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ส่วนท่ี 1 สรปุขอ้มูลส ำคญัของกองทรสัต ์

1.1 สำระส ำคญัของกองทรสัต ์

1) ข้อมูลท่ีส ำคญัของกองทรสัต ์

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ  
ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust 
ช่ือย่อ BOFFICE 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
อำยุกองทรสัต ์ ไม่ก าหนดอายุกองทรสัต ์
ทุนช ำระแล้ว  4,873,441,263 บาท 
ประเภทของกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

2) ข้อมูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกั 

 โครงกำรอำคำรส ำนักงำนภิรชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

รำยละเอียดกำรลงทุน 

ลกัษณะการลงทุน 1. สิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท 
เอม็ควอเทยีร ์   

1.1 พื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่าของอาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท 
เอม็ควอเทยีร ์(ชัน้ 15 ถงึชัน้ 42 และชัน้ 43 บางสว่น) และพืน้ทีเ่ช่า
รา้นคา้ปลกี (ชัน้ M) 

1.2 พื้นที่ส่วนกลางส่วนส านักงาน เช่น พื้นที่บันไดหนีไฟ  พื้นที่ลิฟท ์
พืน้ทีท่างเดนิสว่นส านกังาน และพืน้ทีล่อ็บบีส้ว่นส านกังาน เป็นตน้ 

1.3 พืน้ทีจ่อดรถสว่นส านกังาน (ซึง่ตัง้อยู่ภายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อล 
ควอเทยีร ์ชัน้ 2M ชัน้ 3 และชัน้ 3M) 

1.4 พื้นที่ส าหรบังานระบบสาธารณูปโภคของส่วนส านักงาน (ซึ่งเป็น
พื้นที่บางส่วนภายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และอาคาร
ส านักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท  เอ็มควอเทียร์) รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคของส่วนทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกบัศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอ
เทียร์ (ซึ่งตัง้อยู่ภายในอาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ บรเิวณ
บางสว่นของชัน้ BB ชัน้ B ชัน้ G และชัน้ 5M) 

2. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์ที่เกี่ยวเน่ืองกบัโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 
เอ็มควอเทียร์  ได้แก่ กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบ
สาธารณูปโภคในส่วนของอาคารส านักงาน และสว่นทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกบั
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รำยละเอียดกำรลงทุน 
ศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์ รวมถงึกรรมสทิธิใ์นเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง 

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 26 ปี 9 เดอืน นับจากวนัที่จดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  โดยสทิธกิารเช่า
จะสิน้สดุในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2587   

วนัทีเ่ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ 18 มกราคม 2561 

มลูค่าทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 6,668,789,000 บาท  

ราคาประเมนิของทรพัยส์นิ ณ 1 
มถุินายน พ.ศ. 2562 

6,489,000,000 บาท  (ประเมนิโดย บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุน 

ทีต่ัง้ 689 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ โครงการอาคารส านักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ตัง้อยู่บนทีด่นิ 13 ไร่ 
32 ตารางวา ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั  

เจา้ของกรรมสทิธิอ์าคาร อาคารเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั  

ประเภทการใชง้าน อาคารส านกังานใหเ้ช่า 

พืน้ทีร่วม (Gross Floor Area) 94,853 ตารางเมตร ซึง่รวมพืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่า พืน้ทีส่ว่นกลางส่วนส านกังาน 
พืน้ทีจ่อดรถสว่นส านกังาน พืน้ทีส่ าหรบัวางงานระบบสาธารณูปโภค และพืน้ทีท่ี่
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการ 

พืน้ทีเ่ช่าสทุธ ิ                     
(Net Leasable Area) 

49,460 ตารางเมตร ซึ่งรวมพื้นที่ส านักงานให้เช่า 49,164 ตารางเมตร พื้นที่
ระเบยีง 232 ตารางเมตร และพืน้ทีร่า้นคา้ปลกีใหเ้ช่า 64 ตารางเมตร  

ปีทีส่รา้งเสรจ็ ปี 2558  

ลกัษณะจดัหาผลประโยชน์ จดัหาผลประโยชน์ดว้ยการใหเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่รายยอ่ย และใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองการ
ใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

ประเภทของกลุ่มลกูคา้ กลุ่มผูเ้ช่าทีม่คีวามหลากหลายทัง้ในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร 

รายไดค้่าเช่าและบรกิารปี 2562 637,532,359 บาท 

ขอ้จ ากดัหรอืภาระผกูพนั ภายใต้สญัญากูเ้งนิ กองทรสัต์ฯต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการ
ตามที่ระบุไว้ในสญัญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อสