซือขาย

สงัหารมิทรพัยโ์ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

3. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญารบับรกิารพนืทสีว่นกลาง 

4. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

5. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ 

6. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์

7. การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงภัยทุกประเภท 

(Property All Risk Insurance) และกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกั (Business 

Interruption Insurance)ของโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทยีร์ ยกเว้น

ประกนัภยัความรบัผดิของต่อบุคคลภายนอก โดยระบุชอืผูใ้หกู้้เป็นผูร้บัประโยชน์

รว่ม (Co-Beneficiary) และ/หรอื เป็นผูเ้อาประกนัรว่ม (Co-Insured)  

สถานะของการกูย้มืเงนิ ณ วนัสนิรอบบญัชปีี 2561 

จาํนวนเงนิตน้คงคา้ง (บาท)  1,720,000,000 

มูลคา่สนิทรพัยร์วม (บาท) 6,893,443,858 

อตัราสว่นหนีสนิเงนิกูย้มืต่อมลูคา่ทรพัยส์นิรวม (รอ้ยละ) 24.95 

การปฏบิตัติามเงอืนไขทางการเงนิของสญัญากูย้มืเงนิ 

(Financial Covenants) 

กองทรสัตฯ์ ไดป้ฏบิตัติามเงอืนไข

ทางการเงนิ ตามทรีะบุไวใ้นสญัญา 

 

 

 



ส่วนที 2 การดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี2 หน้าท ี17 
 

2.3 ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัยที์ลงทนุ 

2.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

รายงานเศรษฐกจิของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (Office of The National 

Economic and Social Development Council; NESDB) คาดวา่เศรษฐกจิไทยในปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 4.2 อนั

เนืองมาจากมลูคา่การสง่ออก การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัอยู่ในระดบัสงู และการลงทนุรวมขยายตวัอยา่งต่อเนือง

โดยเฉพาะในหมวดก่อสรา้งและเครอืงมอืเครอืงจกัร อตัราเงนิเฟ้อทวัไปเฉลยีอยูท่รีอ้ยละ 1.1 นอกจากนี ในวนัท ี 19 

ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ไดป้ระกาศขนึอตัราดอกเบยีนโยบายรอ้ยละ 0.25 ต่อปี จากรอ้ย

ละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.75 ต่อปี 

สว่นในปี 2562 NESDB คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 3.5 - 4.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนุนประกอบดว้ย  

1) การใชจ่้ายภาคครวัเรอืนยงัมแีนวโน้มขยายตวัในเกณฑด์ ี

2) การปรบัตวัดขีนึของการลงทุนรวม โดยการลงทนุภาครฐัมแีนวโน้มปรบัตวัเร่งตวัขนึ และการลงทุน

ภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑด์อียา่งต่อเนือง  

3) การปรบัตวัดขีนึของภาคการท่องเทยีว  

4) การขยายตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลกทสีามารถสนบัสนุนการขยายตวัของการสง่ออกได้

อยา่งต่อเนือง และ  

5) การเปลยีนแปลงทศิทางการคา้ การผลติ และการลงทุนระหว่างประเทศ 

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยส่์วนพาณิชยกรรมประเภทอาคารสาํนักงาน 

จากบทวจิยัของซบีอีารอ์ ี (ประเทศไทย) อตุสาหกรรมอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานครไตรมาสท ี 3 ปี 

2561 มอีุปทานของอาคารสาํนกังานอยู่ท ี8.83 ลา้นตร.ม. ซงึในไตรมาสนมีอีาคารสาํนักงานทสีรา้งเสรจ็จํานวน 61,000 

ตร.ม. (สงิห ์คอมเพลก็ซ์ 55,800 ตร.ม. และบลอสซมั ออฟฟิศ 5,200 ตร.ม.) สว่นพนืทสีาํนกังานทมีผีูเ้ช่าอยูป่ระมาณ 

8.21 ลา้นตร.ม. คดิเป็นอตัราการเช่าพนืทรีอ้ยละ 92.9 ของพนืททีงัหมด ในสว่นของสาํนกังานเกรดเอทอียูใ่นยา่น

ศนูยก์ลางธุรกจิ (Central Business District; CBD) มอีตัราการเช่าพนืทรีอ้ยละ 90.9 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561 ทมีี

อตัราการเช่าพนืทรีอ้ยละ 94.3 เนืองจากมอุีปทานเพมิขนึในไตรมาสน ี สว่นคา่เช่าอาคารสาํนกังานเกรดเอเฉลยีอยูท่ ี

1,009 บาท/ตร.ม./เดอืน เพมิขนึรอ้ยละ 0.4 เมอืเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสก่อน หรอืรอ้ยละ 2.7 เมอืเปรยีบเทยีบกบั

ระยะเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน  
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ตารางพนืทอีาคารสาํนกังานในเขตกรงุเทพมหานคร ในไตรมาสท ี3 ปี 2561 

 

พืนทีรวม 

(ล้านตร.ม.) 

ย่านศนูยก์ลาง

ธรุกิจ (ล้านตร.ม.) 

เกรดเอ ในย่าน

ศนูยก์ลางธรุกิจ 

(ล้านตร.ม.) 

เกรดเอ ทีไม่อยู่

ในย่านศนูยก์ลาง

ธรุกิจ 

 (ล้านตร.ม.) 

พนืททีงัหมด 8.83 4.46 1.41 0.57 

พนืททีมีกีารเช่า 8.21 4.13 1.28 0.55 

พนืทว่ีาง 0.63 0.34 0.13 0.02 

อตัราพนืทวีา่ง 7.1% 7.6% 9.1% 3.3% 

ทมีา: บทวจิยัของซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) 

สาํหรบั 9 เดอืนของปี 2561 มอีาคารสาํนักงานใหม่เพมิขนึรวม 140,000 ตร.ม. และคาดว่าทงัปี 2561 จะ

มอีาคารสาํนกังานใหม่เพมิขนึทงัหมดประมาณ 200,000 ตร.ม. นอกจากน ี ในชว่งระหว่างปี 2561 – 2565 จะมพีนืที

อาคารสาํนกังานทอียู่ในระหวา่งการก่อสรา้งอกีประมาณ 870,000 ตร.ม. ซงึกว่าครงึหนงึเป็นอาคารสาํนกังานเกรดเอ 

ทอียูใ่นยา่นศนูยก์ลางธุรกจิ ประกอบดว้ย โครงการสามยา่นมติรทาวน์ อาคารสาํนักงานสปรงิ ทาวเวอร ์โครงการเดอะ 

ปารค์ เฟส 1 อาคารวานิสสา โครงการเดอะยนูิคอรน์ อาคารรสา 2 โครงการ ด ิ เอม็สเฟียร ์และเฟสแรกของโครงการ

เดอะวนั แบงคอ็ก โดยในปี 2564 และ 2565 จะมพีนืทกี่อสรา้งเสรจ็ 260,000 ตร.ม. และ 320,000 ตร.ม. ตามลาํดบั 

โดยรายละเอยีดดงักราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: บทวจิยัของซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) 

กราฟอาคารสาํนักงานทีก่อสร้างเสรจ็แล้ว อยู่ในระหวา่งการ

ก่อสร้าง และมีแผนทีจะสร้าง 
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2.4 ปัจจยัความเสียง 

1) ความเสียงเกียวกบัคู่แข่งทางการค้าในการดาํเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

กองทรสัตฯ์ อาจเผชญิความเสยีงอปุทานของพนืทสีาํนกังานใหเ้ช่าในอนาคต ทงัจากการเพมิขนึของอาคาร

สาํนักงานให้เช่าแห่งใหม่นอกเหนือจากทมีอียู่ในปัจจุบนั     ซงึการเพมิขนึของอุปทานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบใหผู้้

เช่าพนืทยีา้ยสาํนกังานไปอยูใ่นอาคารสาํนกังานแหง่ใหม่ อนัจะสง่ผลต่ออตัราการเช่าพนืท ีการต่อรองอตัราคา่เช่าพนืท ี

และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ อย่างไรก็ตามด้วยทําเลทีตังของโครงการตังอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจของ

กรุงเทพมหานคร (Central Business District; CBD ) สภาพแวดลอ้มทโีดดเด่นของโครงการ  และตวัอาคารเชอืมต่อ

โดยตรงกบัระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีพรอ้มพงษ์ ทําใหท้รพัยส์นิ  มีขอ้ไดเ้ปรยีบ และมี

ความสามารถในการแขง่ขนัทโีดดเด่นเมอืเปรยีบเทยีบกบัอาคารสาํนกังานอนื  

2) ความเสียงจากการทีผู้เช่าพืนทีและผู้รบับริการผิดนัดชาํระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และ/หรือยอม

เลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนกาํหนด ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

คา่เช่าพนืทแีละคา่บรกิารทกีองทรสัตฯ์ ไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารเป็นรายไดห้ลกั

ของกองทรสัตฯ์ อาจมคีวามเสยีงในกรณทีผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารผดินดัชาํระคา่เช่าและ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืเลกิ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนกําหนด โดยเฉพาะอยา่งยงิความเสยีงในกรณทีผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารขนาดเลก็ขอ

ยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกาํหนดพรอ้มกนัจํานวนหลายราย หรอืในกรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารขนาดใหญ่ขอยกเลกิ

สญัญาเช่าก่อนกําหนด และหากกองทรสัต์ฯ ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาเพอืทดแทนพนืทวี่างเหล่านีได้ กรณี

ดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต ์รวมถงึความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์ทงันเีพอืเป็นการลดความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึจากการผดินัดชําระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอื

ยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนกําหนด ทผี่านมาผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการไดใ้หค้วามสําคญัเป็น

อย่างมากกบัการคดักรองผูเ้ช่าทมีีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ    ทงัเรอืงความมนัคงทางดา้นการเงนิ มปีระวตัิที

น่าเชือถือ และได้รบัการยอมรบั อีกทงัยงัให้ความสําคญักับการคดัเลือกกลุ่มผู้เช่าใหม้ีความหลากหลาย เพอืให้

สว่นผสมผูเ้ช่า (Tenant Mix) มกีารกระจายตวัทเีหมาะสม ทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร และขนาดของพนืที

เช่า 

3) ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืม 

เนืองจากกองทรสัตฯ์ มกีารกูย้มืเงนิ จงึอาจมคีวามเสยีงซงึเกดิจากการกูย้มืเงนิดงักล่าวได ้เนืองจากอตัรา

ดอกเบยีในสว่นทเีป็นอตัราดอกเบยีลอยตวัอาจมกีารเปลยีนแปลงในระหว่างอายุสญัญาเงนิกู้ ซงึอาจส่งผลกระทบทาง

ลบต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ อย่างไรกต็ามความเสยีงจากการทกีองทรสัต์ไม่สามารถชําระดอกเบยีตามที

กําหนดในสญัญาเงนิกู้ไดน้ันอยู่ในระดบัตํา เนืองจากอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์มคีวามสามารถทจีะสรา้งรายได้

ใหก้บักองทรสัต์อย่างต่อเนือง ประกอบกบักองทรสัต์มอีตัราส่วนการกูย้มืต่อสนิทรพัยร์วมอยู่ในระดบัทตีาํ นอกจากนี 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการพจิารณาและตดิตามปัจจยัทมีผีลกระทบต่อการกูย้มืของกองทรสัต์ซงึรวมถงึแนวโน้ม
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อตัราดอกเบียอย่างสมําเสมอเพอืทีจะสามารถประเมินความเสยีงและเลือกดําเนินการตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั 

4) ความเสียงเกียวกบัภยัธรรมชาติ อุทกภยั การก่อวินาศภยัและภยัโจรกรรม  

การเกดิภยัธรรมชาต ิอทุกภยั ภยัโจรกรรม และเหตุสุดวสิยัอนื ๆ แมจ้ะมโีอกาสเกดิขนึน้อยแต่หากเกดิขนึ

ในบรเิวณทตีงัของทรพัย์สนิ นอกจากจะสรา้งความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของกองทรสัต์ฯ แล้ว อาจก่อใหเ้กิดความ

สญูเสยีแก่ชวีติและทรพัยส์นิของผูเ้ช่าและผูม้าใชพ้นืทใีนทรพัยส์นิ อย่างไรก็ด ีกองทรสัต์ฯ ไดม้กีารจดัทําประกนัภยั

ทรพัยส์นิ(All Risks Insurance) เพอืคุม้ครองความเสยีหายทเีกดิต่อทรพัยส์นิ โดยมคีวามคุม้ครองความเสยีหายโดย

อุบตัเิหตุและจากภยัธรรมชาตติ่าง ๆ เช่น ภยัไฟไหม ้ภยัฟ้าผ่า ภยัแผ่นดนิไหว อุทกภยั ภยัโจรกรรม และเหตุสุดวสิยั

อนื ๆ ไวส้าํหรบัทรพัยส์นิ โดยความคุม้ครองตามกรมธรรมภ์ยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถงึภยัทเีกดิจากการฉ้อโกง ความ

ไม่ซอืสตัย ์มลภาวะ ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และอนิเตอรเ์น็ต ภยัเนืองจากเชอืรา ภยัการเคลอืนไหวทเีกยีวกบัการเมอืง 

ภยัสงครามและการก่อการรา้ย มาตรการควาํบาตร และการก่อความไม่สงบของประชาชนถงึขนาดลุกฮอืต่อตา้นรฐับาล 

5) ความเสียงเกียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัในกรณีทีทรพัยสิ์นเกิดความเสียหายอาจไม่

คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรสัตฯ์ อาจสญูเสีย 

การประกอบธุรกิจของกองทรสัต์ฯ มีความเสยีงดา้นการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิหลกั 

แม้ว่ากองทรสัต์ฯ จะต้องจัดให้มีการประกนัภยัในทรพัย์สนิดงักล่าวอย่างเพยีงพอและเหมาะสมซงึจะเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย และสญัญาทีเกียวข้องแล้วก็ตาม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีททีรพัย์สินหลกัทเีกิดความ

เสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทกีองทรสัตฯ์ อาจสญูเสยีอนัเกดิจากเหตุต่าง ๆ หรอืระยะเวลาการเอา

ประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรบัการขาดรายได้ของกองทรสัต์ เช่น กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั        

ทีกองทรสัต์จะเข้าทําสําหรบัการขาดประโยชน์เป็นระยะเวลา  เดือน อาจไม่ครอบคลุมระยะเวลาทีแท้จริงท ี 

กองทรสัต์ฯ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสนิทรพัย์ได้ หรอืกองทรสัต์ฯ อาจไม่สามารถใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามทรีะบุใน

กรมธรรม์ประกนัภยัทเีกยีวขอ้งได้ ไม่ว่าทงัหมดหรอืแต่บางส่วน หรอือาจเกดิความล่าช้าในการชดเชยความเสยีหาย

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวได ้

6) ความเสียงของอสงัหาริมทรพัยที์กองทรสัต์ฯ ลงทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย

เกียวกบัสิงแวดล้อม การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้กองทรสัตม์ีค่าใช้จ่ายและ

ภาระความรบัผิดหลายด้าน 

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ลงทนุอยู่ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกยีวกบัสงิแวดลอ้ม ไดแ้ก่

กฎหมายดา้นสขุอนามยั กฎหมายเกยีวกบัการควบคมุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา การทงิของเสยี การควบคุม

มลภาวะทางเสยีง ภายใตก้ฎหมายเหล่านี เจ้าของอสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้คีวบคุมการดาํเนินการและการใชป้ระโยชน์

อสงัหารมิทรพัยอ์าจมคีวามรบัผดิ ซงึรวมถงึโทษปรบัหรอืโทษจําคุกหากฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

นอกจากนี กองทรสัตฯ์ อาจมคีา่ใชจ้่ายในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าว หากมกีารปนเปือน หรอืเกดิ

มลภาวะต่าง ๆ หรอืหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ทเีกดิขนึ อาจส่งผลใหก้องทรสัต์ฯ มคีวามรบัผดิ หรอือาจ

สง่ผลกระทบทางลบอยา่งมนียัสาํคญัในการนําอสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่า 
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7) ความเสียงเกียวกบัมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยและ/หรือการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ

ทีเกียวข้องอาจมีการเปลียนแปลง ซึงไม่อาจรบัรองได้ว่าการเปลียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสาํคญัต่องบการเงินของกองทรสัต์ หรือต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

ผลการดาํเนินงานและการจ่ายเงนิปันผลของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบ จากการมผีลบงัคบัใชม้าตรฐาน

การบญัชีฉบบัใหม่ในประเทศไทย หรอืการปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัช ีซงึการเปลยีนแปลงดงักล่าวเป็นสงิทไีม่อาจ

คาดการณ์ได้ สําหรบัการแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบ ขอ้บงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรอื 

คําสังของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ได้

เช่นเดยีวกนั เช่น ในอนาคตอาจมกีารเปลยีนแปลงการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทดีนิ และภาษบํีารงุทอ้งทตีามกฎหมาย

ทใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เป็นการจดัเกบ็ในรปูแบบภาษทีดีนิและสงิปลูกสรา้ง ซงึการเปลยีนแปลงดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อ

ผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

8) ความเสียงจากกรณีถกูเวนคืนทีดินจากหน่วยงานของรฐั 

กองทรัสต์ฯ อาจมีความเสียงในกรณีทีหน่วยงานของรัฐเวนคืนทรพัย์สินของกองทรัสต์ฯ ซึงทําให ้ 

กองทรสัต์ฯ ไม่อาจใชท้รพัย์สนิเพอืประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้นอกจากนี กรณีทเีกดิการเวนคนืดงักล่าว 

กองทรสัตฯ์ อาจไม่ไดร้บัค่าชดเชยจากการเวนคนื หรอืไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามูลค่าทกีองทรสัต์ฯ ใชใ้นการ

ลงทุนในทรพัยส์นิ ซงึอาจสง่ผลใหผ้ลตอบแทนทผีูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไปตามทไีดป้ระมาณการ

ไวท้งัในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงนิลงทุน ทงันีจํานวนเงนิค่าชดเชยทกีองทรสัต์ฯ จะไดร้บัขนึอยู่กบัเงอืนไข

ตามทกีําหนดในสญัญาทเีกยีวขอ้ง ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทเีหลอือยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคนื หรอื

จาํนวนเงนิคา่ชดเชยทไีดร้บัจากการเวนคนื  

9) ความเสียงในมลูค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยซึ์งอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ 

กองทรสัตฯ์ ไดล้งทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซงึการประเมนิมลูค่าของสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

อาจลดลงตามระยะเวลาสทิธกิารเช่าทเีหลอือยูเ่มอืใกลห้มดอายุสทิธกิารเช่านนั ทงันีการเปลยีนแปลงในมูลค่าสทิธกิาร

เช่าดงักล่าว จะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ฯ และ/หรอืการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนของกองทรสัตฯ์ 

10) ความเสียงเกียวกบัการต่อสญัญาในอนาคตของสิทธิในการใช้ทางเชือมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)   ("บรษิทับทีี

เอส") เพอืเชอืมต่อพนืทบีางส่วนของสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสพรอ้มพงษ์ เขา้กบัพนืทบีางส่วนของอาคารโครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ในบรเิวณชนั M และทางกองทรสัต์ฯไดร้บัสทิธใินการใชท้างเชอืมสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 

จาก บรษิทั ภริชับุร ีจํากดั เพอืใชเ้ป็นทางสญัจรในการผา่นเขา้ออกระหวา่งสถานรีถไฟฟ้าและอาคาร ซงึระยะเวลาของ

สมัปทานในการดําเนินการบรหิารระบบการเดนิรถไฟฟ้าทบีรษิัทบทีีเอสได้รบัจากกรุงเทพมหานครจะหมดอายุ

สมัปทานในปี พ.ศ. 2572 โดยเมอืครบกําหนดระยะเวลาสมัปทานดงักล่าว กองทรสัต์ฯ อาจมคีวามเสยีงในอนาคตที

อาจจะไม่สามารถใช้ทางเชือมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้ากบัพนืทบีางส่วนของอาคารโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์ได ้หรอือาจมภีาระคา่ใชจ้่ายเพมิขนึอนัเนอืงมาจากสญัญาฉบบัใหม่กบัผูด้าํเนินการบรหิารระบบการเดนิ
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รถไฟฟ้าในขณะนนั ซงึในกรณทีกีองทรสัตฯ์ ไม่สามารถใชท้างเชอืมระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสกบัพนืทบีางสว่นของ

อาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ ได ้อย่างไรก็ดผีูเ้ช่าหรอืผูใ้ชบ้รกิารอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์ยงัคงสามารถใชท้างเขา้ออกปกตริะหว่างสถานีรถไฟฟ้าและโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีรบ์รเิวณชนั G ในสว่นดา้นหน้าโครงการไดต้ามปกต ิ

11) ความเสียงจากการทีกองทรสัตไ์ม่กระจายการลงทนุ 

ปัจจุบนักองทรสัตฯ์ ลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรเ์พยีงโครงการ

เดยีว ดงันนัจงึไม่มกีารกระจายความเสยีงดา้นสถานทตีงัของโครงการเพอืลดความผนัผวนของการลงทุน แตใ่นอนาคต

กองทรสัต์ฯ อาจทําการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พมิ โดยเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารสํานักงาน พนืที

สาํนกังานใหเ้ช่า และพนืทคีา้ปลกี  ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการศกึษา รวมถงึประเมนิปัจจยัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

และเหน็ว่าการลงทุนเพมิเตมิดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และอาจช่วยลดความเสยีงการลงทุนอนั

เนืองมาจากการไม่กระจายการลงทุน 
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2.5 ข้อพิพาทและข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์

- ไม่ม ี

 

2.6 ข้อมลูสาํคญัอืน 

- ไม่ม ี
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ส่วนที 3 การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัต์ 

3.1 ข้อมลูหน่วยทรสัต ์และผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

3.1.1   หน่วยทรสัต ์

3.1.1.1 ข้อมลูหน่วยทรสัต ์ 

สรปุขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ทุนจดทะเบียนและชาํระแล้ว (บาท) 4,974,029,775   

มูลค่าทีตราไว้ (บาทต่อหน่วย)              9.6525    

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย)       515,310,000   

3.1.1.2 ข้อมลูหลกัทรพัย ์ 

1) ราคาปิด ณ วนัท ี28 ธนัวาคม 2561 อยูท่ ี12.60 บาทต่อหน่วย 

2) มลูคา่ตามตลาด ณ วนัท ี28 ธนัวาคม 2561 จํานวน 6,492.91 ลา้นบาท 

3) มลูคา่การซอืขายเฉลยีของปี 2561 จาํนวน 8.95 ลา้นบาท/ วนั 

4) มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์(NAV) ณ วนัท ี18 มกราคม 2561 อยูท่ ี10.0016 บาท

ต่อหน่วย 

5) มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์(NAV) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ ี9.6521 บาท

ต่อหน่วย 

3.1.1.3 การลดทนุชาํระแล้วในรอบปี 2561 

ครงัที เหตุในการลดทนุ จาํนวน 
(บาท) 

จาํนวน 
(บาท/หน่วย) 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่าย 

1 กองทรสัต์มีรายการขาดทุนทียังไม่

เกิดขนึจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนใน

สนิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุน  

93,631,826.07 0.1817 17 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61 

2 กองทรสัต์มีรายการขาดทุนทียังไม่

เกิดขนึจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนใน

สนิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุน 

85,438,398.08 0.1658 23 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 

3 - กองทรสัต์มรีายการขาดทุนทยีงัไม่

เกิดขนึจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุน

ในสนิทรพัย์ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

- การตดัจาํหน่ายค่าใชจ้า่ยรอการตดั

บญัช ี

- การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียม

สญัญาเงนิกู้ 

85,489,929.00 0.1659 6 ม.ีค. 62 27 ม.ีค. 62 
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3.1.2  โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรสัต ์

รายชอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์10 รายแรกตามการปิดสมุดทะเบยีน ณ วนัท ี28 ธนัวาคม 2561 

 

ลาํดบั ชือผู้ถอืหน่วยทรสัต ์ จาํนวนหน่วยทรสัต ์
 (หน่วย) 

สดัส่วน 
 (ร้อยละ) 

1 บรษิทั ภริชับุร ีจํากดั  103,000,000   19.99  

2 กองทุนเปิด ทหารไทย พรอ็พเพอรต์ ีอนิคมั พลสั  39,612,500   7.69  

3 สาํนกังานประกนัสงัคม  35,876,400   6.96  

4 บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  29,704,000   5.76  

5 กองทุนเปิด เค พรอ็พเพอรต์ ีเซคเตอร ์  22,774,000   4.42  

6 นายประสาน ภริชั บุร ี  18,335,000   3.56  

7 นางประพรี ์บุร ี  18,035,000   3.50  

8 บรษิทั เอฟ ดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)  18,000,000   3.49  

9 ธนาคารออมสนิ  18,000,000   3.49  

10 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  15,950,000   3.10  

 รวมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 10 รายแรก  319,286,900   61.96  

 ผูถ้อืหน่วยรายอนื  196,023,100   38.04  

 รวม 515,310,000  100.00  

3.1.3   การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

3.1.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิ

ของกําไรสุทธิทปีรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายใหแ้ก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตน์นัไดแ้ก่ประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชแีละประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัแต่

ละรอบระยะเวลาบญัช ี(ถา้ม)ี ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 ครงัต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณทีกีองทรสัตม์กีารเพมิทุน กองทรสัตอ์าจ

มกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครงัต่อรอบบญัชีก็ได ้ เพอืประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยทรสัตเ์ดมิ 

กาํไรสุทธทิปีรบัปรงุแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึกาํไรสทุธทิอีา้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัตซ์งึ

ไดร้วมการชาํระคนืเงนิตน้ตามทรีะบุในสญัญาเงนิกู ้(ถา้ม)ี  

2) ในกรณีทกีองทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จา่ยประโยชน์ตอบแทน

แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3) ในกรณีทมีกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี

ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และปิดสมุด
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ทะเบยีนเพอืระบุชอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน และจะดาํเนินการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในกําหนดเวลาดงัน ี

(ก) ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรบัรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์

ตอบแทนสาํหรบัรอบปีบญัช ีภายในเกา้สบิ (90) วนันับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีโดยจะจ่าย

ภายในระยะเวลาไม่เกนิสามสบิ (30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอื

กาํหนดสทิธิผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

เงือนไขเพิมเติม: 

สาํหรบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์

ตอบแทนรายปี การกาํหนดอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขนึอยูก่บัดลุพนิิจของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซงึหากประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบปีใดมี

มลูคา่ตาํกวา่หรอืเท่ากบั 0.10 (ศูนยจ์ุดหนึงศนูย)์ บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธทิี

จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันัน และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพอื

นําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป ทงันีเงอืนไขขา้งต้น

ตอ้งไม่ขดักบั ขอ้1) 

(ข) ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (หากมี) ผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบญัชภีายในเก้าสบิ (90) 

วนันบัแต่วนัสนิรอบระยะเวลาบญัชสีาํหรบัไตรมาสลา่สดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดย

จะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันับแต่ว ันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์พอืกาํหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

ทงันีในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดภ้ายในระยะเวลา

ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจ้งใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และหากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ไดภ้ายในระยะเวลาทไีด้ประกาศกําหนดอนัเนืองมาจากความผดิพลาด

ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์อง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะชําระดอกเบยีดว้ยเงนิของตนเองในอตัรา

รอ้ยละเจ็ดครงึ (7.5) ต่อปี นับแต่วนัทคีรบกําหนดเวลานนัจนถงึวนัทผีูจ้ดัการกองทรสัต์

จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

เงือนไขเพิมเติม:  

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนจะขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึหากประโยชน์ตอบแทนทจีะ

ประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหวา่งรอบไตรมาสใดมมีลูคา่ตํากว่าหรอืเท่ากบัศูนยจ์ุดหนึง

ศูนย ์(0.10) บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงั
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นนั และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพอืนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะ

ใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป  

สาํหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการให้

เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นสญัญาน ีเวน้แต่กรณีทสีํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอนืใด

ทมีอีาํนาจตามกฏหมายไดม้กีารแก้ไขเปลยีนแปลง เพมิเตมิ ประกาศ กําหนด สงัการ 

เหน็ชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอนื ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนนั 

4) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีชีอืปรากฏอยู่

ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วนการถอืครองหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย 

หากปรากฏว่ามบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่า

อตัราทปีระกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันนัจะไม่มสีทิธไิด้รบั

ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทถีอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทปีระกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. 

กาํหนด 

5) ในการคาํนวณการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์
 

3.1.3.2 ประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนปี 2561 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัทีจ่าย จาํนวนเงินจ่าย  
(บาท/หน่วย) 

15 มกราคม – 31 มนีาคม 2561 7 มถิุนายน 2561 0.1315 
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3.2 โครงสร้างการจดัการ 

3.2.1 ผู้จดัการกองทรสัต ์

3.2.1.1 ข้อมลูผู้จดัการกองทรสัต ์

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ จํากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็นบรษิทั

จํากดัซึงจดทะเบียนจัดตงัขนึในประเทศไทยเมือวนัท ี28 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 

10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พอื

ปฏบิตัหิน้าทบีรหิารจดัการกองทรสัต์โดยเฉพาะ โดยมบีรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จํากดั เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทั เป็น

จาํนวนรอ้ยละ 70 ของหุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด โดยมตีารางสรปุขอ้มลูผูจ้ดัการกองทรสัตด์งัตาราง 

ชือบริษทั บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 

วนัทีจดทะเบยีนจดัตงับริษทั 28 มถิุนายน 2560 

ทีตงัของบริษทั 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

การติดต่อบริษทั  โทรศพัท:์ 02-261-0170 

โทรสาร: 02-261-0170 

เวบ็ไซต:์ www.bofficereit.com 

อเีมล: boffice.brrm@bhirajburi.co.th 

ทุนจดทะเบียน , ,  บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดาํเนินธรุกิจ ทาํหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

(REIT Manager) 

รายชือกรรมการ 1. นางประพรี ์บุร ี(ประธานกรรมการ) 

2. นางสโรชา บุร ี(กรรมการบรหิาร) 

3. นางทพิยภ์าพร เกดิผล (กรรมการอสิระ)  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

3.2.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

ลาํดบั ชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นทีถือ 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้แล้วทงัหมด 

1 บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั 7,000 70.00 

2 นางสาวปนิษฐา บรุ ี 1,498 14.98 

3 นายปิตภิทัร บุร ี 1,498 14.98 

4 นายประสาน ภริชั บุร ี 2 0.02 

5 นางประพรี ์บุร ี 2 0.02 

 รวม 10,000 100.00 
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โดยผูถ้อืหุน้ลําดบัท ี4 และ 5 เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนัเนืองจากเป็นสาม ีภรรยากนัถูกตอ้งตาม

กฎหมาย และในลาํดบัท ี5 นางประพรี ์บุร ีดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร และผูม้อีาํนาจลง

นามของบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

3.2.1.3 โครงสร้างการจดัการ 

1) โครงสรา้งการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บรษิทั และเจา้หน้าทบีรหิารตามโครงสรา้งสายการบรหิารงานดงันี 

    

2) รายชอืและประวตักิรรมการดงัตารางต่อไปนี 

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีผ่านมา 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

นางประพรี ์บุร ี ประธานกรรมการ  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจากสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification 

Program (DCP 

174/2013)  

 Role of the Chairman 

Program Class 

34/2014  

ดาํรงตําแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั ประธาน

กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2527 – ปัจจุบนั ประธาน

เจ้าหน้าทบีรหิารสายงาน

การเงนิกลุ่มภริชับุร ี 

 2560 – 2561 รองนายก

สมาคมการแสดงสนิคา้ (ไทย) 

 2559 – 2560 อนุกรรมการการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานสง่เสรมิ
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 Boardroom Success 

through Financing & 

Investment (BFI) รุน่

ท ี5 ปี 2561 

 

การจดัประชมุและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน) 

 2559 – 2560 อนุกรรมการ

พฒันาระบบบรหิาร สํานกังาน

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 กรรมการ

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ สาํนกังานสง่เสรมิ

การจดัประชมุและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 อนุกรรมการกล

ยทุธแ์ละแผนงาน และการ

บรหิารความเสยีง สาํนกังาน

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 นายกสมาคม

การแสดงสนิคา้ (ไทย) 

นางสโรชา บุร ี กรรมการบรหิาร ปรญิญาตร ี

สาขาการเงนิและบรหิาร 

University of Virginia 

การอบรมจากสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

 Corporate 

Governance for 

Executive (CGE 

10/2018) 

 Director Certification 

Program (DCP 

266/2018) 

 Diploma Examination 

(Exam 67/2018) 

ดาํรงตําแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั  

กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2559 – ปัจจุบนั  

รองประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

สายงานการเงนิ กลุม่ภริชับุร ี 

 2552 – 2559   

ผูอ้าํนวยการ วาณชิธนกจิ ควบ

รวมและซอืขายกจิการ บรษิทั 

The Quant Group 

นางทพิยภ์าพร เกดิผล กรรมการอสิระ ปรญิญาตร ี

สาขาบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ดาํรงตําแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ

อสิระ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจ

เมน้ท ์จํากดั 
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โดยกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่าย และผูด้าํรงตําแหน่งเทยีบเท่าทเีรยีกชอือย่างอนื 

ซงึรบัผดิชอบในสายงานเกยีวกบัการดแูลจดัการกองทรสัตฯ์ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน การบรหิารจดัการกองทรสัตฯ์ จะ

อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัตโ์ดยมสีาระสาํคญัตามเอกสารแนบ 2 และผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถขอดสูาํเนา

สญัญาก่อตงัทรสัตฉ์บบัเตม็ไดโ้ดยสามารถดาวโหลดไดท้เีวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bofficereit.com 

โดยกรรมการบรษิทัต้องไม่เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชอืบุคคลทตีลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บรหิารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ และต้องไม่มีลกัษณะขาดความน่า

ไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรอืงการกําหนดลกัษณะขาดความน่า

ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมาย

หลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมายว่าดว้ยการ

ธนาคารพาณชิย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื

กฎหมายทเีกยีวกบัธุรกจิการเงนิในทาํนองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน

ทมีอีาํนาจตามกฎหมายนนั ทงันีในความผดิเกยีวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมทเีกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัย์หรอื

การบรหิารงานทมีลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

3) กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชอืแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กรรมการซงึลงชือผูกพนับรษิทัไดค้อื นางประพรี์ บุร ีหรอื นางสโรชา บุร ีคนใดคนหนึงลง

ลายมอืชอืและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

4) ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

คณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรสัต์ เป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการให้ความเห็นชอบใน

วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ ทศิทางและกําหนดนโยบายของผู้จดัการกองทรสัต์เกยีวกบัการดําเนินงานและแผนการ

ประกอบธุรกจิทงัระยะสนัและระยะยาว กําหนดนโยบายการเงนิการบรหิารความเสยีงและภาพรวมองคก์ร กํากบัดแูล

 2547 – ปัจจุบนั ทปีรกึษา 

บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ

อสิระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2543 – ปัจจุบนั กรรมการและ

เหรญัญกิ วปรอ. 4313 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 2557 – 2560 คณะกรรมการ

ดา้นการบญัชภีาษอีากร สภา

วชิาชพีบญัช ี
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ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรสัต์ และพนักงานในการปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้จ ัดการ

กองทรสัตอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิทกีําหนดไว ้ภายใตข้อบเขตของสญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ สญัญาก่อตงัทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนงัสอืชชีวน วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ มตขิองทปีระชุมคณะกรรมการผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมทงั

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั  

นอกจากนี คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ยงัมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลใหม้ี

การปฏิบัติตามข้อกําหนดเกียวกับการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทงันีตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานกํากบัดแูลทเีกยีวขอ้ง ทงันี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตม์ดีงัต่อไปน ี

4.1)   ปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย ว ัตถุประสงค์ และข้อบังค ับของผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ ตลอดจนมติทปีระชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และมติที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั 

(Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

4.2) ในการบรหิารกองทรสัตฯ์ ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ีรวมทงักาํหนดกลยุทธ์และ

แผนการดาํเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รทเีหมาะสม และกํากบัดแูล

นโยบายในการดําเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนของกองทรสัต์ฯ ผลประกอบการของ

กองทรสัต์ฯ ร่างงบประมาณประจําปีและแผนธุรกจิของกองทรสัต์ฯ พจิารณาปัจจยั

ความเสยีงทอีาจสง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ ผลการดาํเนินงานของ

ฝ่ายต่าง ๆ และพจิารณารายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็น

ตน้ 

4.3) กํากับดูแล รวมถึงให้คําแนะนําทีจําเป็นเพือให้การปฏิบตัิงานของผู้บรหิารและ

พนักงานช่วยใหก้ารดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้งและกฎระเบยีบวา่ดว้ยการทาํหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.4) กํากบัดูแลการตดิตามผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้จดัการกองทรสัต์ อย่าง

ต่อเนือง รวมถึงให้คําแนะนําทจํีาเป็น เพอืให้มนัใจว่าการดําเนินงานของผูจ้ัดการ

กองทรสัต์ เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดและสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาทอีาจ

เกดิขนึไดอ้ยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

4.5) พจิารณา กํากบัดูแล รวมถงึใหค้ําแนะนําทจีําเป็นเพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบ

ควบคุมภายใน รวมถงึระบบการทํางานทมีี ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํา

หน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.6) พจิารณา กํากบัดูแล และดาํเนินการทจํีาเป็นในการจดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุง

นโยบายและแผนงานทสีาํคญัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการทําหน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัต์

ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอยา่งสมาํเสมอ 
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4.7) พจิารณา กํากบัดแูล ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ซึงรวมถึงการแต่งตงัผู้บรหิารระดบักรรมการผู้จ ัดการ รวมถึงการให้คําแนะนําที

จําเป็น เพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้รหิารได ้ปฏบิตังิานตามหน้าททีไีดร้บัมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในสัญญาต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

4.8) พจิารณา กํากบัดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

รวมถงึการใหค้าํแนะนําทจีําเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดป้ฏบิตัิ

หน้าทีทีได้ร ับมอบหมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในสญัญาต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์

4.9) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอนืใด

ปฏบิตักิารอยา่ง หนึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทงันีการมอบอาํนาจดงักล่าวจะ

ไม่รวมถึงการมอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจช่วงททีําให้กรรมการหรอืผูร้บัมอบ

อาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการทตีนเองหรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั มสี่วน

ไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

4.10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัใินเรอืงดงัต่อไปน ี

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และทรสัต ีและดาํเนินการขออนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใน

กรณีทกีารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนัดงักล่าวต้อง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ข) การทาํธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตฯ์ และทรสัต ี

(ค) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(ง) การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีทปีรกึษาทางการเงนิ ทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ หรอืที

ปรกึษาอนื ๆ เป็นตน้ 

(จ) งบการเงนิของกองทรสัตฯ์ ทผีา่นการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

(ฉ) งบประมาณประจําปีและแผนงานต่าง ๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ฯ ทีระบบการทํางานและระบบควบคุมภายในฉบับนีกําหนดให้

คณะกรรมการอนุมตั ิ

(ช) รายจ่ายพเิศษหรอืการลงทุนพเิศษทอียู่นอกเหนือจากงบประมาณประจําปี ซงึ

ฝ่ายงานทเีกยีวขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัตท์าํเรอืงขออนุมตั ิ

(ซ) คา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตฯ์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

4.11) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกยีวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน จําหน่ายไป

ซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ หรอืการบรหิารจดัการกองทรสัตฯ์ ของฝ่ายพฒันา

ธุรกจิ และฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน เพอืใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์แบบแสดง

รายการขอ้มลู หนงัสอืชชีวน และกฎหมาย รวมทงัประกาศต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก ่
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(ก) วธิกีารไดม้าซงึทรพัย์สนิหลกัและอปุกรณ์เพมิเตมิ 

หากในอนาคตกองทรสัต์ฯ มีการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิและมกีารจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์หรอื

สิทธิการเช่าอส ังหาริมทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการ

กองทรสัต์จะต้องพจิารณาและทําใหม้นัใจว่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้าํเนินการ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทุนในทรพัยส์นิตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที

เกียวข้องแล้ว ก่อนการได้มาซึงทรัพย์สินหลักแต่ละครงั และการได้มาซึง

ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์เพมิเตมิของกองทรสัต์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนดีว้ย  

(1) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปน ี

(1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(1.2) เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์

(1.3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

(1.4) คา่ใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตฯ์ (ถา้ม)ี อยูใ่น    

อตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม เมอืเปรยีบเทยีบกบัอตัราในทอ้งตลาด 

(1.5) ผูท้มีีส่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ทําธุรกรรมไม่มสี่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนนั 

(2) ในดา้นระบบในการอนุมตัติอ้งผ่านการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(2.1) ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญา

ก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งแลว้ 

(2.2) ในกรณีทเีป็นการได้มาซงึทรพัย์สินหลักทมีีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ  

(สบิ) ขนึไปของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(2.3) ในกรณีทเีป็นการได้มาซงึทรพัย์สินหลักทมีีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ  

(สามสบิ) ขนึไปของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ต้องไดร้บัมติ

ของทปีระชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ใน  

(สามในส)ี ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) การจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ฯ 

ในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรสัต์ฯ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน ี

(1) ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรพัย์สินหลักให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์จัดให้มีการ

ประเมนิมลูคา่ทรพัย์สนิหลกัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(2) การจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 
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(2.1) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการตามที

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์เช่น 

 เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์

 สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรมโดยเปรียบเทียบกับราคา

ตลาด 

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทเีรยีกเก็บจากกองทรสัต์อยู่ใน

อัตราทีเป็นธรรมและเหมาะสมเมือเปรียบเทียบกับอัตราใน

ทอ้งตลาด (ถา้ม)ี 

 ผูท้มีีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมใน

การตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนนั 

 และมีกระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตี หรือการขอมติที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอื 

ตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมาย โดยอนุโลม 

(2.2) การจําหน่ายทรพัย์สนิหลกัทเีข้าลกัษณะดงัต่อไปนี นอกจากจะต้อง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดในเรอืงการจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัทรีะบุไว้

ในวรรคก่อน ยงัตอ้งเป็นกรณีทเีป็นเหตุจําเป็นและสมควร โดยได้รบั

อนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการ

กองทรสัตด์ว้ย 

 การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึง) ปีนับแต่วันที

กองทรสัตไ์ดม้าซงึทรพัยส์นิหลกันนั 

 การจําหน่ายทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตไ์ดม้าซงึกรรมสทิธใิหแ้ก่เจ้า

ของเดมิ 

(ค) การจดัซอืจดัจ้างของผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามระบบจดัซอืจดัจ้างของ

คูม่อืระบบการทํางานและการควบคมุภายใน 

ทงันใีนการออกเสยีงลงคะแนน หากกรรมการท่านใดมสีว่นไดเ้สยีในวาระใดกรรมการท่านนนั

ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

5) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณารบัทราบ และอนุมตั ิ

5.1) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาเพอืรบัทราบ 

(ก) ผลประกอบการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละของกองทรสัต ์

(ข) ความคบืหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกจิและแผนการตลาดทกีําหนดขนึ

โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต์ ปัญหาและ

อปุสรรคทเีกดิขนึรวมถงึแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขดว้ยความสนบัสนุนจาก

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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(ค) แนวทางในการบรรเทาความเสยีงหรอืเหตุอนืใดทอีาจมผีลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

(ง) ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในผูจ้ดัการกองทรสัต์ อนัได้แก่ แผนก

กํากบัการปฏิบตังิาน แผนกพฒันาธุรกิจ และแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ รวมถึง

ปัญหาและอุปสรรคทเีกดิขนึในการปฏบิตังิาน และแนวทางในการแกไ้ข 

(จ) จุดอ่อนดา้นระบบควบคมุภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการทาํหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าใน

การแกไ้ข 

5.2) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาเพอือนุมตั ิ

(ก) กาํหนดกลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองคก์รที

เหมาะสม และกํากบัดูแลนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ปัจจยัความเสยีงทอีาจ

สง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

(ข) ร่างงบประมาณประจําปีของกองทรสัต์ แผนธุรกจิประจําปี รวมถงึกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจของกองทรสัต์ประจําปีทีได้จดัทําขนึโดยผู้จ ัดการกองทรสัต์ด้วยความ

สนบัสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(ค) แนวทางในการดําเนินการรบัข้อพพิาทและข้อร้องเรยีนทีสําคญัเกียวกบัการ

ดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ ซงึตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

(ง) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบัการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

(จ) เรอืงอนืใดทตีอ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ฉ) เร ืองอืนใดทีสําคัญและมีความเกียวข้องกับการดําเนินงานของผู้จัดการ

กองทรสัตเ์องและกองทรสัตฯ์ 

6) กรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตม์จีํานวน  ท่าน ซงึไม่น้อยกว่าจํานวนหนึงในสามของ

จาํนวนกรรมการ ทงัหมดของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6.1) การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของผู้จ ัดการกองทรสัต์ กรรมการอิสระต้องมี

คณุสมบตัอิยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีส ิทธิออกเสียงทังหมดใน

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้ม ี

อํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืบุคคลทเีกียวโยงกนั ทงันีใหน้ับรวมการถอืหุน้

ของผูท้เีกยีวขอ้งตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ของกรรมการ

อสิระรายนนัๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมในการบรหิารงาน รวมทงัไม่เป็น

ลูกจ้าง พนักงาน ทปีรกึษาทไีดร้บัเงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
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ผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั 

หรือเป็นบุคคลทีเกียวโยงกัน โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 (สอง) ปี 

(ค) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนัในลกัษณะ

ทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทงัไม่เป็น หรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผู้

ทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม หรอืนิตบิุคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนั เวน้แต่จะได้พน้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 (สอง) ปี 

(ง) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลกัษณะทเีป็นบดิามารดา คู่สมรส พน้ีองและบุตร รวมทงัคู่สมรส

ของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บั

การเสนอให้เป็นผู้บรหิาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรสัต์หรอื

บรษิทัยอ่ย 

(จ) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนั และไม่เป็นผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ัดการ

ของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนัสงักดัอยู่ เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(ฉ) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที

ปรกึษากฎหมาย หรอืทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 (สอง) 

ลา้นบาทต่อปี จากผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื

นิตบิุคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีีความเกยีวโยงกนั ทงันีในกรณทีผีูใ้หบ้รกิารทาง

วชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถึงการเป็น ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่

กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีได้ร ับการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุน้ ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ซ) ไม่เป็นบุคคลทมีชีอือยู่ในบญัชรีายชอืบุคคลทตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์ และต้องไม่มี

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรพัย ์เรอืง การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ

และผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ฌ) ไม่เคยตอ้งคาํพพิากษาว่าไดก้ระทาํความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมาย

ว่าดว้ยการ ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงนิ หรือกฎหมายที

เกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ 

กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนัน ทังนีใน

ความผดิเกยีวกบัการ กระทําอนัไม่เป็นธรรมทเีกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัย ์

หรอืการบรหิารงานทมีลีกัษณะเป็นการ หลอกลวง  ฉ้อฉล หรอืทจุรติ 

(ญ) ไม่มลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการ

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6.2) ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ดงัต่อไปน ี

(ก) พจิารณา กํากบัดูแล และให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ ในการ

ดาํเนินการใหม้กีระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิ

ของผู้จดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ 

เชอืถอืได ้และทนัเวลา 

(ข) พจิารณา กํากบัดูแล และให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ ในการ

ดาํเนินการใหม้รีะบบการควบคมุภายใน และระบบการทาํงานทเีหมาะสมในการ

ทาํหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) พจิารณาและใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการทเีกียวโยงกนัหรอืรายการทอีาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรสัต์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้ง ทงันเีพอืใหม้นัใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อกองทรสัต ์

(ง) ปฏบิตักิารอนืใดตามทคีณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มอบหมายและเป็น

ประโยชน์ต่อกองทรสัต ์

(จ) กําหนดให้ฝ่ายงานทีเกียวข้องของผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะต้องรายงานให้

กรรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสมําเสมอ เพอืใหค้าํแนะนําทจีําเป็น

ในเรอืงดงัต่อไปน ี

(1) รายการทเีกยีวโยงกนัหรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบักองทรสัตฯ์ 
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(2) จุดอ่อนและจุดทตีอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขเกยีวกบัระบบการควบคุมภายใน

และระบบการทํางาน ในการทําหน้าทีในฐานะผู้จ ัดการกองทรสัต์ และ

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

6.3) คณะกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระจะมบีทบาททสีาํคญัในการกํากบัดแูลและให้

คาํแนะนําทจีาํเป็นแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์

ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาทเีกยีวขอ้ง ส่วนกรรมการผูจ้ดัการจะมหีน้าทใีน

การควบคมุ ตดิตาม บงัคบับญัชาและดแูลการทาํงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในฐานะ

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรบัผดิชอบของกรรมการ

ผูจ้ดัการดงัน ี

(ก) รับผดิชอบ ดูแล บรหิารการดําเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจําวนั 

รวมถึงการกํากบัดูแลการดําเนินงานโดยรวมของผู้จัดการกองทรสัต์ เพอืให้

เป็นไปตามกฎระเบยีบ สญัญาทเีกยีวขอ้ง และมตขิองทปีระชุมคณะกรรมการ

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ข) กําหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิารงาน รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม 

การว่าจ้าง และการเลกิจา้งพนักงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกําหนดอตัรา

คา่จา้ง เงนิเดอืน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนกังาน 

(ค) ดแูลและควบคมุการปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ง) เป็นตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนมอีาํนาจมอบหมายในการตดิต่อกบั

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง 

(จ) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิมเติม ปรบัปรุงระเบียบ คําสงั และข้อบังคบั

เกยีวกบัการทาํงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ฉ) มีอํานาจ หน้าทีและความรบัผิดชอบใดๆ ตามทีได้รบัมอบหมายหรือตาม

นโยบายทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ช) ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอนืปฏบิตังิาน

เฉพาะอย่างแทนไดโ้ดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าว

ใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสอืมอบอาํนาจทใีหไ้ว ้และ/

หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอืคําสงัทคีณะกรรมการของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ไดก้ําหนดไว ้ทงันีการมอบหมายอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบ

ของกรรมการผู้จ ัดการนัน จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบ

อํานาจช่วงทีทําให้กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ร ับมอบอํานาจจากกรรมการ

ผูจ้ดัการสามารถอนุมตัริายการทตีนหรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั อาจมสี่วนไดเ้สยี 

หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อนืใดกบักองทรสัต ์
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3.2.1.4 หน้าทีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการ

ลงทุนในทรพัยส์นิของกองทรสัต์และควบคุมการปฏบิตัหิน้าทขีองผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) โดย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏบิตัหิน้าทภีายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัตโีดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบดงัน ี

1) หน้าทโีดยทวัไป 

1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทเีป็นผูท้มีีวชิาชพีซงึไดร้บัความไวว้างใจ 

ด้วยความระมัดระวงั ซือสัตย์สุจร ิต เพอืประโยชน์ทีดีทสีุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์

โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตงัทร ัสต์ สัญญาแต่งตังผู้จ ัดการกองทรสัต ์

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนข้อผูกพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิในเอกสารทเีปิดเผยเพอื

ประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์แก่ผู้ลงทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

นอกจากนี ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรอืแย้งกับ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยรวม และตอ้งรบัผดิอย่างไม่มขีอ้จํากดั

ความรบัผิดในกรณีทีผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ปฏบิตัหิน้าที และ/หรอืปฏบิตัิหน้าทีไม่

ถกูตอ้งครบถว้น 

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทปีฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการดาํเนินธุรกจิการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตด์งัต่อไปน ี

(ก) มีเงนิทุนทเีพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขนึจาก

การปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งต่อเนือง 

(ข) เปิดเผย ใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้มลูทมีคีวามสาํคญัและเกยีวขอ้งอยา่งเพยีงพอใน

การตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งสอืสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่

บดิเบอืนและไม่ทาํใหส้าํคญัผดิ 

(ค) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีผู้จ ัดการกองทรสัต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่

เหมาะสมเพอืตนเอง หรอืทําใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์

โดยรวมของกองทรสัต ์

(ง) ปฏบิตังิานด้วยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใน

กรณีทมีีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขนึ ต้องดําเนินการให้มนัใจได้ว่าผู้

ลงทุนได้รบัการปฏิบัติทีเป็นธรรมและเหมาะสม ทงันีผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน ีเพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งไม่มผีลประโยชน์อนืทอีาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทดีี

ทีสุดของกองทรัสต์และหากมีกรณีทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกทีจะทําใหเ้ชือมนัได้ว่า การ

บรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์และผู้

ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
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(2) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์จดัการกองทรสัต์อนือยู่ดว้ย ทรพัย์สนิหลกัของ

กองทรสัตท์ขีออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัตต์อ้งไม่เป็นประเภทเดยีวกนักบั

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์นืนนั 

นอกจากนี ก่อนการเข้าทําธุรกรรมทีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ

กองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

หรอืผูล้งทุน ดงัน ี

(1)  เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ที

เกยีวกบัเรอืงดงักล่าว หรอืช่องทางอนืใดทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูการจะเขา้ทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งทวัถงึ 

(2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลทสีมเหตุสมผล ซึงต้องไม่น้อยกว่าสบิส ี

(14) วนั 

(3) มีการเปิดเผยช่องทาง วธิีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที

ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่าสบิส ี( ) วนั เวน้แต่ในกรณี

ทีมกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว ใหก้ารคดัคา้น

การกระทาํในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์นั 

โดยในกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทมีี

การเปิดเผยตามขอ้ ( ) นี ในจาํนวนเกนิกว่าหนึงในส ี(  ใน ) ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด ทรสัตจีะกระทําหรอืยนิยอมใหม้กีาร

ทาํธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ไมไ่ด ้

(จ) ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดําเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพทกีําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรพัย์ หรือองค์กรที

เกียวข้องกบัธุรกิจหลักทรพัย์ทสีํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนุโลม และไม่

สนับสนุน สงัการ หรอืใหค้วามร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมาย

หรอืขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ฉ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีใหค้วามร่วมมือในการปฏบิตัิหน้าทขีองทรสัตี หรอื

สํานักงาน ก.ล.ต. ซงึรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทอีาจส่งผลกระทบต่อการบรหิาร

จดัการกองทรสัต์อย่างมนีัยสําคญั หรอืข้อมูลอนืทคีวรแจ้งใหท้ราบ โดยเฉพาะ

อยา่งยงิใหร้วมถงึหน้าทดีงัต่อไปนี 

(1) จดัทําและจดัเก็บข้อมูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบรหิารจดัการ 

การควบคมุภายใน และการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบักองทรสัต์ โดยเมอืทรสัตี

ประสงคจ์ะตรวจสอบการจดัการในเรอืงใด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งใหค้วาม

รว่มมอืในการนําสง่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทงัใหเ้ขา้ไปตรวจสอบใน

สถานทตีงัของอสงัหาริมทรพัย์ตามทีทรสัตีร้องขอเพอืให้ทรสัตีสามารถ
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ตรวจสอบใหเ้ป็นทมีนัใจไดว้่าผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมาย

หรือข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตังทรสัต์ หรือไม่รกัษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนการจดัตงัทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตีอ้งจดัส่ง

ขอ้มูลและเอกสารทเีกียวข้องกบัการจดัโครงสร้างของกองทรสัต์ วธิีการ

ปล่อยเช่า การจดัหา และการจดัเกบ็รายได ้คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ทสีามารถเรยีก

เกบ็จากกองทรสัต ์สญัญาว่าจา้งระหว่างกองทรสัตแ์ละบรษิทัหรอืบุคคลต่าง 

ๆ เป็นต้น เพอืให้ทรสัตีนํามาวางแผนปฏิบัติงานในการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการบรหิารจดัการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มูลของ

กองทรสัตด์งักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทงันีผู้จ ัดการกองทรสัต์มีหน้าทีต้องประสานงาน และจดัส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ 

แก่ทรสัตีโดยมเีอกสาร ความถ ีและกําหนดเวลาตามทกีําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึเอกสารอนืใดททีรสัตรีอ้งขอตามจาํเป็นและเกยีวขอ้งกบั

การบรหิารจดัการกองทรสัต ์ภายในกําหนดเวลาอนัสมควร 

1.3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งจดัใหม้กีารประกนัภยัความรบัผดิทอีาจเกดิขนึจากการดาํเนิน

ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการ

ปฏบิตังิานของกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1.4) ในการทําธุรกรรมเกียวกบัอสงัหารมิทรพัย์เพอืกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้า่การจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้

ทาํสญัญาทเีกยีวเนอืงกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัตเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมี

ผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ข) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์เป็นไป

อยา่งเหมาะสม โดยอยา่งน้อยตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ประเมนิความพรอ้มของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

นัน  ๆ ก่อนร ับเ ป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน เพิมเติม ใน

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพอืกองทรสัต์ แลว้แต่กรณ ี

(2) วเิคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 

Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินการ

จดัการกองทุนและทรสัต์ทีลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซงึสํานักงาน ก.ล.ต. 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตลอดจนการประเมนิความเสยีงดา้นต่าง 

ๆ ทีอาจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นัน ๆ พรอ้มทงัจดัใหม้แีนว
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ทางการบริหารความเสยีงด้วย ทงันีความเสียงดังกล่าวให้หมายความ

รวมถงึความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้

มี) เช่น ความเสยีงทีอาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถ

จดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

1.5) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามทกีําหนดในสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์

1.6) เมอืมีการเปลียนแปลงผูจ้ัดการกองทรสัต์ ใหผู้้จดัการกองทรสัต์ดําเนินการและให้

ความร่วมมอืตามทจีําเป็นเพือให้การส่งมอบงานแก่บุคคลทจีะเขา้มาปฏบิตัหิน้าที

แทนสาํเรจ็ลุล่วงไป 

1.7) ในกรณีทมีกีารแต่งตงัทปีรกึษาเพอืใหค้าํปรกึษาหรอืคาํแนะนําเกยีวกบัการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์และการจัดการอสังหาริมทรพัย์ ให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์ปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(ก) ดาํเนินการใหท้ปีรกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณา 

(ข) ไม่ใหท้ปีรกึษาผูท้มีสี่วนไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม

เขา้รว่มพจิารณาในเรอืงนนั 

1.8) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ ต้องจัดทํางบการเงินของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชทีกีาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีและส่งงบการเงนิดงักล่าว

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในสาม ( ) เดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีโดยงบการเงนิที

จัดทํานันต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีทไีด้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

1.9) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึขอ้มลูตามมาตรา  และมาตรา  

แหง่พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้มลูอนืใดตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ และ

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1.10) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์่อทรสัต ีสํานักงาน กลต. ตลาดหลกัทรพัย์ ผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ ตามทีกําหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง และ

สญัญาก่อตังทรสัต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปีของกองทรสัต์พร้อมกับ

หนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี ใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ นอกจากนี ให้ผู้จ ัดการ

กองทรสัตม์หีน้าทชีแีจง จดัสง่เอกสารหรอืหลกัฐานทเีกยีวขอ้ง ดาํเนินการหรอืงดเวน้

การดาํเนนิการตามทสีาํนักงาน กลต. มคีาํสงั หรอืรอ้งขอ 

1.11) หลีกเลียงสถานการณ์ทีอาจทําให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นอิสระของผู้จ ัดการ

กองทรสัต์โดยเฉพาะอย่างยงิในการพจิารณาคดัเลอืก ซอื ขาย เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า 

หรอืใหเ้ช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละบรกิารอนืใดใหแ้ก่กองทรสัต ์

หา้มมใิหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของผูจ้ดัการกองทรสัต์

รับค่ านายหน้า หร ือ  ผลประโยชน์ตอบแทนทีได้จากการให้บ ริการ  (Soft 
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Commission) หรือผลประโยชน์อืนใดจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิม หรือ 

ผูส้นับสนุน (Sponsor) ผูข้ายหลกัทรพัย ์ผูใ้หบ้รกิาร หรอืบรษิทันายหน้าเป็นรายได้

หรอืประโยชน์ของตนเอง 

1.12) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทเีปิดเผยส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ของผู้จดัการ

กองทรสัต์ และบุคคลทเีกยีวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จากบรษิทัหรอืบุคคลที

เป็นคู่ค้ากับกองทรสัต์ไว้ในหนังสือชีชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ หนงัสอืเชญิประชุมเพอืขออนุมตัทิาํรายการต่าง ๆ และรายงานประจําปี

ของกองทรสัต ์เพอืผูล้งทุนและทรสัตจีะใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาความเป็น

อสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเขา้ทําธุรกรรมต่าง ๆ เพอืกองทรสัต์ และความ

สมเหตุสมผลของธุรกรรมนนั 

 ส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ทตี้องพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนี ลูกหนี ผูค้ํา

ประกนัหรอื ไดร้บัการคําประกนั การถอืหุน้ระหว่างกนั หรอืมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื

ผูบ้รหิาร เป็นกลุ่มเดยีวกนั การใหห้รอืรบับรกิาร การซอืขายระหว่างกนั และการออก

คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

1.13) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอนืรบัดาํเนินการในงานทอียู่ในความ

รบัผดิชอบของตน ตอ้งระบุเรอืงดงักล่าวพรอ้มทงัระบุหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ใน

การคดัเลอืกผูร้บัดําเนินการของผูร้บัดําเนินการไวด้ว้ย ทงันีขอ้กําหนดเกยีวกบัการ

มอบหมายงานตอ้งไม่มสีาระทขีดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

2) หน้าทใีนการบรหิารจดัการกองทรสัต ์

2.1) เพอืใหก้ารดแูลและบรหิารจดัการกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญาก่อตงัทรสัต์ รวมทงัเป็นการ

รกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

มหีน้าทจีดัใหม้รีะบบงานทมีีคุณภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานทมีี

ประสทิธภิาพและสามารถรองรบังานในความรบัผดิชอบได้อย่างครบถ้วนโดยอย่าง

น้อยตอ้งครอบคลุมเรอืงดงัต่อไปน ี

(ก) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรสัต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ

กองทรสัต ์การตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการกาํหนดนโยบายและกล

ยุทธ์ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ เพอืให้การจดัการลงทุนตามที

ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์กําหนด 

ตลอดจนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
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(ข) การบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ตามที

ได้รับมอบหมาย เพือให้สามารถป้องกันและจัดการความเสียงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

(ค) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยงิระหว่าง

กองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึ

รวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพอืรกัษาผลประโยชน์ทีดีทสีุดของ

กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขนึ 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้ง

กับการดําเนินการของกองทรสัต์ เพอืให้มีผู้ทีมีความรู้ความสามารถ และมี

คณุสมบตัทิเีหมาะสมกบังานทจีะปฏบิตั ิ

(จ) การกํากบัดูแลการปฏบิตังิานของผู้จดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์

รวมทังการตรวจสอบดูแลผู้ร ับมอบหมายในงานทีเกียวข้องกับการจัดการ

กองทรัสต์เพือให้เ ป็นไปตามทีกฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตังทรัสต ์

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศ กฎ หรอืคาํสงัทอีอก

โดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการของกองทรสัต์กาํหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มลูทคีรบถ้วนถูกตอ้งและเพยีงพอเพอืใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดใน

สญัญาก่อตงัทรสัต์ และตามหลกัเกณฑ์ทอีอกตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์

พระราชบัญญัติทร ัสต์ ประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง

กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับการดําเนินการของ

กองทรสัต ์

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(ฌ) การตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(ญ) การจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

2.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้ง

กับการประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ได้เท่าทีจําเป็นเพอืส่งเสริมให้การ

ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ ทงันีภายใต้

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน ี

(ก) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะทอีาจส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพของการ

ปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ข) มีมาตรการรองรบัให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณีทผีู้รบั

ดาํเนินการไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณทีมีกีารมอบหมายงานทเีกยีวกบัการลงทนุในทรพัยส์นิอนืของกองทรสัต์
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ตอ้งมอบหมายใหก้บัผูท้สีามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การมอบหมายงานใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดําเนินการข้างต้น ต้องมใิช่การมอบหมาย

ระบบและงานตามขอ้ (2.1) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฌ) 

ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอนืรบัดําเนินการในงานทอียู่ในความ

รบัผดิชอบของตน นอกเหนือจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เช่น การมอบหมายให้

บุคคลอืนบริหารทรัพย์ส ินอืนนอกจากทรัพย์ส ินหลักของกองทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรสัต์ต้องคดัเลอืกผูร้บัดาํเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการ

กํากบัและตรวจสอบการดาํเนินการของผูร้บัดาํเนินการ ทงันีขอ้กําหนดเกยีวกบัการ

มอบหมายงานตอ้งไม่มสีาระทขีดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

2.3) บรหิารจดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์และดูแล

รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.4) คดัเลอืกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์จีะใหก้องทรสัต์ไปลงทุน

ด้วยความรอบคอบและระมัดระวงั โดยต้องบนัทกึและจดัเก็บขอ้มูลรวมทงัเอกสาร 

หลกัฐานเกยีวกบัการคดัเลอืก การตรวจสอบ และการตดัสนิใจทจีะลงทนุหรอืไม่ลงทนุ

ในทรพัยส์นิใดทรพัยส์นิหนงึ ใหแ้ก่กองทรสัต์ไวด้ว้ย ทงันีการคดัเลอืกและตรวจสอบ 

(Due diligence) อสงัหารมิทรพัยท์จีะใหก้องทรสัต์ไปลงทุน ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใินการจดัการกองทุนและทรสัตท์ลีงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2.5) ดําเนินการต่าง ๆ ใหม้นัใจไดว้่าได้จัดการดา้นการเงนิและมูลค่าเชงิเศรษฐกจิของ

ทรพัยส์นิของกองทรสัตอ์ยา่งมอือาชพีและเป็นไปเพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

เช่น 

(ก) กาํหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนและการบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธิภาพ

และสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(ข) กาํหนดวงเงนิกูย้มืและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์และควบคุม

ไม่ใหเ้กนิทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(ค) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ตีรงกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัต ์

(ง) บรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัต ์

(จ) พจิารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

(ฉ) จดัใหม้กีารประกนัภยัเพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัต์ และประกนัภยัสําหรบัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในวงเงนิที

เพยีงพอและเหมาะสม ททีาํใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต ์คนืกลบัสภาพเดมิ เพอืให้

กองทรสัตส์ามารถจดัหาผลประโยชน์ไดเ้หมอืนเดมิและไดร้บัผลตอบแทนไมน้่อย

กวา่เดมิ 

(ช) จดัใหม้ีการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่า และผู้ใช้บรกิาร 

(Tenant Mix) 
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(ซ) ควบคุมดแูลใหผู้เ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารปฏบิตัติามเงอืนไขของสญัญาเช่า สญัญาใช้

บรกิาร และสญัญาอนื ๆทเีกยีวขอ้ง 

(ฌ) ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทใีช้บงัคบักบัอสงัหารมิทรพัย์และ/

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทีกองทร ัสต์ได้ลงทุน ตลอดจนดูแลและ

ดาํเนินการใหม้นัใจไดว้่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรสัต์ได้ลงทุนนัน ไม่ถูกนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจทีข ัดต่อศีลธรรม

หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(ญ) จดัการและบรหิารพนืทใีหเ้ช่า เช่น ควบคุมดูแลการปล่อยเช่าพนืท ีการเจรจา

ต่อรองกบัผูเ้ช่าเกยีวกบัสญัญาเช่า การทบทวนอตัราหรอืราคาปล่อยเช่า การ

บอกเลกิหรอืต่ออายสุญัญาเช่า เป็นตน้ ทงันีในกรณทีเีป็นการเขา้ทําสญัญาเช่าที

มอีายุสญัญาเช่าเกนิกว่า  ปี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากทรสัตีก่อน และไม่เป็นการตดัสิทธิทรสัตีในการเรียกร้อง

คา่เสยีหายทเีกดิขนึกบักองทรสัตห์ากปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์ดาํเนินการเขา้

ทาํสญัญาเช่าดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

(ฎ) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดตี เพอืกําหนดเงอืนไขในการปล่อยเช่าและการ

ให้บรกิารพนืทจีัดทําสญัญาเช่า สญัญาใหบ้รกิารพนืท ีและสญัญาให้บรกิารที

เกียวเนืองกับพนืทีให้เหมาะสม และประเมินผลการติดตามเรยีกเก็บค่าเช่า 

ค่าบรกิารพนืทคี่าใช้จ่าย เพอืบนัทกึค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญหรอืตดัหนีสูญ หรอื

บนัทกึหนสีญูรบัคนื (ในกรณทีเีรยีกเกบ็เงนิไดภ้ายหลงัตดัหนีสญู) 

(ฏ) จดัใหม้ีระบบดูแลรกัษาความปลอดภยัของอาคารสงิปลูกสร้างทีกองทรสัต์ได้

ลงทุน เช่น ระบบแจ้งเตอืนไฟไหม ้ระบบการตดิต่อสอืสาร และการจดัการเมอื

เกดิเหตุฉุกเฉิน 

(ฐ) กําหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิานในการบรหิาร บํารงุรกัษา และปรบัปรุง

อาคารสงิปลูกสรา้งทกีองทรสัตไ์ดล้งทุนเพอืใหท้รพัยส์นิอยู่ในสภาพทเีทยีบเคยีง

ไดก้บัอุตสาหกรรม 

2.6) ตรวจสอบให้มัน ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธิและ/หรือสิทธิโดยถูกต้อง ใน

อสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์จะลงทุนในกรรมสทิธหิรอืลงทุนในสทิธกิารเช่า รวมทงั

สญัญาต่าง ๆ ทกีองทรสัต์เขา้ไปเป็นคู่สญัญามกีารจดัทําโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และมผีลผกูพนัหรอืสามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญาดงักล่าว 

2.7) จดัใหม้รีะบบในการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

กองทรสัต์ฯ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต์ หนังสอืชชีวน รายงานประจําปีของกองทรสัต์ และการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบต่าง ๆ ทมีผีลใช้บงัคบักบักองทรสัต์และทรพัยส์นิทลีงทุน โดยเก็บรกัษา
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ข้อมูลและเอกสารดงักล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายใน

ระยะเวลาอยา่งน้อยหา้ (5) ปีนบัแต่วนัทมีกีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

2.8) จดัทาํและเผยแพรง่บการเงนิ รายงานประจาํปี และขอ้มลูอนืใดเกยีวกบักองทรสัต์ ให้

ถูกต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาทกีําหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตงั 

ทรสัต ์รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

 ทงันีผูจ้ ัดการกองทรสัต์รวมถงึกรรมการ และผูบ้รหิาร ซงึมหีน้าทเีกียวข้องในการ

จดัทําและเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบักองทรสัต์ ตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนัในเนอืหาขอ้มูลที

ประกาศหรอืเผยแพร่ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนทวัไป โดยตอ้งจดัใหม้รีะบบการ

ตรวจสอบ ททีําใหม้นัใจไดว้า่ขอ้มลูทเีปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ หนังสอืชชีวน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ เอกสารโฆษณา 

ประกาศตีพมิพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อนืใดได้รบัการตรวจสอบว่า มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ไม่ขาดขอ้มูลสําคญั และไดใ้หข้้อมูลทเีพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุนแล้ว 

รวมทงัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งแลว้ 

2.9) ดแูลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัขอ้มูลทถีูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอ ก่อนทจีะใชส้ทิธิ

ออกเสยีงในการอนุมตัเิรอืงต่าง ๆ รวมทงัไดร้บัข้อมูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาที

กาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

2.10) ควบคุมดูแลใหก้องทรสัต์ปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายหรอืแนวทางปฏบิตัทิอีอกโดย

หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรกํากับดูแลอนื ๆ ทเีกียวข้องกับการดําเนินงานของ

กองทรสัต ์รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

2.11) จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเก้าสบิ ( ) ของ

กําไรสุทธิทปีรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัชีซึงหมายความรวมถึงกําไรสุทธิทีอ้างอิง

สถานะเงนิสดของกองทรสัต์ โดยจะจ่ายภายในเก้าสบิ ( ) วนันับแต่วนัสนิรอบปี

บญัชีหรอืรอบระยะเวลาบญัชีทมีีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้วแต่กรณี แต่

อย่างไรก็ด ีในกรณีทกีองทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.12) กาํหนดขอบเขตการดาํเนินงานหรอืการประเมนิของผูป้ระเมนิทรพัยส์นิในแต่ละปี ให้

รวมถงึการตรวจสอบสภาพทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยเปรยีบเทยีบกบัทรพัยส์นิที

ตงัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกนัและมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

2.13) ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจดัจา้งนายหน้าเพอืมาทําการช่วยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์น

กระบวนการจดัหาผูเ้ช่า 

2.14) ในการลงทุนทรัพย์ส ินอืนทีไม่ใช่ทรัพย์ส ินหลัก ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์เป็นผูม้ีหน้าทใีนการจัดการลงทุนทรพัย์สนิอนืตามหลกัเกณฑ์ทปีระกาศ 

สร. 26/2555 และสญัญาก่อตงัทรสัต์กําหนด แต่ทงันีการมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็น
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การตดัสทิธขิองทรสัตใีนการมอบหมายใหผู้อ้นืดาํเนินการจดัการลงทนุในทรพัยส์นิอนื

ทไีม่ใช่ทรพัยส์นิหลกั 

3) หน้าทจีากการมอบหมายงานบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ก่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Manager) 

 แม้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทร ัพย์ให้แก่ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ทเีป็นบุคคลภายนอก ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัคงตอ้ง

กํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ เพอืรกัษาประโยชน์ทดีทีสีุดของ

กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยตอ้งดาํเนินการอยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

3.1) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 การว่า จ้า งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จ ากภายนอกให้เ ป็นผู้บริหารจัดการ

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ไปลงทุน เช่น ดูแลดา้นการขาย การตลาด และการ

บริหารงานประจําวันบนอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องจัดให้มีการ

ดาํเนินการอยา่งน้อยในเรอืงต่อไปนี 

(ก) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชือเสียง และผลงานในอดีตของ

ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์ ในเรอืงความสามารถในการจัดหาผูเ้ช่า ผูใ้ช้บรกิาร 

การตดิตามหนี การบํารุงรกัษาทรพัย์สนิภายในอาคาร ระบบการบรหิารจดัการ

พนืทใีห้เช่า การดูแลให้บรกิารแก่ผู้เช่า ระบบควบคุมภายในเพอืป้องกันการ

รวัไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบกิค่าใชจ้่ายใหร้ดักุม เป็นตน้ 

(ข) มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอตัราคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซงึต้องกําหนดตามระดบัความสามารถในการปฏบิตังิาน เพอืสร้างแรงจูงใจให้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์ยายามเพมิรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต์ เช่น ผลตอบแทน

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์นึอยู่กบัรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืททีี

เรยีกเกบ็ไดจ้รงิหรอืกาํไรสุทธจิากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์นั เป็นตน้ 

(ค) จดัใหม้กีลไกททีําให้กองทรสัต์สามารถปรบัเปลยีนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได ้

ในกรณีทผีู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ปฏบิตัิตามเงือนไข หรอืมีผลการบรหิาร

จดัการไม่เป็นทน่ีาพอใจ 

(ง) จดัใหม้รีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสมาํเสมอ เพอืใหม้นัใจวา่ระบบควบคุมภายในยงัคง

มปีระสทิธผิลและสามารถป้องกนัการทุจรติหรอืทาํใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการ

ปฏบิตัทิไีม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น กําหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองผูบ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของทางผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ในระหว่างการสอบบญัช ีและใหร้ายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่อง

ในระบบการควบคุมภายในใหผู้จ้ ัดการกองทรสัต์ทราบ เป็นต้น ทงันีผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ต้องพจิารณากําหนดในสญัญาว่าจ้างใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ตอ้ง
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รบัผดิชอบในความเสยีหายทเีกดิขนึกบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์อนัเนืองจาก

ความประมาทเลินเล่อของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในระบบการควบคุมการ

ปฏบิตังิาน 

(จ) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์พบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทําการหรอืละเวน้

การกระทาํการอนัเป็นเหตุใหข้าดความน่าเชอืถอืในการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญา

ว่าจ้างผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยร์ายนนัเพอืทผีูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้ไปดาํเนินงานแทน 

หรอืคดัเลือกผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รายใหม่ เพอืทดแทนรายเดมิ อย่างไรก็

ตาม ในกรณีทกีองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินและสญัญากู้ย ืมเงินมีข้อห้ามในการ

เปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์การเปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

โดยอาศยัเหตุตามทกีําหนดไวจ้ะกระทําไดก้็ต่อเมอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้ห้

กูย้มืเงนิของกองทรสัต ์

3.2) การกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าทกีํากบัดูแลการบรหิารจดัการและการปฏบิตัิงานของ

ผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์ เพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์และผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ โดยใหด้าํเนนิการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดทําหรือพิจารณาอนุมัติแผน

งบประมาณประจําปีของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์เพอืแสดงรายละเอียดของ

รายรบัและรายจ่าย เพอืหลกีเลยีงรายจ่ายทไีม่พงึประสงค ์กําหนดเป้าหมายการ

จดัหารายได้แต่ละเดอืนและแต่ละปี ควบคุมดูแลให้รายรบัและรายจ่ายเป็นไป

ตามแผนงบประมาณทีวางไว้ โดยแผนงบประมาณประจําปีของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

(ข) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องกําหนดเงือนไขทีจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์

พยายามเพมิมลูคา่และผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัต ์และลดความเสยีงใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องมสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืทบทวนการวางแผนกล

ยุทธ์ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เพอืใหส้ามารถเพมิการจดัหารายได ้และลด

ความเสยีงจากความผนัผวนของรายได้ค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทใีหแ้ก่

กองทรสัต์ และควบคุมใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกล

ยุทธท์วีางไว ้

(ง) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการ

คดัเลือกผู้เช่าและผู้ใช้บริการรายใหญ่ หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด

สดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่าของผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์เพือจํากัดและ
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ควบคมุความเสยีงหรอืความผนัผวนของรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืที

ในแต่ละปี 

 (จ) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งทบทวนหรอืมสีว่นในการกําหนดนโยบายคา่เช่า และ/หรอื 

ค่าบรกิารพนืทเีพอืให้อตัราค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทเีป็นไปในอตัราที

เหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนนั 

(ฉ) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคาร เพอืให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที

เทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรม 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกยีวกบัการ

จัดซือจัดจ้างของผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์เพือให้กองทรัสต์ได้รบัสินค้าหรือ

บรกิารทคีุม้ค่ากบัเงนิทจ่ีายไป 

 (ซ) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพือให้กองทรัสต์ได้รับรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการ

ครบถว้น 

(ฌ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องกําหนดใหผู้้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทตีดิตามและ 

ควบคุมดูแลให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการจ่ายชําระค่าภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที

กฎหมายกาํหนด 

(ญ) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งวเิคราะหค์วามผดิปกตใินการบรหิารจดัการของ ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์รวมทงัสุ่มตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

(ฎ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องคดัเลือกและประเมินระบบควบคุมภายในของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

นอกจากนี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่ม

ตรวจสอบเพือให้มนัใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน ี

(1)   จดัเกบ็รายไดแ้ละนําสง่ใหก้องทรสัตค์รบถว้นถกูตอ้ง 

(2)   ไม่เรยีกเกบ็คา่ใชจ่้ายจากกองทรสัตม์ากเกนิความจําเป็น และตอ้งอยูภ่ายใน

กรอบทสีญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนดใหเ้รยีกเกบ็ได ้และ 

(3)  มีการดูแลและซ่อมบํารุงรกัษาทรพัย์สินของกองทรสัต์อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมเพอืใหส้ามารถใชจ้ดัหาผลประโยชน์ได้อยา่งต่อเนอืงในระยะยาว 
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4)   รายชอื ประวตัผิูบ้รหิาร และผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา คณุสมบติัและประสบการณ์ 

(ย้อนหลงั  ปี) 

นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท ธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

 

 2560 – ปัจจุบนั  

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ภิ

รชั รที แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

 2559 - 2560 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์บรษิทั 

โทเรเซนไทยเอเจนซ ีจํากดั 

(มหาชน) 

 2558 – 2559  

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายพฒันา

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั เอม็บเีค จาํกดั

(มหาชน) 

 2555-2558 

ผูจ้ดัการกองทนุ 

(อสงัหารมิทรพัย ์และ

ทางเลอืก) สาํนกังาน

ประกนัสงัคม กระทรวง

แรงงาน 

นายธรรมนูญ โล่กนัภยั ผูจ้ดัการแผนก

พฒันาธุรกจิ 

ปรญิญาโท สาขา

การเงนิ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

 

 2560 -ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ

แผนกพฒันาธุรกจิ บรษิทั 

ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

 2558 - 2560 ผูจ้ดัการ

แผนก พฒันาธุรกจิบรษิทั 

เอม็ บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

 2556 – 2558 ผูจ้ดัการฝ่าย

ผลติภณัฑ ์บรษิทั เฟอรร์มั 

จาํกดั (มหาชน)  

นางสาวอมุาพร จนัทะชาร ี ผูจ้ดัการแผนกนัก

ลงทุนสมัพนัธ์ 

ปรญิญาโท สาขา

บรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจ

เมน้ท ์จํากดั 
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ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา คณุสมบติัและประสบการณ์ 

(ย้อนหลงั  ปี) 

  2558-2560 นกัลงทุน

สมัพนัธอ์าวโุส บรษิทั เดอะ 

แพลทนิมั กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 2556-2558 เจา้หน้าที

วเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิ

อาวโุส ธนาคารแลนด์

แอนดเ์ฮา้ส ์จํากดั 

(มหาชน) 

นางสาวศรินิภา ศรมีณ ี ผูจ้ดัการแผนก

กาํกบัการ

ปฏบิตังิาน 

ปรญิญาโท สาขา 

เศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ

แผนกกาํกบัการปฏบิตังิาน

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจ

เมน้ท ์จํากดั 

 2556-2561 ผูจ้ดัการอาวโุส  

งานบรกิารผูด้แูล

ผลประโยชน์กองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ปฏบิตักิารกองทรสัต ์

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) 

3.2.1.5 วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต์   

1) การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์เีหตใุนการเปลยีนแปลงดงัต่อไปนี 

1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกตามหลกัเกณฑ ์ 

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ถกูถอดถอนจากการทาํหน้าท ี 

(ก) ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าทใีหถู้กต้อง และ

ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทร ัสต์ พระราชบัญญัติทรัสต์

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และการไม่ปฏบิตัหิน้าทนีัน 

ทรสัตเีหน็ว่าเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/

หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้ภายใน

ระยะเวลาหกสบิ (60) วนั นับแต่วนัททีรสัตแีจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ทราบถงึ

เหตุดงักล่าว 
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(ข) ปรากฏข้อเท็จจรงิต่อทรสัตีว่าผู้จ ัดการกองทรสัต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 

ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏบิตัติามคาํสงัของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอื

ปฏบิตัิตามคําสงัแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทสีาํนักงาน ก.ล.ต. 

กาํหนด 

(ค) ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ

สํานักงาน ก.ล.ต.สนิสุดลงและผูจ้ัดการกองทรสัต์ไม่ได้รบัการต่ออายุการให้

ความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

1.3) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสงั

พกัการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิกว่าระยะเวลาทปีระกาศ 

สร. 26/2555 หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งกาํหนดทสีาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

1.4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์นิสภาพนิตบิคุคลหรอืชําระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะ

เป็นคําสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคําสงัพิทักษ์ทรัพย์

เดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟูกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2) วธิกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่   

ในการเปลียนแปลงผู้จ ัดการกองทรสัต์ ทรสัตีจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ผู้จ ัดการ

กองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวนัทีเปลียนแปลงผู้จัดการ

กองทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบัโดยการใชส้ทิธเิปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัตตีามขอ้นี 

เวน้แต่เป็นเหตุตามขอ้ 1.2) (ข) และ (ค) และขอ้ 1.3) และ 1.4) ใหท้รสัตมีสีทิธบิอกเลกิ

สญัญาไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ทราบล่วงหน้า 

ทงันีทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชดใชค้า่เสยีหายใดๆ ทเีกดิขนึกบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พราะการบอก

เลิกสญัญาต่อผู้จ ัดการกองทรสัต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี สัญญาแต่งตังผู้จัดการ

กองทรสัต์ และตามพระราชบญัญัติทรสัต์ ตลอดจนประกาศอนืๆ ทีเกียวข้อง และการ

เปลียนแปลงผู้จ ัดการกองทรสัต์ของทรสัตีไม่ต ัดสิทธิของทรสัตีในอนัทีจะได้รบัชดใช้

ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเกดิขนึจากการทผีู้จดัการกองทรสัต์ผดิสญัญานี สญัญา

แต่งตังผู้จ ัดการกองทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรสัต์ ตลอดจนประกาศอืนๆ ที

เกยีวขอ้ง 

กรณปีรากฏเหตุในการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามขอ้ 1.2) (ก) ใหท้รสัตเีป็นผูม้อีาํนาจ

ในการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยใหท้รสัตเีรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืขอมตผิู้

ถอืหน่วยทรสัต์ ภายในหกสบิ (60) วนันับแต่ปรากฏเหตุ นอกจากนี ทรสัตจีะขอมตผิูถ้อื

หน่วยทรสัตเ์พอืแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายในหกสบิ (60) วนันับแต่ปรากฏเหตุ 

และแต่งตงับุคคลทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายในสามสบิ (30) วนันับแต่วนัทไีดร้บั

มต ิทงันีในกรณทีขีอมตเิพอืแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่แลว้ แต่ไม่ไดร้บัมต ิใหท้รสัตี
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ดาํเนินการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถงึประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อื

หน่วยทรสัตโ์ดยรวมตามระยะเวลาทจํีาเป็นและสมควร 

3) การถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ตดัสทิธิของทรสัตใีนอนัทจีะไดร้บัชดใช้ค่าเสยีหาย 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเกดิขนึจากการทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ผดิสญัญา และทรสัตไีม่ต้องรบัผดิ

ชดใชค้า่เสยีหายใดๆ ทเีกดิขนึกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เพราะการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตามสญัญาแต่งตังผู้จัดการกองทรสัต์ และตามพระราชบญัญัติทรสัต์ พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมาย และประกาศอนืๆ ทเีกยีวขอ้งหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์

รายเดมิให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิมหีน้าทดีําเนินการตามทจีําเป็นเพอืให้ทรสัต ีหรอื

ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าทตี่อไปได ้ซงึการดําเนินการ

ดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชอืในหนังสอืเพอืรบัรองความถูกตอ้งครบถ้วนของสงิทสี่งมอบ

ใหท้รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ รวมถงึลงนามในเอกสารต่างๆทเีกยีวขอ้ง และส่ง

มอบเอกสารและขอ้มลูในการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัตท์ผีา่นมาใหแ้ก่ทรสัต ีหรอื

ผู้จ ัดการกองทรสัต์รายใหม่ตามทีได้รบัการร้องขอ เพอืให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์รายใหม่

สามารถดาํเนินการในการปฏบิตัหิน้าทใีนการบรหิารจดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์ 

3.2.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

3.2.2.1 สรปุข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ชือบริษทั บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

วนัทีจดทะเบียนจดัตงับริษทั 18  ธนัวาคม 2556  

ทีตงัของบริษทั 591 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

การติดต่อบริษทั  โทรศพัท:์ 02-261-0261 

ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดาํเนินธรุกิจ บรหิารจดัการอาคารสาํนกังาน 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สดัส่วนการถือหุ้น) 1. บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั (รอ้ยละ 70.00) 

2. นางสาวปนิษฐา บรุ ี(รอ้ยละ 14.98) 

3. นายปิตภิทัร บุร ี(รอ้ยละ 14.98)  

รายชือกรรมการ 1. นายประสาน ภริชั บุร ี

2. นางประพรี ์บุร ี 

3. นางสาวปนิษฐา บรุ ี

4. นายปิตภิทัร บุร ี

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
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3.2.2.2 หน้าทีและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1) หน้าทใีนการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทดีแูล และบํารุงอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัย์สนิใดๆ ตามที

จาํเป็นใหอ้ยูใ่นสภาพทดีเีพอืประโยชน์ในการบรกิาร บรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ 

อาํนวยความสะดวกใหก้บัทรสัต ีบรษิทัประเมนิคา่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ฯ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรอืงทเีกยีวขอ้ง

กบัอสงัหารมิทรพัยต์ามทเีกยีวขอ้งจําเป็นและเหมาะสม ดาํเนินการใดร่วมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืทําใหก้องทรสัต์ฯ

ไดม้าซงึใบอนุญาต และ/หรอืเอกสารอนืใดทเีกียวขอ้งและจําเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ของ

กองทรสัต์ฯ จดัหาผูเ้ช่าเพอืเช่าพนืทโีครงการ ประสานงานรวมถงึเจรจากบัผูเ้ช่าในการเขา้ทําสญัญาเช่าพนืท ีหรอื

สญัญาอนืใดทเีกียวกับโครงการ จัดส่งรายได้ นําส่งค่าใช้จ่าย และชําระเงนิใดๆทเีกียวขอ้งกบัการดําเนินงานของ

กองทรสัตฯ์ รวมถงึบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามสญัญาต่าง ๆ ใหค้วามช่วยเหลอืใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตามทผีูจ้ดัการ

กองทรสัต์รอ้งขออย่างสมเหตุสมผลในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงค์จะขาย โอน ใหเ้ช่า โอนสทิธกิารเช่า หรอื

จําหน่าย (ถ้าม)ี ไม่ว่าโดยวธิีใดๆ ซงึอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ก่บุคคลอนื ตดิต่อ ประสานงาน ใหข้้อมูล ยนืเอกสาร และ

นําสง่ค่าธรรมเนียมและภาษโีรงเรอืนและทดีนิอนัเกดิจากอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ฯมหีน้าทตีอ้งชําระ ภาษหีกั ณ ที

จ่ายอนัเนืองจากการบรหิารจดัการโครงการ และ/หรอืภาษีอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์และ/หรอืการบรหิาร

จดัการโครงการ ต่อพนกังานเจา้หน้าทขีองหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง ดาํเนินการ และ/หรอืประสานงานกบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์และใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการจดัการใหผู้เ้ช่าของทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ไดร้บับรกิาร

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ ดําเนินการอนืใดทจีําเป็น เพอืใหก้ารบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามโครงการ

จดัการกองทรสัตฯ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง เป็นตน้ 

2) การจดัทาํบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่าง ๆ ตามทไีด้รบัมอบหมายจากกองทรสัต์ฯ ซงึรวมถงึแต่ไม่

จาํกดัเพยีงรายงานรบัชําระหนีประจําวนั รายงานสรปุคา่จอดรถประจาํวนั รายงานลูกหนคีา้งชาํระ ณ วนัทําการสุดทา้ย

ของเดือน รวมทงัเอกสารหลกัฐานใด ๆ ทเีกยีวกบัรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (Gross Property Operating 

Revenue) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ (Operating Expenses) ของกองทรสัต์ฯ เพอืจดัส่งบญัช ีรายงาน และ

เอกสารดงักล่าวใหผู้จ้ ัดการกองทรสัต์ภายในระยะเวลาตามทกีําหนด ทงันีผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์จะจดัทําบญัชี

ดงักล่าวตามหลกัการบญัชทีเีป็นทรีบัรองโดยทวัไป โดยจะแบ่งแยกทรพัยส์นิ และ/หรอื ดอกผลใดๆ ทเีกดิจากทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต ์และ/หรอื ทรพัยส์นิใด ๆ ทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัไวใ้นฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื

พงึรบัไวใ้นนามกองทรสัตอ์อกจากทรพัยส์นิของตน และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะดาํเนินการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการบญัชี และการบนัทกึบญัชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อยตามทีกฏหมายทีเกียวข้องกําหนด ใหอ้ยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ ครบถว้น และพรอ้มใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัต ีและบุคคลทผีูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตไีดร้บัมอบหมายเขา้

ตรวจสอบ และอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามทรีอ้งขอ 
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3) การตลาด 

ประสานงานกับผู้จัดการกองทรสัต์ เพือพฒันาและจัดให้มีแผนการโฆษณา แผนการ

สง่เสรมิการขาย สาํหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซงึตอ้งเป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นแผนการดาํเนินงานประจําปีที

ไดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3.2.3 ทรสัตี 

3.2.3.1 ข้อมลูทวัไปของทรสัตี 

 

3.2.3.2 หน้าทีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี  

ทรสัตมีหีน้าทใีนการจดัการกองทรสัตฯ์ ดว้ยความซอืสตัย์สุจรติและระมดัระวงัเยยีงผูม้วีชิาชพี 

รวมทงัดว้ยความชํานาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูร้บัประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์สงูสุดของผูร้บัประโยชน์ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้ผกูพนัทไีด้

ใหไ้วเ้พมิเตมิแก่ผูล้งทนุ (ถา้ม)ี หน้าททีสีาํคญัของทรสัตตีามทไีดก้าํหนดไวใ้นรา่งสญัญาก่อตงัทรสัต ์ไดแ้ก ่

1) ตดิตาม ดูแลและตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาก่อตงั ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

2) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดําเนินการแก้ไข ยบัยงั หรอืเยียวยาความ

เสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัตต์ามทเีหน็สมควร กรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์กระทําการ หรอื

งดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญา

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3) เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกครงั โดยหากตอ้งมกีารขอมตทิปีระชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ ทรสัตจีะต้องตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกยีวกบัการดําเนินการว่า

เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืกฏหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่ รวมทงัทกัทว้งและแจ้งใหผู้้

ชือบริษทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

ทีตงัของบริษทั (สาํนักงานใหญ่) 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชนั 6 และชนั 12 ถนนพหลโยธนิ แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

การติดต่อบริษทั โทรศพัท:์ 0-2673-3999 

โทรสาร: 0-2673-3900 

เวบ็ไซต:์ www.kasikornasset.com 

ประเภทธรุกิจ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนและทรสัต ี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สดัส่วนการถือหุ้น) 1.  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (ถอืหุน้จาํนวน 27,154,272 หุน้  

 รอ้ยละ 99.99) 

2.  นายศริพิงษ์ นนัทศร ี(ถอืหุน้จํานวน 1 หุน้) 

3.  นางสาวเสาวภาค พนิิจพชิติกลุ (ถอืหุน้จํานวน 1 หุน้)  
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ถอืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการดําเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทําได้ หากไม่เป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

4) จดัการกองทรสัตต์ามความจําเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง

รา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์

ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้รวมทงัมอีาํนาจในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

5) จดัทํารายงานเสนอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์พรอ้มกบัรายงานประจําปีของกองทรสัต์ โดยระบุ

ว่าทรสัตมีคีวามเห็นเกยีวกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการบรหิารจดัการ

กองทรสัตว์า่เป็นอยา่งไร สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์ รวมทงักฎหมาย

ประกาศและขอ้กาํหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งหรอืไม่  

3.2.4 ข้อมลูติดต่ออืนๆ 

3.2.4.1 ผู้สอบบญัชี 

ชือ สาํนักงาน อวีาย จํากดั  

ทีอยู่ ชนั 33 เลครชัดา ออฟฟิส คอมเพลก็ซ ์เลขท1ี93/136-137  

ถ.รชัดาภเิษก แขวงคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ 0-2264-9090 

เวบ็ไซต ์ www.ey.com 

3.2.4.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัต์ 

ชือ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอยู่ 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2009-9000 

เวบ็ไซต ์ www.set.or.th/tsd 

3.2.4.3 ผู้ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

ชือ บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีอยู่ ชนั 46 ซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซีนัส ์เพลส 

87/2 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์ 0-2119-1500 

เวบ็ไซต ์ www.cbre.co.th 
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3.3 การกาํกบัดแูลกองทรสัต์ 

3.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1) ขอ้กาํหนดในการประชมุ 

การประชุมกรรมการบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์ จาํกดั ไดม้กีารจดัทุกไตรมาส โดยกําหนดให้

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเขา้ประชุมไม่ตาํกว่ากงึหนงึจงึจะถอืวา่ครบองคป์ระชมุ และมตทิขีออนุมตัจิะชขีาดตามเสยีง

ขา้งมากของกรรมการทเีขา้รว่มประชุม โดยจะมกีารสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มวาระและขอ้มูลใหก้รรมการพจิารณา

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชุม ซงึมวีาระทวัไปทสีาํคญัดงัน ี

(ก) เรอืงแจง้ใหท้ปีระชมุทราบ  

(ข) รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัทผีา่นมา  

(ค) พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ และรายงานผูต้รวจสอบของกองทรสัตฯ์  

(ง) พจิารณาและอนุมตังิบประมาณประจาํปีของกองทรสัตฯ์ 

(จ) เพอืทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์  

(ฉ) พจิารณาและอนุมตักิารประกาศเงนิจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ช) เพอืทราบงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(ซ) การตดิตามความเสยีงของกองทรสัตฯ์ 

(ฌ) เรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี  

ในการประชมุมกีารเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความเหน็ก่อนการลงคะแนน และมกีาร

สรปุมตขิองทปีระชมุในแตล่ะวาระการประชุม และมกีารจดัทําบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) การทาํธุรกรรมทสีาํคญัของกองทรสัตท์เีสนอต่อทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 ในปี 2561 ทางผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพอือนุมตั ิ และรบัทราบ 

การดาํเนนิงานทสีาํคญัของกองทรสัตฯ์ ดงัน ี

(ก) เรอืงเพอือนุมตั ิ

(1) งบการเงนิและผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ 

(2) การจ่ายเงนิจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วย 

(3) งบประมาณประจาํปี  

(4) นโยบายการลงทุนของกองทรสัต์ฯ 

(ข) เรอืงเพอืทราบ 

(1) รายงานผลการดาํเนนิงานของกองทรสัตฯ์ 

(2) รายงานความเคลอืนไหวราคาของหน่วยทรสัตฯ์ และคาํถามจากนกัลงทุน 

(3) แผนงานสาํหรบัการประเมนิความเสยีงของกองทรสัตฯ์ 
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สาํหรบัวาระทขีออนุมตัดิงักล่าวขา้งตน้ ทางคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัติามทคีณะทาํงานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอ เนืองจากในแต่วาระเป็นเรอืงทสีาํคญั มกีารตรวจสอบอย่างดแีลว้ และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์
 

3.3.2 การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูท้เีกยีวขอ้งอนืทมีโีอกาสใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูภายใน คอื การแบ่งแยกหน่วยงานภายในบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั และบุคลากรเพอืป้องกนัการ

รวัไหลของข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของบรษิัทรบัทราบถึงกําหนด

ระยะเวลาทหีา้มการซอืขาย (และรวมถงึการโอนและรบัโอน) หน่วยทรสัต์ในช่วงทบีรษิทัไดร้บั หรอืมโีอกาสทจีะไดร้บั

ข้อมูลภายในเกียวกับหน่วยทรัสต์ดังกล่าว หรือกรณีทีบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมกําหนดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ซงึขอ้มลูดงักล่าวยงัไม่ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถงึตดิตามตรวจสอบการซอืขาย (และรวมถงึการโอน

และรบัโอน) หลกัทรพัย์ของพนักงาน ซงึจะมมีาตรการตรวจสอบเพอืใหแ้น่ใจว่ากรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของ

บรษิทัปฏบิตัิตามนโยบาย แนวทาง และระเบียบภายในของบริษทั รวมทงัระเบียบ กฎเกณฑ์ และ/หรอื คําสงัของ

หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง โดยคาํนึงถงึความเสยีงทพีนกังานอาจมกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์ 

อนงึ หากพนกังานฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทาํงานในสว่นนไีม่ว่าจะกรณีใดกต็าม อนัเป็นเหตุใหบ้รษิทั 

หรอืกองทรสัตไ์ดร้บัความเสยีหาย เสอืมเสยีชอืเสยีง พนกังานจะถกูลงโทษทางวนิยัในสถานหนกัหรอือาจถกูบรษิทัเลกิ

จา้งโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย นอกจากนีบรษิทัอาจจะพจิารณดาํเนินคดทีงัทางแพ่งและทางอาญา (ถา้ม)ี กบัผูฝ่้าฝืนจนถงึ

ทสีดุ 
 

3.3.3 การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทรสัต ์

3.3.3.1 กระบวนการและปัจจยัทีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทนุในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยเ์พิมเติม และการบริหารจดัการกองทรสัต ์

1) หลักเกณฑ์ ในการลงทุนเพมิเติมในอนาคต หากกองทรัสต์ฯ จะมีการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ และมกีารจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธิการเช่าอส ังหารมิทรพัย์ดงักล่าว ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะมีการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

1.1) ทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์ฯ จะลงทนุอาจจะตงัอยู่ในประเทศไทยหรอืในต่างประเทศก็

ได้ โดยกองทรสัต์ฯ จะเน้นการลงทุนในทรพัย์สินประเภทอาคารสํานักงาน พนืที

สํานักงานให้เช่า และอาคารพาณิชย์อืน ๆ ทงันีกองทรสัต์ฯ อาจพจิารณาลงทุน

เพมิเติมในทรพัย์สินประเภทอนืนอกจากทรพัย์สนิประเภทอาคารสํานักงาน พนืที

สํานักงานให้เช่า และอาคารพาณิชย์ หากผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้ดําเนินการศึกษา 

รวมถงึประเมนิปัจจยัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง และเหน็ว่าการลงทุนเพมิเตมิดงักล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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1.2) การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ สามารถลงทุนเพอืไดม้าซงึกรรมสทิธ ิหรอืสทิธกิารเช่า

ระยะยาว อย่างใดอยา่งหนึงหรอื หรอืทงั 2 อยา่งกไ็ด ้

1.3) อสงัหารมิทรพัยท์ไีดม้าตอ้งไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใด ๆ เวน้แต่

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การ

อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ทรพัยสทิธหิรอืการมขีอ้พพิาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์

จากอสังหาริมทรัพย์ดังก ล่ าวอย่ างมีนัยสํ าคัญ และเงือนไขการได้ม าซึง

อสงัหารมิทรพัยน์นัยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

1.4) นอกจากนี กองทรสัต์ฯ ยงัอาจทําการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ฯ โดย

ทางออ้ม โดยเป็นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยผ์า่นการถอืหุน้ในบรษิทัทจีดัตงัขนึโดย

มวีตัถุประสงคเ์พอืดาํเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัต ์โดยการลงทุนดงักล่าว

จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดโดยประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทเีกยีวขอ้ง และ

สญัญาก่อตงัทรสัต ์

1.5) การทาํสญัญาเพอืใหไ้ดม้าซงึอสงัหารมิทรพัย์ตอ้งไม่มขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใด ๆ ที

อาจมผีลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะที

มีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สทิธิแก่คู่สญัญาในการซืออสังหารมิทรพัย์ของ

กองทรสัต์ไดก้่อนบุคคลอนื โดยมีการกําหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรอื

อาจมผีลใหก้องทรสัตม์หีน้าทมีากกวา่หน้าทปีกตทิผีูเ้ช่าพงึมเีมอืสญัญาเช่าสนิสดุลง 

1.6) อสงัหารมิทรพัยท์ไีดม้าตอ้งพรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมลูคา่รวมกนัไม่น้อย

กว่ารอ้ยละเจ็ดสบิหา้ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ทขีออนุญาตเสนอขายเพมิเติมรวมกบั

จาํนวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี  

ทงันีกองทรสัตฯ์ อาจลงทุนในโครงการทกี่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมูลค่าของเงนิ

ลงทุนทจีะทาํใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ลว้เสรจ็ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

(10) ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์(ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์) 

และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพอืการพฒันาดงักล่าว โดยไม่

กระทบความอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

1.7) ผา่นการประเมนิมลูคา่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

 (ก)   เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ

เป็นไปเพอืวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่

เกนิหกเดอืนก่อนวนัยนืคาํขอ โดยผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิอยา่งน้อยสองราย  

 (ข)   ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สนิตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทไีด้รบั

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เกียวกับการให้ความเห็นชอบบรษิัท

ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิและผูป้ระเมนิหลกั กรณีอสงัหารมิทรพัย์ทลีงทุนอยู่ใน

ต่างประเทศ ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอาจเป็นบุคคลทอียู่ในบญัชรีายชอืของ



ส่วนที 3 การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

                                                                    Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี3 หน้าท ี39 
 

บุคคลซึงทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็นทีตังของ

อสงัหารมิทรพัยก์ําหนดใหส้ามารถทําหน้าทปีระเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน 

ๆ ได ้ทงันีในกรณีทไีม่ปรากฏบญัชรีายชอืดงักล่าว ผูท้ทีําหน้าทปีระเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปน ี

  (1)   เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเกยีวกบัการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ ซงึมผีลงานเป็น

ทยีอมรบัอยา่งแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นทตีงัของอสงัหารมิทรพัยน์นั 

  (2) เป็นบุคคลทมีมีาตรฐานการปฏบิตังิานและระบบงานในการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิทเีป็นสากล 

  (3)   เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทมีเีครอืขา่ยกวา้งขวางในระดบัสากล  

2) วธิกีารไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์เพมิเตมิของกองทรสัต ์

2.1) ก่อนการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัแต่ละครงั จะดาํเนินการดงัต่อไปน ี 

(ก)   ตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ขอ้มูลและสญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง

กบัทรพัย์ส ินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเง ินและกฎหมาย 

สภาพของอสงัหารมิทรพัยท์จีะลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาในการเข้า

ทํานิตกิรรม เป็นต้น เพอืประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูลที

ถูกต้อง โดยในกรณีทเีจ้าของผูใ้หเ้ช่า หรอืผูโ้อนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้ที ี

ปรกึษาทางการเงนิใหค้วามเหน็เกยีวกบัการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวดว้ย 

(ข)  ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์ 

2.2) การไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดดงัต่อไปนี 

(ก)   ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปน ี

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(2) เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์

(3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทเีรยีกเก็บจากกองทรสัต์ (ถ้ามี) อยู่ใน

อตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนนั 

(ข)   ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผา่นการดาํเนินการดงัต่อไปน ี

(1) ได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งแล้ว  
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(2) ในกรณีทเีป็นการไดม้าซึงทรพัย์สนิหลกัทมีีมูลค่าตงัแต่ร้อยละสบิขนึไป

ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

(Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(3) ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมีูลค่าตงัแต่รอ้ยละสามสบิขนึ

ไปของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชุมผูถ้อื

หน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง การคํานวณมูลค่า

ของทรพัย์ส ินหลักข้างต้น จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซึงทรพัย์สิน

ทงัหมดของแต่ละโครงการททีําใหก้องทรสัต์พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึ

ทรพัยส์นิทเีกยีวเนอืงกบัโครงการนันดว้ย 

(ค)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตต์อ้งกาํหนดหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตดีงัต่อไปนี 

(1) หน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัใหม้เีอกสารขอความเหน็ชอบหรอื

หนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี ซึงแสดงความเห็นของตนเกียวกับ

ลกัษณะธุรกรรมการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ พรอ้มทงัเหตุผลและ

ขอ้มลูประกอบทชีดัเจน 

(2) หน้าทขีองทรสัตใีนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เพอืใหค้วามเหน็

เกยีวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเดน็ว่าเป็นไปสญัญาก่อตงัทรสัต์และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม ่

3.3.3.2 การจดัหาผลประโยชน์ นโยบาย และกระบวนการจดัหาผูเ้ช่า 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดยการใหเ้ช่า ให้

เช่าช่วง ใหใ้ช้พนืททีมีีการเรยีกเก็บค่าตอบแทน และใหบ้ริการทเีกียวเนืองกบัการใหใ้ช้

พนืทหีรอืการใหเ้ช่าเท่านนั ทงันผีูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดทเีป็นการ

ใชก้องทรสัตเ์ขา้ดาํเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิเอง เช่น เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรม หรอื

ธุรกจิโรงพยาบาล เป็นตน้ 

2) ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บุคคลทจีะนําอสงัหาริมทรพัยน์ัน

ไปประกอบธุรกิจทกีองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมขีอ้ตกลงทกีําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจํานวนทแีน่นอนไว้

ล่วงหน้า 

3) หา้มมใิหก้องทรสัตใ์หใ้ชพ้นืทหีรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทมีเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะ

นําอสงัหารมิทรพัยน์นัไปใช้ประกอบธุรกจิทขีดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดย

การใหเ้ช่าในแต่ละครงั กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพอืใหก้องทรสัต์สามารถเลกิสญัญา

เช่าไดห้ากปรากฏวา่ผูเ้ช่านําอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 
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4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดูแลรกัษาทรพัย์สินหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้

โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีจัดให้มีการประกันภยัทเีพียงพอและเหมาะสมทีทําให้

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์คนืกลบัสภาพเดมิ เพอืใหก้องทรสัต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้

ในลกัษณะเดมิ ซงึครอบคลุมถงึวนิาศภยัทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย ์การประกนัภยั

ธุรกจิหยดุชะงกั และการประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทอีาจไดร้บัความเสยีหาย

จากอสังหารมิทรพัย์หรือจากการดําเนินการในอสังหาริมทรพัย์ในวงเงนิเพียงพอและ

เหมาะสม ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหท้รสัตใีนนามของกองทรสัต์ และ/หรอื

ผูใ้หกู้ใ้นกรณทีกีองทรสัต์กูย้มืเงนิ (ถ้าม)ี เป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมในการประกนัดงักล่าว 

(เวน้แต่ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก) หรอืในกรณทีกีองทรสัต์จะลงทุนเพอืให้

ไดม้าซงึสทิธคิรอบครองโดยเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ หรอื เช่าพนืทอีาคาร หรอื โรงเรอืน 

หรอืสงิปลูกสรา้ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการเพอืใหม้นัใจว่าทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะ

ลงทุนมกีารประกนัภยัในวงเงนิทเีหมาะสม และหากทรสัตใีนนามของกองทรสัต์ มไิดเ้ป็น

ผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักล่าว เนืองจากเหตุใด ๆ เช่นการ

เข้าเป็นผูร้บัผลประโยชน์และผู้เอาประกนัภยัดงักล่าวขดักบัขอ้กําหนดในสญัญาเช่าหลกั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการเพอืใหม้นัใจวา่มมีาตรการหรอืกลไกทเีหมาะสมเพยีงพอใน

การนําเงนิคา่สนิไหมทดแทนมาสรา้งทรพัยส์นิทกีองทรสัตล์งทนุขนึใหม่เพอืใหห้าประโยชน์

ได้ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรสัต์สําหรบัการขาดประโยชน์ในการครอบครอง

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

5) ในกรณทีกีองทรสัตไ์ดม้าซงึกรรมสทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคจ์ะ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดมิ ผู้จดัการ

กองทรสัตต์อ้งกาํหนดคา่เช่าทเีรยีกเกบ็จากเจา้ของเดมิในลกัษณะทเีป็นธรรมเนียมทางคา้

ปกตเิสมอืนเป็นการทาํธุรกรรมกบัคูค่า้ทวัไปทเีป็นบุคคลภายนอก 

3.3.4 การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

การว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากภายนอกใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ไป

ลงทุน เช่น ดแูลดา้นการขาย การตลาด และการบรหิารงานประจําวนับนอสงัหารมิทรพัยน์ัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตอ้งจดัใหม้กีารดาํเนินการอยา่งน้อยในเรอืงต่อไปนี 

1) มกีารประเมนิและวเิคราะหป์ระสบการณ์ ชอืเสยีง และผลงานในอดตีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ในเรอืงความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ผูใ้ชบ้รกิาร การตดิตามหนี การบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิภายใน

อาคาร ระบบการบรหิารจดัการพนืทใีหเ้ช่า การดูแลให้บรกิารแก่ผู้เช่า ระบบควบคุมภายในเพอื

ป้องกนัการรวัไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบกิค่าใชจ่้ายใหร้ดักุม เป็นตน้ 

2) มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซงึตอ้งกําหนด

ตามระดบัความสามารถในการปฏบิตังิาน เพอืสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายาม
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เพมิรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต์ เช่น ผลตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ขนึอยู่กบัรายไดค้่าเช่า 

และ/หรอื คา่บรกิารพนืททีเีรยีกเก็บไดจ้รงิหรอืกําไรสุทธจิากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์นั เป็น

ตน้ 

3) จดัใหม้กีลไกททีําให้กองทรสัต์สามารถปรบัเปลยีนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได ้ในกรณีทผีูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยไ์ม่ปฏบิตัติามเงอืนไข หรอืมผีลการบรหิารจดัการไม่เป็นทน่ีาพอใจ 

4) จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยโ์ดยสมาํเสมอ เพอืใหม้นัใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมปีระสทิธผิลและสามารถ

ป้องกนัการทุจรติหรอืทําใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการปฏบิตัทิไีม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น 

กําหนดให้ผูส้อบบญัชขีองผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ต้องประเมนิระบบการควบคุมภายในของทาง

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในระหว่างการสอบบญัช ีและใหร้ายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องในระบบ

การควบคมุภายในใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เป็นต้น ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งพจิารณากําหนด

ในสญัญาวา่จา้งใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทเีกดิขนึกบัผลประโยชน์

ของกองทรสัต์อนัเนืองจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในระบบการควบคุม

การปฏบิตังิาน 

5) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์พบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทําการหรอืละเวน้การกระทําการอนั

เป็นเหตุให้ขาดความน่าเชือถือในการปฏิบัติหน้าทีตามสัญญาว่าจ้างผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้อง

ดาํเนินการบอกเลกิสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายนนัเพอืทผีูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสามารถ

เขา้ไปดาํเนินงานแทน หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ เพอืทดแทนรายเดมิ อย่างไรก็

ตาม ในกรณีทกีองทรสัต์มกีารกู้ยมืเงนิและสญัญากู้ยมืเงนิมขี้อหา้มในการเปลียนแปลงผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์การเปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยอาศยัเหตุตามทกีําหนดไว้จะกระทํา

ไดก้ต็่อเมอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้หกู้ย้มืเงนิของกองทรสัต ์

3.3.5 การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าทีกํากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ เพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้

ดาํเนินการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

1.1)  ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งมสี่วนรว่มในการจดัทาํหรอืพจิารณาอนุมตัแิผนงบประมาณประจําปีของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืแสดงรายละเอยีดของรายรบัและรายจ่าย เพอืหลกีเลยีงรายจ่ายที

ไม่พงึประสงค ์กาํหนดเป้าหมายการจดัหารายไดแ้ต่ละเดอืนและแต่ละปี ควบคุมดแูลใหร้ายรบั

และรายจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณทวีางไว้ โดยแผนงบประมาณประจําปีของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งกําหนดเงอืนไขทจีูงใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายามเพมิมูลค่า

และผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัต ์และลดความเสยีงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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1.3) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมสี่วนรว่มในการพจิารณาหรอืทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหส้ามารถเพมิการจดัหารายได ้และลดความเสยีงจากความผนัผวนของ

รายไดค้า่เช่า และ/หรอื คา่บรกิารพนืทใีหแ้ก่กองทรสัต ์และควบคมุใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ทวีางไว ้

1.4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องมสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืทบทวนแนวทางการคดัเลอืกผูเ้ช่าและ

ผูใ้ชบ้รกิารรายใหญ่ หรอืมสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืจํากดัและควบคุมความเสยีงหรอืความผนัผวนของรายได้ค่าเช่า 

และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทใีนแต่ละปี 

1.5) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องทบทวนหรอืมสี่วนในการกําหนดนโยบายค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร

พนืทเีพอืใหอ้ตัราค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทเีป็นไปในอตัราทเีหมาะสมตามสภาวะตลาด

ใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนนั 

1.6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรอื

ซ่อมแซมอปุกรณ์หรอือาคาร เพอืใหท้รพัยส์นิอยูใ่นสภาพทเีทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรม 

1.7) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกยีวกบัการจดัซอืจดัจา้ง

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหก้องทรสัตไ์ดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารทคีุม้ค่ากบัเงนิทจ่ีายไป 

1.8) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องติดตามและควบคุมการจดัเก็บรายได้ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์

เพอืใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดค้า่เช่า และ/หรอื คา่บรกิารครบถว้น 

1.9) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทตีดิตาม และควบคมุดแูลใหผู้้

เช่าและผูใ้ชบ้รกิารจ่ายชาํระค่าภาษต่ีาง ๆ ใหถ้กูตอ้งตามทกีฎหมายกาํหนด 

1.10) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์รวมทงัสุ่มตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

1.11) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลอืกและประเมนิระบบควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

2) ระบบในการตดิตามควบคมุ และสุม่ตรวจสอบเพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

2.1)  จดัเกบ็รายไดแ้ละนําสง่ใหก้องทรสัตค์รบถว้นถกูตอ้ง 

2.2)  ไม่เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรสัต์มากเกินความจําเป็น และต้องอยู่ภายในกรอบทสีญัญา 

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนดใหเ้รยีกเกบ็ได ้ 

2.3)  มีการดูแลและซ่อมบํารุงรกัษาทรพัย์สินของกองทรสัต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพอืให้

สามารถใชจ้ดัหาผลประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนืองในระยะยาว 

ในปี 2561 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหค้วามเหน็เกยีวกบัการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ว่า ทาง

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์สามารถปฏบิตังิานเป็นไปตามแผนทวีางไว ้และคา่ใชจ้่ายอยูใ่นขอบงบประมาณทวีางไว ้
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3.3.6 การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มวีตัถุประสงคห์ลกัทจีะทาํใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชน์จากการลงทุนอยา่ง

สมาํเสมอและต่อเนืองในระยะยาว โดยคาํนงึถงึประโยชน์ทไีดร้บัต่อการพฒันาและเพมิคณุภาพของอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรสัตล์งทุน โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์มแีนวทางและระบบในการตดิตามและดแูลผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรสัตล์งทุน ดงัต่อไปน ี

1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทรสัตีจะตดิตามผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ฯ ในแต่ละปี โดยการ

เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ ในปีทผี่านมา เพอืให้

การประกอบการของอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ฯ เข้าลงทุนได้รบัผลกําไร และในกรณีทีผล

ประกอบการของอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทคีาดไว ้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ และทรสัตจีะดาํเนินการวเิคราะหอ์ย่างละเอยีดเพอืหาสาเหตุ และจะดาํเนินการรว่มกบั

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างใกลช้ดิในการพฒันาแผนงานในการดาํเนินงาน เพอืปรบัปรุงผลการ

ดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืทคีาดการณ์ไว ้

2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัในการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ

และพฒันาความสมัพนัธท์ดีกีบัลูกคา้รายต่าง ๆ พรอ้มทงับรหิารจดัการใหอ้ตัราการเช่าและอตัราค่า

เช่า และ/หรอื คา่บรกิารพนืทอียู่ในระดบัทกี่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กองทรสัต์ฯ ในขณะเดยีวกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัควบคุมและบรหิารตน้ทุนดา้นการตลาด

และความเสยีงเกยีวกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะร่วมมือกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในการเพมิประสทิธิภาพในการบรหิาร

จดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ฯ พรอ้มทงัมกีารควบคุมและบรหิารค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน โดย

จะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคณุภาพของการใหบ้รกิาร 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะทํางานกนัอย่างใกลช้ดิ เพอืเพมิศกัยภาพของ

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ซงึการดาํเนินการดงักล่าวจะรวมถงึ 

4.1) การกําหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ โดยมกีารปรบัเปลยีนกลยุทธ์

ทางการตลาด ระดบัการใหบ้รกิาร และมกีารกําหนดราคาค่าเช่าและค่าบรกิารพนืทใีหม้คีวาม

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ในกลุ่มเป้าหมายทกีาํหนด 

4.2) การดแูลและบํารงุรกัษาพนืทขีองทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุน เช่น การปรบัปรงุพนืทสีาธารณะ

และพนืทสี่วนกลาง และการปรบัปรงุพนืทเีฉพาะสว่นใหม้คีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน 

4.3) การปรบัปรงุภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิทกีองทรสัตล์งทนุ การบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวใหไ้ด้

มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนใหม้คีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน 

เพอืสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

5) กองทรสัต์ฯ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ มนีโยบายทจีะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินที

กองทรสัต์ลงทุน โดยการนําพนืทขีองทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า รวมถงึใหบ้รกิารต่าง ๆ 

ทจีําเป็นและเกยีวเนืองกบัการเช่า โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผู้ดําเนินการจดัหาผูส้นใจทจีะ
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เช่าพนืทขีองทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ โดยการใหเ้ขา้ชมสถานทขีองโครงการ และการเจรจากบัผูท้ ี

สนใจจะเช่าพนืทโีดยตรง  

6) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัใหม้กีารประกนัภยัอยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

6.1) การประกันภัยอย่าง เพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทรัสต์ฯ  ทีมีต่อ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ลีงทุน เพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจเกดิ

ขนึกบักองทรสัตฯ์ อนัเนืองมาจากการเกดิวนิาศภยัต่ออสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยกําหนดให้

ผู้ให้กู้เป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมในกรณีกองทรสัต์กู้ย ืมเงิน หรือระบุให้ทรัสตีในนามของ

กองทรสัต์เป็นผูร้บัประโยชน์สําหรบักรณีทกีองทรสัต์ไม่ไดกู้ย้มืเงนิ (แล้วแต่กรณ)ี ทงันีโดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

6.2) การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทอีาจไดร้บัความเสยีหายจากความชาํรดุบกพร่อง

ของอาคาร โรงเรอืน หรอืสงิปลูกสรา้ง ทงันีในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าหรอืผูใ้หส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์

แก่กองทรสัต ์หรอืผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัต ์ไดท้าํประกนัภยันนัไวแ้ลว้ ใหก้องทรสัต ์

โดยทรสัตทีาํประกนัภยัความรบัผดิเฉพาะกรณทีกีองทรสัตอ์าจถกูไล่เบยีใหต้อ้งรบัผดิ 

6.3) การทําประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ของกองทรสัต์ ใหม้กีารเอาประกนัภยัตลอดระยะเวลาที

กองทรสัตโ์ดยทรสัตมีกีรรมสทิธหิรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัยน์นั ๆ 

7) การทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั จะมกีารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

7.1) ในการทําธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์

7.2) ธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมทใีช้ราคาทมีคีวามสมเหตุสมผลและเป็น

ธรรม 

7.3) บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีกบัการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามสี่วนร่วมใน

การพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรม 

3.3.7 ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการ

บรหิารจดัการกองทรสัตใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของราคาทุนของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ รวมกบัมูลค่า

ตามบญัชขีองเงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากสถาบนัการเงนิ ทงันีในกรณีทมีกีารจําหน่ายทรพัยส์นิ

หลกัของกองทรสัตฯ์ ใหค้าํนวณจากราคาทุนของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์หกัออกดว้ยจานวนเงนิลดทุนจากการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ดงักล่าว โดยประเภทสทิธกิารเช่าทนํีามาคาํนวณค่าธรรมเนียมจะคดิเฉพาะช่วง

ระยะเวลาทสีทิธกิารเช่ายงัมผีลบงัคบัใช้เท่านนั โดยจํานวนทมีีการเรยีกเก็บจรงิตามทรีะบุไว้ใน “ส่วนท ี1 ขอ้ 7) 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทรสัต”์ 
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3.3.8 การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์

กองทรสัต์ฯ มแีนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ตามลกัษณะของขอ้มูล และเหตุการณ์ทเีกดิขนึ โดย

ผูร้บัผดิชอบในการพจิารณาข้อมูลก่อนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์คอื กรรมการผู้จดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ มี

รายละเอยีดดงัน ี

3.3.9 การจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

1) การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํเป็นหนงัสอืเชญิประชมุ ระบุสถานท ี

วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรอืงทจีะเสนอต่อทปีระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร 

โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรอืงทจีะเสนอเพอืทราบ เพอือนุมตั ิ หรอืเพอืพจิารณาแลว้แต่กรณ ี รวมทงั

การเปิดเผยข้อมลู เหตกุารณ์ 

เปิดเผยทนัท ี  ขอ้มลูทกีระทบต่อราคา การตดัสนิใจลงทุน สทิธปิระโยชน์ผูถ้อืหน่วย 

 ขอ้มลูเกยีวกบัการดาํเนินงาน เช่น การจ่ายเงนิจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน เปิดเผยโครงการซอืหุน้คนื 

 รายงานเมอืเกดิเหตุการณ์ทอีาจส่งผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัตฯ์ 

 รายงานเมอืเกดิเหตุการณ์ทสีญัญาก่อตงัทรสัตก์าํหนดใหเ้ป็นเหตุแหง่

การเลกิกองทรสัตห์รอืเหตุการณ์อนืททีาใหท้ราบกําหนดการเลกิ

กองทรสัต์ลว่งหน้า 

 รายงานโดยไมช่กัชา้เมอืเกดิเหตุการณ์การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเกนิสดัสว่นทกีาํหนด 

ภายใน 3 วนัทําการ  ขอ้มลูทไีม่สง่ผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพรใ่หผู้ล้งทุนทราบ เช่น

การแจง้ยา้ยสาํนกังานใหญ่/ การเปลยีนแปลงกรรมการ/ การ

เปลยีนแปลงผูส้อบบญัช ี

ภายใน 14 วนั  ขอ้มลูทตีลาดหลกัทรพัยต์อ้งรวบรวมเป็นหลกัฐานอา้งองิ เช่น สาเนา

รายงานการประชุมผูถ้อืหน่วย/ รายงานการจดัสรรหุน้เพมิทุน  

ภายใน 15 วนั  รายงานการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัต ์ 

 รายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึอสงัหารมิทรพัย ์ 

ภายใน 30 วนั  รายงานความคบืหน้าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์กี่อสรา้งไม่เสรจ็  

เปิดเผยตามรอบระยะเวลา 

 

 งบการเงนิ  

รายไตรมาส สง่ภายใน 45 วนัหลงัสนิรอบบญัช ี 

ประจําปี สง่ภายใน 2 เดอืนหลงัวนัสนิรอบบญัช ี(ในกรณไีมท่าํงบไตร

มาส 4)  

 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ สง่พรอ้มงบ

การเงนิ 

 แบบสาํเนารายการขอ้มลูประจําปี ภายใน 3 เดอืนหลงัสนิรอบบญัช ี 

 รายงานประจาํปี พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 

เดอืนนบัตงัแตว่นัสนิสดุรอบระยะเวลาบญัช ี 

 ขอ้มลู NAV ภายใน 45 วนัหลงัสนิรอบบญัช ี
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ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรอืงดงักล่าว ซงึรวมถงึผลกระทบทผีูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บั

จากการลงมตใินเรอืงนนั และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบไม่น้อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 

ทงันใีหป้ระกาศการนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถนิอย่างน้อยหนึง (1) ฉบบัไม่น้อยกวา่

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย สถานททีจีะใชเ้ป็นทปีระชมุตอ้งอยูใ่นทอ้งทอีนัเป็นทตีงัสานกังาน

ของทรสัตหีรอืของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

2) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต ์ มไิดด้าํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลาหนึง (1) 

เดอืนนบัแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์งึถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์จีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด เขา้ชอืกนัทาํหนงัสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีก

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ และทรสัตเีหน็วา่เป็นกรณีจาํเป็นหรอืสมควรทจีะเสนอใหท้ปีระชุม

วสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ลว้แตก่รณ ี ใหท้รสัตดีาํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยให้

ปฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชมุทกีาํหนดไวใ้นวรรคหนึงโดยอนุโลม โดยทรสัตมีสีทิธทิจีะเรยีกเกบ็

คา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึ (ถา้ม)ี จากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดจ้รงิ  

3) องคป์ระชมุและประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

3.1) การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายสีบิหา้ (25) คน

หรอืไม่น้อยกว่ากงึหนงึของจํานวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทงัหมด และต้องมหีน่วยทรสัต์นับรวมกนั

ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1) ใน (3) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจงึจะเป็น

องคป์ระชุม  

3.2) ในกรณีทปีรากฎว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครงัใด เมอืล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง (1) 

ชวัโมงจํานวนผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์งึมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทกีําหนดเอาไว ้

หากว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตน์นัไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และทรสัตรีอ้งขอเพอื

การจดัประชุมประชุมวสิามญั การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์นนั

มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอประชุมวสิามญั ใหน้ัดประชุมใหม่ และ

ใหส้่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมครงัหลงันไีม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

3.3) ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทเีกยีวขอ้ง ใหท้รสัตแีต่งตงับุคคลหนงึเพอื

ทําหน้าทีเป็นประธานในทปีระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตค์รงัใดมกีารพจิารณาเรอืงททีรสัตมีสีว่นไดเ้สยี ใหท้รสัตแีละตวัแทนของทรสัตอีอก

จากห้องประชุม และให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์นําเสนอรายชือบุคคลเพือให้ทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตงัใหเ้ป็นประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนนั ๆ  

3.4) หากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระใดมกีารพจิารณาเรอืงททีรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์มี

สว่นไดเ้สยี ใหท้รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มี

สทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณีททีรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตี

หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต)์ ในกรณีททีรสัตีมสี่วนไดเ้สยีกบัวาระใด ให้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์นําเสนอรายชอืบุคคลเพอืใหท้ปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตงัให้

เป็นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวาระนันๆ ในกรณีททีงัทรสัตีและผู้จ ัดการ
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กองทรสัตม์สีว่นไดเ้สยีในวาระใด ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตงับุคคลใดบุคคล

หนึงขนึเป็นประธานในทปีระชุม  

อนึง ประธานในทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หม้อีํานาจ หน้าทดีงัต่อไปน ี 

(ก) ควบคมุดแูลการดาํเนินการประชุมโดยทวัไปใหม้คีวามเรยีบรอ้ย  

(ข) กําหนดใหใ้ช้วธิกีารอนืใดในการดําเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทปีระธานในที

ประชุมจะพจิารณาเหน็สมควร หรอืจําเป็นเพอืใหก้ารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน

กระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเรืองต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี

ประสทิธภิาพ  

(ค) เพอืใหก้ารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์และประกาศทเีกยีวขอ้งมี

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ประธานอาจยุตกิารอภปิราย หรอืการพจิารณาในทปีระชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัตใ์นเรอืงใด ๆ ได ้ 

(ง) ในกรณีทคีะแนนเสยีงในการลงมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่ากนั ใหป้ระธานในที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์เีสยีงชขีาด โดยการใชอ้าํนาจในการตดัสนิชขีาดของประธานใน

ทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกรณทีคีะแนนเสยีงในการลงมตเิทา่กนันใีหเ้ป็นทสีดุ  

4) วธิกีารมอบฉนัทะ  

ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอนืเขา้ประชุมและออกเสยีง

แทนตนในการประชุมได ้ โดยในการส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ หนังสือมอบฉันทะนีให้เป็นไปตามแบบททีรสัตี

กาํหนด  

หนงัสอืมอบฉนัทะนจีะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานในทปีระชุม หรอืผูท้ปีระธานในทปีระชุมมอบหมาย ณ 

ทปีระชุมก่อนเรมิการประชุม  

5) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง  

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีงหนงึ (1) เสยีงต่อหนงึ (1) หน่วยทรสัต์ทตีนถอื โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ทมีสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตอ้งไมเ่ป็นผูท้มีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงทพีจิารณา 

6) มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

เว้นแต่สัญญาก่อตังทรสัต์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืน มติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน ี 

6.1) ในกรณีทวัไปใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  

6.2) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส ี (3 ใน 4) ของจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกัทมีมีลูค่าตงัแต่รอ้ยละสามสบิ (30) ของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตฯ์ 

(ข) การเพมิทุนหรอืการลดทุนชําระแลว้ของกองทรสัต์ทมีไิดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าในสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์ 

(ค) การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไปของกองทรสัต ์

(ง) การทําธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึมี

ขนาดรายการตงัแต่ยสีบิล้าน (20,000,000) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละสาม (3) ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสูงกว่า  
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(จ) การเปลยีนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(ฉ) การเปลียนแปลงทรสัต ี หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทงันีสําหรบัการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามทกีาหนดไวใ้นขอ้ 19.5 ในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

(ช) การแก้ไขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างมี

นยัสาํคญั  

(ซ) การเลกิกองทรสัต ์

อนงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตท์จีะเป็นผลใหก้องทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต ์มลีกัษณะทขีดัหรอื

แย้งกบัหลักเกณฑ์ทกีาหนดในประกาศสร. 26/2555 หรอืหลกัเกณฑ์อืนตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย ์หรอืพระราชบญัญตั ิทรสัตใ์หถ้อืวา่มตนินัไม่มผีลบงัคบั  

7) บนัทกึการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จดัทําบนัทึกรายงานมตขิองทปีระชุมและกระบวนการเรยีกและดําเนินการ

ประชุมของการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์แต่ละครงัโดยใหป้ระธานในทปีระชุมของการประชุมแต่ละ

ครงัเป็นผูล้งนามรบัรองความถูกตอ้งของบนัทกึนัน ทงันีใหค้่าใชจ่้ายสําหรบัการจดัทําบนัทกึการ

ประชุมเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทรสัตฯ์ 

3.3.10 การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารสงูสดุในระดบักรรมการผูจ้ดัการ 

1) คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 (หนึงในสาม) ของจํานวนกรรมการทงัหมด โดยกรรมการของบรษิทัจะต้องเป็นผู้มี

คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีฎหมายกาํหนด 

2) ผูบ้รหิารสงูสดุในระดบักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตงัผูบ้รหิารสงูสุดในระดบักรรมการผูจ้ดัการโดยพจิารณาคดัเลอืกผูม้ี

คณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีฎหมายกาํหนด 

3.3.11 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

กองทรสัตฯ์ ไดแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตฯ์ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

ชอืบรษิทั     บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ชอืผูส้อบบญัช ี   คุณวราพร ประภาศริกิุล 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) 1,000,000 บาท 

คา่บรกิารอนื (non-audit fee)  ไม่ม ี
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3.4 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) การกํากบัดแูลกจิการทดี ี

กองทรสัตฯ์ ไดก้าํหนดขอบขา่ยของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและนโยบายยทุธศาสตรก์ารบรหิารกจิการตาม

โครงสรา้งขององคก์รเพอืบรรลุการกํากบัดแูลกจิการทดีดีงัต่อไปน ี

1.1) ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 

กองทรสัตฯ์ ไดแ้บง่ประเภทผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีดงัต่อไปนี  

(ก) ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และนกัลงทุนทวัไป 

(ข) ทรสัต ี

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ง) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

(จ) บรษิทัคูค่า้ 

(ฉ) ผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบบรเิวณพนืทอีสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตล์งทนุ  

(ช) ระบบนิเวศและสงิแวดล้อมโดยรอบพนืทอีสงัหารมิทรพัยท์กีองทนุทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

1.2) การกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกจิการ  

กองทรสัตฯ์ มคีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์เพอืพฒันาใหเ้ตบิโตและ

มคีวามยงัยนืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย จงึไดก้าํหนดนโยบาย ยทุธศาสตรก์ารบรกิารกจิการเพอืรองรบัการเตบิโตและมี

ความยงัยนืดงัน ี 

(ก) การจดัหาและจดัตงัใหเ้ป็นองค์กรอนัน่าเชอืถอืในการบรหิารการจดัการเพอืความโปรง่ใสแก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์ 

กองทรสัตฯ์ มคีวามน่าเชอืถอืในการบรหิารจดัการเพอืความโปร่งใส อนัไดแ้ก่ มทีรสัตทีโีปร่งใส

และเป็นทียอมรับ การคัดเลือกผู้จ ัดการกองทรัสต์มีความสามารถในการบริหารจัดการ

กองทรสัต์ฯ มกีารคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ทมีคีวามเชยีวชาญในธุรกจิ พรอ้มทงัมี

ระบบการทาํงานทโีปรง่ใสเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบได ้การจดัหาบรษิทั

ประเมนิสนิทรพัยท์โีปรง่ใสเป็นธรรม เป็นทยีอมรบัและน่าเชอืถอืพรอ้มไดร้บัความเหน็ชอบจาก 

สาํนกังาน ก.ล.ต. และจดัหาบรษิทัตรวจสอบบญัช ีทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.

และไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีกบักองทรสัตฯ์  

(ข) การจดัตงัหน่วยงานภายในขององคก์รเพอืความโปรง่ใสแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

นอกเหนือจากทรสัตทีดีแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มฝ่ีายนัก

ลงทุนสมัพนัธ์เพอืความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเรอืงรอ้งเรยีนต่าง ๆ มกีารเปิดเผย

ขอ้มูลของกองทรสัต์ฯ อย่างเท่าเทยีมกนั เพอืความโปร่งใสต่อนักลงทุนและผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

นอกจากนียงัจดัประชุมประจําปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหน่วยทรสัตไ์ด้มี

สว่นร่วมในการลงคะแนนเสยีงในวาระขออนุมตัฯิ และสอบถามเกยีวกบัผลดาํเนินงาน ขอ้สงสยั

ในประเดน็ต่าง ๆ พรอ้มขอ้เสนอแนะ 
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(ค) การจดัตงัหน่วยงานภายในเพอืการเตบิโตอยา่งยงัยนือนัเป็นส่วนหนงึของบรรษทัภบิาลหรอื

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

เพอืเป็นการรบัผดิชอบต่อสงัคม ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดจ้ดัใหม้หีน่วยงานภายในต่าง ๆ ใน

การบริหารโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ให้คลอบคลุมทังในด้านเศรษฐกิจ 

สงิแวดลอ้ม สงัคม ชุมชน และธรรมาภบิาลทดีเีขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ แผนกคุณภาพ ความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสงิแวดลอ้ม แผนกควบคุมภายใน แผนกปฏบิตัิงานดา้นวศิวกรรม 

แผนกจดัซอื และแผนกทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ 

2) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

2.1) การแขง่ขนัทเีป็นธรรม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มนีโยบายการว่าจา้งผูเ้ชยีวชาญหรอืงานใหบ้รกิาร 

และจดัซอืจดัจา้งทวัไป โดยมกีารใหคู้ค่า้เสนอราคาอย่างน้อย 2-3 ราย เพอืทําการแข่งขนัดา้นราคา

และงานทใีหบ้รกิารอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได ้

2.2) การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในคูค่า้ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มีนโยบายในการปฏบิตังิานจัดซอืจดัจ้างโดยมวีตัถุประสงค์เพอืใหเ้ป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานมใิหซ้ําซอ้น เพอืใหเ้กดิความมนัใจในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร เพอื

การบรหิารงานในดา้นการจดัซอืจดัจ้างเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง ชดัเจน ตรงตามความ

ต้องการในราคาทีสมเหตุสมผล อันจะเกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมระหว่างบริษัทคู่ค้าและ

กองทรสัต์ฯ โดยมกีารตรวจสอบตรวจทานเอกสารและความต้องการของผู้ต้องการใช้สนิคา้และ

บรกิาร การแบ่งกรอบมลูคา่ทชีดัเจนไวใ้นแนวนโยบายเป็นประเภทต่าง ๆเพอืความสะดวกรวดเรว็

และความโปร่งใสและกรอบระยะเวลากระบวนการการจดัซอืจดัจ้างทชีดัเจน รวมถงึคุณลกัษณะที

ชดัเจนของรา้นคา้ทเีขา้รว่มกระบวนการจดัซอืจดัจา้ง 

2.3) การเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธใินทรพัย์สนิโดยเฉพาะ

อย่างยงิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยการจดัซอื จดัหา และสนับสนุนใหพ้นกังานทมีสี่วนเกยีวขอ้งใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รูปทจีดลขิสทิธถิอูย่างถูกตอ้งในการปฏบิตังิานทงัหมดเพอืประสทิธภิาพสงูทสีุดใน

การดาํเนนิกจิกรรมและเป็นธรรมอย่างแทจ้รงิ 

3) การต่อตา้นการทจุรติ 

กองทรสัต์ฯ ส่งเสรมิใหม้กีารต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั โดยการวางกรอบการดาํเนินการในทุกขนัตอน และ

การตรวจสอบทรีดักุม ทงัจากทรสัตแีละระบบการตรวจสอบบญัชจีากองคก์รภายนอกทน่ีาเชอืถอื ซงึเป็น

การเรมิตน้ปลกูฝังวนิยัในการดาํเนินงานของพนกังานและผูม้สีว่นทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัตฯ์ อนัเป็นกา้วแรก

ทมีคีวามสาํคญัในการกาํจดัทุจรติคอรร์ปัชนัในการบรหิารกองทรสัตท์จีะนํามาสูค่วามเจรญิเตบิโตทยีงัยนื 
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4) การเคารพสทิธมินุษยชน 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ  ตระหนักดว่ีาการเคารพสทิธมินุษยชนเป็นรากฐานของการพฒันา

ทรพัยากรบุคคล จงึสนบัสนุนและเคารพในเรอืงทจีะไมใ่หอ้งคก์รตลอดจนพนกังานเขา้ไปมสีว่นเกยีวขอ้งกบั

การล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  โดยตงัมนัอยูบ่นหลกัของเสรภีาพ เสมอภาค และสนัตภิาพ  โดยการคดัเลอืก

พนักงานเขา้ปฏบิตังิานต้องไม่จํากดัเชอืชาต ิศาสนา และเพศ ใหค้วามเท่าเทยีมกนัและไม่ใหม้กีารกดขี

ตลอดจนการล่วงละเมดิทางเพศ ไม่จํากัดสทิธเิสรภีาพทางความคดิและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง 

แต่ตอ้งไม่กระทบหรอืนําความเสยีหายมาสู่องคก์ร    

5) การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ  มคีวามมุ่งมนัทจีะยกระดบัมาตรฐานแรงงาน รวมทงัคุณภาพชวีติ

ของพนักงานทบีรหิารโครงการอาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ใหม้สีภาวะแวดล้อมใน

การทาํงานทดีขีนึ มคีวามปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการคดินอกกรอบ และ 

แรงงานตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและไดร้บัสวสัดกิารทเีหมาะสม 

6) ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ  มีการบรหิารจัดการระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยั ตามมาตรฐาน OHSAS & TIS 18001 โดยมีวตัถุประสงค์เพอืใหเ้กดิความเชอืมนัในความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สนิ ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทดี ีและเป็นทยีอมรบัของผู้ใช้อาคารในระดบัสากล  

นอกจากนียงัใหค้วามสาํคญัเกยีวกบัการปฏบิตัทิรีบัผดิชอบต่อผูเ้ช่าโดยคาํนึงถงึสขุภาพและความปลอดภยั

ต่อผูเ้ช่าอยา่งต่อเนือง อาทเิช่น  

6.1) การรายงานผลการดาํเนินงานของเจ้าหน้าทคีวามปลอดภยัในการทํางานระดบัวชิาชพี [จป.(ว)] ไป

ยงักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน พนืท ี3 กรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดอืน 

6.2) การจดัฝึกอบรมการดบัเพลงิขนัต้นใหแ้ก่ผูเ้ช่าประจําปี โดยวทิยากรผูท้ไีด้รบัใบอนุญาตจากกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเป็นผูด้าํเนินการฝึกอบรม  

6.3) การจดัฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปีสาํหรบัผูเ้ช่า  รบัรองผลการฝึกซอ้มโดยผูท้ี

ไดร้บัใบอนุญาตจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

6.4) การรายงานบญัชรีายชอืสารเคมอีนัตรายและรายละเอยีดขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมอีนัตราย 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบรหิารจดัการและดําเนินการดา้นความปลอดภยัอาชวี 

อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเกยีวกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556 

6.5) การดาํเนนิการตรวจสอบความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าและบนัทกึผลการตรวจสอบและรบัรองระบบ

ไฟฟ้าและบรภิณัฑ์ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบรหิารจดัการและดําเนินการ

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2558  
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6.6) การดําเนินการตรวจสอบและการทดสอบชินส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์ และการทดสอบการรบั

นําหนักของลิฟต์โดยวศิวกรประจําปี  ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบรหิารและการ

จดัการดา้นความปลอดภยัฯ เกยีวกบัเครอืงจกัร ปันจนั และหมอ้นํา พ.ศ. 2552 

6.7) ดาํเนินการตรวจสอบและรายงานความปลอดภยัของอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจําปี 

ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นตน้ 

7) การจดัการสงิแวดลอ้ม 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ  ได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม และลด

ผลกระทบต่อสงิแวดล้อมทงัภายในองค์กรและสงัคมภายนอก รวมถึงการดําเนินงานดา้นการประหยดั

พลงังาน เพอืลดผลกระทบทจีะมตี่อสงิแวดล้อมอย่างต่อเนือง ภายในโครงการอาคารสํานักงานภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์อาทเิช่น  

7.1) การบํารุงรักษาระบบและตรวจวิเคราะห์ระบบบําบัดนําเสีย เพือตรวจติดตามคุณภาพนําเสียเป็น

ประจํา  
7.2) การควบคุม  ตรวจวัด และรายงานผลการระบายนําทิงจากอาคาร ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนําทิงจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548  
7.3) การรายงานผลการทํางานของระบบบําบดันําเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ

บําบดันําเสีย (ทส.2) ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมลู การ

จดัทําบนัทกึรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดันําเสีย พ.ศ. 2555 

7.4) การตรวจวัดและรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ 

(ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ภายในอาคารจอดรถ) ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภยัฯ เกียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 

7.5) การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการบริหารจดัการปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ

อตัโนมติั  
7.6) การประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้า โดยการบริหารจัดการลดขนาดการเดินเครืองทํานําเย็นในช่วงเวลา 

15.00 น. ของทุกวนั  
7.7) การจดัส่งรายงานการจดัการพลงังานและรายงานสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน

ประจําปี ตามพระราชบญัญตัิการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 
7.8) การประหยดัการใช้พลงังานนํา โดยการบริหารจัดการปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพระบบฟลชันําอตัโนมตัิ 

เป็นต้น 

8) นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์กีารใชน้วตักรรมในการบรหิารจดัการเพอืประสทิธภิาพการดาํเนินงานทงัในส่วน

ระบบงานบญัชแีละการเงนิ ระบบงานจดัซอืจดัจ้างและทรพัย์สนิพสัดุ และระบบอนืๆ ทเีชอืมโยงกนัอย่าง

ครบวงจรกบัฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายปฏบิตักิารบรกิาร และฝ่ายปฏบิตักิารวศิวกรรม เป็นตน้ เพอืใหก้าร
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บรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ และสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้และผูใ้ช้บรกิารอย่างดทีสีุด ในขณะเดยีวกนั

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงดําเนินการศกึษาขอ้ผดิพลาดทเีกดิจากการใช้นวตักรรม และศกึษาความ

เป็นไปไดใ้นการใชน้วตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเนือง เพอืการบรหิารจดัการทมีบูีรณาการมากขนึ 

3.5 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบการควบคมุภายในเพอืปกป้องทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 

รวมถงึมกีารกําหนดโครงสรา้งการจดัการไวอ้ย่างชดัเจน และมกีารนําระบบการบรหิารจดัการความเสยีงมาใช้ในการ

คาดการณ์ถงึความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึรวมทงัระบุแนวทางในการจดัการกบัความเสยีงดงักล่าว ใหอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบั

ได ้และยงัมกีารแบง่แยกหน้าทใีนโครงสรา้งการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์อกจากกนัอย่างเป็นระบบ มกีารถ่วงดุล

ในทุกทอีย่างเหมาะสม รวมถงึการจดัใหม้รีะบบติดตามและดแูลการดําเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ทําให้

สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ากการทจีะมกีารนําไปใชโ้ดยมชิอบ 

นอกจากนีแผนกกํากบัการปฏบิตังิานยงัทําหน้าทตีรวจสอบการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ ใหเ้ป็นไปตามคู่มอื

ระบบการทาํงานและระบบควบคมุภายใน  และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3.6 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3.6.1 รายการระหว่างกนัในรอบระยะบญัชีทีผ่านมา 

บคุคล/นิติบคุคล ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั เงอืนไขนโยบายราคา ความเหน็ด้านราคา 

บรษิทั ภริชั รที แมน

เนจเม้นท ์จํากดั 

- ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ 

- รบัคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์จาก

กองทรสัต์ฯ 

- ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

- คา่ธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลงกนั 

บรษิทั ภริชัแมนเนจ

เมน้ท ์จํากดั 

- ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

- รบัคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัต์ฯ 

- ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

- คา่ธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลงกนั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน กสกิรไทย 

จํากดั 

- ทรสัต ี - รบัคา่ธรรมเนียมทรสัตจีากกองทรสัตฯ์ - ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

- คา่ธรรมเนียมทรสัตี

เป็นไปตามปกตขิอง

ธุรกจิ 

ซงึเทยีบเคยีงได้กบั

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี

ของกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัยอ์นืใน

ประเทศ  

ธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) 

- บรษิทัใหญ่ของ

บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ 

กสกิรไทย จํากดั 

- รบัฝากเงนิ 

 

- กูย้มืเงนิ 

 

 

- เชา่พนืท ี

- อยูใ่นอตัราปกตทิรีอ้ย

ละ 0.37-0.62 

- อตัราดอกเบยีตาม

สญัญา 

 

- ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

- ดอกเบยีเงนิฝากตามที

ธนาคารประกาศ 

- เงอืนไขในการกูเ้งนิอยู่

ในเกณฑท์ใีกลเ้คยีงกบั

ตลาด 

- อตัราเชา่เหมารายเดอืน 

เป็นอตัราไม่ตํากว่า

อตัราทเีรยีกเกบ็จากผู้

เชา่รายอนื จงึมคีวาม
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สมเหตุสมผล  

บรษิทั ภริชับรุ ีจาํกดั - เจา้ของทรพัยส์นิ 

 

- ผูถ้อืหน่วยทรสัต์

รายใหญ่ 

- ได้ทาํสญัญาเชา่ทรพัยส์นิในฐานะผูใ้ห้

เชา่ 

 

- คา่ใชจ้่ายทเีกยีวเนืองจากสญัญา

บรกิารพนืทสีว่นกลางของโครงการ                                                      

ภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

 

 

- รายไดท้เีกยีวเนอืงกบัสญัญาใหบ้รกิาร

สําหรบัพนืทหีอ้งประชมุสมัมนา 

- ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

 

- ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

 

 

 

- ราคาตามทตีกลงกนั 

- ราคาเช่าทรพัยส์นิ 

เป็นไปตามสญัญาทตีก

ลง 

- คา่ใชจ้่ายทเีกยีวเนือง

จากสญัญาบรกิารพนืที

ส่วนกลางของโครงการ

เป็นไปตามสญัญาทตีก

ลง 

- รายไดท้ไีดร้บัเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลง 

บรษิทั เพนตา้ 591 

จํากดั 

- เจา้ของทรพัยส์นิ 

- กลุม่บรษิทัผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์             

รายใหญ่ 

- ได้ทาํสญัญาซอืขายกรรมสทิธใินระบบ

สาธารณูปโภคและสงัหารมิทรพัย์

โครงการภริชัทาวเวอร ์ แอท เอม็ควอ

เทยีร ์

- ราคาทตีกลงกนัตาม

สญัญา 

 

- ราคาซอืขายกรรมสทิธิ

เป็นไปตามสญัญาทตีก

ลงกนั 

บรษิทั ไบเทคเซอรว์สิ

เซส จํากดั 

- กลุม่บรษิทัผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ 

- ได้ทาํเสนอราคางานดูแลตน้ไม้

โครงการ   ภริชัทาวเวอร ์ แอท 

เอม็ควอเทยีรแ์ละอนืๆ 

- ราคาทตีกลงกนั 

 

- อตัราคา่บริการเป็นไป

ตามปกตเิสมอืนการทาํ

รายการกบั

บุคคลภายนอก จงึมี

ความสมเหตุสมผล 
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3.6.2 นโยบายการทาํธรุกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลทีเกียวโยง 

การเขา้ทาํธุรกรรมของกองทรสัตฯ์ กบับุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัต ีอาจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทุกรายโดยเท่าเทียมกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายการทาํธุรกรรมดงันี คอื  

1) นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตฯ์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเงอืนไขดงัต่อไปน ี

1.1)  เงอืนไขและขอ้กําหนด ในการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั  

(ก) ในการทําธุรกรรมของกองทรสัต์ฯ กับผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต ์ 

(ข) ธุรกรรมทีกองทรัสต์ทํากับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นธุรกรรมทมีคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาเป็นธรรม รวมทงัค่าใชจ้่าย

ในการเข้าทําธุรกรรมทเีร ียกเก็บจากกองทรสัต์ฯ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(ค) ผูท้มีสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษกบัการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามี

สว่นรว่มในการตดัสนิใจเขา้ทําธุรกรรม 

1.2)  การอนุมตักิารทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตฯ์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตอ้งผา่นการดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปน ี

(ก) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตว่ีาเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมาย

ทเีกยีวขอ้ง 

(ข) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรอืตังแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า

ทรพัย์ส ินสุทธิของกองทรสัต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (หรือมูลค่าอนืใดทีกฎหมาย

หลกัทรพัยก์าํหนด) ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป หรอืเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องไดร้บัมตขิองทปีระชุมผู้ถอื

หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทังนีในกรณีทีธุรกรรมทีกองทรสัต์ฯ ทํากับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกั การคํานวณมูลค่าจะคํานวณ

ตามมลูคา่การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัยท์งัหมดของแต่ละโครงการททีําใหโ้ครงการนนั ๆ 

พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวเนอืงกบัโครงการนนัดว้ย  

1.3)  เวน้แต่เป็นการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตฯ์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทไีดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี
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ชวนไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตีหรอืการขอมติของผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

ตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 1.2) แตใ่นกรณีทเีป็นการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หนงัสอืเชญิประชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัตด์งักล่าวตอ้งมคีวามเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิเพอืประกอบการขอมตจิากผูถ้อื

หน่วยทรสัตด์ว้ย 

2) นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัต ์กบัทรสัตหีรอืบคุคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ี

ในการจดัการกองทรสัต ์ทรสัตจีะไม่กระทาํการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต ์ ไม่

วา่การกระทําการนนัจะเป็นไปเพอืประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้นื เวน้แต่กรณดีงัต่อไปนี 

2.1) เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทําหน้าทเีป็นทรสัต ี

2.2) เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(ก) เป็นธุรกรรมทมีมีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรม

ดงักล่าว 

(ข) ทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะทเีป็นธรรมและได้เปิดเผยขอ้มูลที

เกยีวขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีดท้ราบ

ขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ทงันีการเปิดเผยข้อมูลและการคดัค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑอ์นืทเีกยีวขอ้งตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศ

กาํหนด หรอืแกไ้ขเพมิเตมิ ดงัต่อไปนี 

(1) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรพัย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวกับเรือง

ดงักล่าว หรอืช่องทางอนืใดทีผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทํา

ธุรกรรมไดอ้ยา่งทวัถงึ 

(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทสีมเหตุสมผล ซงึตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทชีดัเจน โดย

ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีทีมีการขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เพอืเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์กระทําการคดัคา้นในการ

ขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นครงันัน 

(4) ในกรณทีมีผีูถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคด้คา้นอย่างชดัเจนตามวธิทีมีกีารเปิดเผยตาม

ขอ้ (3) ในจํานวนทเีกนิกว่าหนงึในสขีองจํานวนหน่วยทรสัตท์จีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

ทรสัตีจะกระทําหรอืยนิยอมให้มีการทําธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ

กองทรสัตฯ์ ไม่ได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 4  

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี4 หน้าท ี1 
 

ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

4.1 ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 

4.1.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี  

งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี15 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ตรวจสอบโดย

นางสาววราพร ประภาศริกิุล ผูส้อบบญัชเีลขทะเบยีนเลขท ี4579 จากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั ได้

แสดงความเห็นต่องบการเงนิของกองทรสัต์ฯ โดยถูกต้องตามทคีวรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

4.1.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงนิของทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

                 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

สินทรพัย ์  

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 6,418,199,004 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 316,077,419 

สนิทรพัยอ์นื 159,167,435 

รวมสินทรพัย ์ 6,893,443,858 

หนีสิน  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,695,154,826 

หนีสนิอนื 224,490,316 

รวมหนีสิน 1,919,645,142 

สินทรพัยส์ทุธิ 4,973,798,716 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี4 หน้าท ี2 
 

งบกาํไรขาดทนุของทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

                 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกระแสเงนิสด ของทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

                 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

รายได้จากการลงทนุ  

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 567,558,018 

รายไดอ้นื 3,265,733 

รวมรายได้ 570,823,751 

ค่าใช้จ่าย  

ตน้ทนุใหเ้ช่าและบรกิาร 106,751,403 

คา่ธรรมเนียม 54,939,154 

คา่ใชจ่้ายอนืๆ 90,407,070 

รวมค่าใช้จ่าย 252,097,627 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 318,726,124 

รายการขาดทุนสุทธทิยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทนุในสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 

(251,193,918) 

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 67,532,206 

กระแสเงินสด 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (6,518,322,793) 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 6,548,345,798 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึนสทุธิ 30,023,005 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวด - 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 30,023,005 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี4 หน้าท ี3 
 

อตัราสว่นทางการเงนิทสีาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนทางการเงิน ปี 2561 

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด (บาท) 4,973,798,716 

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (บาท) 5,077,577,110 

อตัราส่วนการเพมิขนึในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานต่อมลูคา่

สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 1.33 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงนิลงทนุรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลยี

ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 11.24 

อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด 

(รอ้ยละ) 4.96 

อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลยีถว่งนําหนกัของการซอืขายเงนิลงทุน

ระหว่างงวดตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลยีระหว่างงวด (รอ้ยละ) 126.06 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี4 หน้าท ี4 
 

4.2 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จดัการกองทรสัต ์

4.2.1 ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์

คําอธิบายผลการดําเ นินงานและฐานะทางการเง ินของทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี15 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 

4.2.2 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

1) รายได้จากการลงทนุ 

ในปี 2561 กองทรสัตฯ์ มรีายไดจ้ากการลงทุนรวม 570.82 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นรายไดค้่าเช่า

และบรกิารจํานวน 567.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.43 จากรายไดจ้ากการลงทุน ซงึเป็น

ผลจากการดาํเนินงานของโครงการอาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์โดยมอีตัรา

การเช่าพนืท ีณ สนิปี 2561 อยูท่รีอ้ยละ 97.29  

            (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

2) ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561 กองทรสัต์ฯ มคี่าใช้จ่ายรวม 252.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายจากตน้ทุนให้

เช่าและบรกิารจํานวน 106.75 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.35 ของค่าใชจ้่ายรวม และตน้ทุน

ทางการเงนิจาํนวน 67.44 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26.75 ของคา่ใชจ่้ายรวม  

 

 

 

 

 

รายการ 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

รายได้จากการลงทนุ   

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 567,558,018 99.43 

รายไดด้อกเบยี 812,168 0.14 

รายไดอ้นื 2,453,565 0.43 

รวมรายได้ 570,823,751 100.00 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี4 หน้าท ี5 
 

              (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

ในปี 2561 กองทรสัตฯ์ มรีายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ318.72 ลา้นบาท อตัราสว่นกําไรขนัตน้อยู่ทรีอ้ย

ละ 55.84 

อย่างไรก็ตามกองทรสัต์ฯ มีรายการขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเง ินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์จํานวน 251.19 ล้านบาท สาเหตุหลักจากทางกองทรสัต์มกีารประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ ในวนัท ี1 มถิุนายน 2561 จากผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ โดยมมีูลค่าสนิทรพัยเ์ท่ากบั 

6,426 ลา้นบาท ลดลงจากราคาทุนในตอนจดัตงักองจาํนวน 242.79 ลา้นบาท  

4.2.3 ฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์

1) สินทรพัย ์

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต์ฯ มทีรพัยส์นิรวมจํานวน 6,893.44 ลา้นบาท ประกอบด้วย

รายการทสีาํคญั ดงันี 

1.1) เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูค่ายุตธิรรมจํานวน 6,418.20 ลา้นบาท โดย

มูลค่าของเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมูลค่ายุตธิรรมเกดิจากการประเมิน

มูลค่าอสงัหาริมทรพัย์จากผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิอสิระด้วยวิธพีจิารณารายได้ (Income 

Approach)  

1.2) เงนิลงทุนในหลักทรพัย์ตามมลูค่ายุตธิรรมจํานวน 316.08 ลา้นบาท ซงึเป็นการลงทุนใน

กองทุนรวม 

1.3) คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชจีาํนวน 69.63 ลา้นบาท ซงึเป็นคา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วย

ลงทุนรอการตดับญัช ีโดยจะทยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

รายการ 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทนุใหเ้ช่าและบรกิาร  106,751,403  42.35 

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์  17,326,336  6.87 

คา่ธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ  7,666,385  3.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์  3,197,177  1.27 

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์  26,749,256  10.61 

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัช ี  16,542,298  6.56 

คา่ใชจ้่ายอนืๆ  6,421,089  2.55 

ตน้ทนุทางการเงนิ  67,443,683  26.75 

รวมค่าใช้จ่าย 252,097,627 100.00 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี4 หน้าท ี6 
 

(หน่วย: บาท) 

 

 

 

                  

 

 

 

2) หนีสิน 

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มหีนีสนิรวมจํานวน 1,919.64 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

รายการทสีาํคญั ดงันี 

2.1) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสทุธจิาํนวน 1,695.15 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

24.59 ของสนิทรพัยร์วม 

2.2) เงนิมดัจาํคา่เช่าและบรกิารจํานวน 150.22 ลา้นบาท ซงึเป็นเงนิประกนัคา่เช่าและคา่บรกิาร

ของผูเ้ช่า 

   (หน่วย: บาท) 

 

    

 

 

 

3)  สินทรพัยส์ทุธิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มสีนิทรพัยส์ทุธจิาํนวน 4,973.80 ลา้นบาท โดยมสีนิทรพัย์

สทุธติ่อหน่วยเท่ากบั 9.6520 บาท 

4.2.4 งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัตฯ์ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารจาํนวน 30.02 ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุหลกัดงันี 

1) ในระหว่างปี 2561 กองทรสัตฯ์ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 6,518.32 ลา้นบาท 

สว่นใหญ่เกดิจากซอืเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 6,669.39 ลา้นบาท ซงึเป็นการ

รายการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

สินทรพัย ์  

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 6,418,199,004 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 316,077,419 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 30,023,005 

ลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารและลกูหนีอนื 12,777,498 

คา่ใชจ่้ายรอตดับญัช ี 69,625,837 

สนิทรพัยอ์นื  46,741,095  

รวมสินทรพัย ์ 6,893,443,858 

รายการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

หนีสิน  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 60,636,469 

คา่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า  13,629,561  

เงนิมดัจาํคา่เช่าและบรกิาร  150,224,286  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  1,695,154,826  

รวมหนีสิน  1,919,645,142  



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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สว่นท ี4 หน้าท ี7 
 

ลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวบางสว่นในโครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

และกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภคและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนอืงกบัโครงการ 

2) ในระหว่างปี 2561 กองทรสัตฯ์ มเีงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 6,548.35 ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่เกดิจากการขายหน่วยทรสัตต์อนจดัตงักองทรสัตฯ์ จํานวน 5,153.10 ลา้นบาท และเงนิสดรบั

จากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 1,689.90 ลา้นบาท 

 

                               (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงินสด 
วนัที 15 มกราคม 2561 - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (6,518,322,793) 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 6,548,345,798 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึนสทุธิ 30,023,005 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวด - 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 30,023,005 



ส่วนที 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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สว่นท ี4 หน้าท ี8 
 

4.3 ความเหน็ของทรสัตีเกียวกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

รายงานความเหน็ของทรสัตสีาํหรบัระยะเวลารอบปีบญัช ีตงัแต่วนัท ี15 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 

2561 เอกสารแสดงหน้าถดัไป 





 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 5  

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที 5 การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นท ี5 หน้าท ี1 
 

ส่วนที 5 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

การรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีนนั  ให้กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม

ผกูพนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ลงลายมอืชอืพรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พรอ้มทงัมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรปูแบบดงันี   

 “ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแล้วดว้ยความระมดัระวงั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําใหผู้อ้นืสําคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั” นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัตร์บัรองว่า  

1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีของกองทรสัต์ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกยีวกบัฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

2) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทดี ีเพอืใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์

ในสว่นทเีป็นสาระสาํคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทงัควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  

3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้จัดให้มรีะบบการควบคุมภายในทดี ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ

ดงักล่าว และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อ

ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์แลว้ ซงึครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลยีนแปลงทสีาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทงัการกระทาํทมีชิอบทอีาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทรสัต ์  

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัรองความ

ถกูตอ้งแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้อบหมายให ้นายอรรถกร เนตร์เนรมติรด ีเป็นผูล้งลายมอืชอืกํากบัเอกสารนีไวทุ้ก

หน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชอืของนายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ีกํากบัไว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะถอืว่าไม่ใช่

ขอ้มลูทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   

 ชอื    ตาํแหน่ง     ลายมอืชอื 

1.  นางประพรี ์บุร ี        ประธานกรรมการ    ………………………………… 

2.  นางสโรชา บุร ี          กรรมการบรหิาร   ………………………………… 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้าํเนินการแทนกองทรสัต ์  

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ชอื    ตาํแหน่ง     ลายมอืชอื 

1. นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี       กรรมการผูจ้ดัการ   ………………………………… 



              เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร  

                                                               ซึงรบัผิดชอบในสายงานเกียวกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 1 
 

 

-ไม่ม-ี 



              เอกสารแนบ 2 สญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

สญัญาก่อตงัทรสัต ์

 

















































































































































































              เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบอาํนาจจากทรสัตี  

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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เอกสารแนบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

หนังสือมอบอาํนาจจากทรสัตี 

 











              เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ของบริษทัย่อย  

                                                               ซึงรบัผิดชอบในสายงานเกียวกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 4 
 

 

-ไม่ม-ี 



              เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance)  

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 5 
 

 

-ไม่ม-ี 



                 เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 6 
 

 

-ไม่ม-ี 
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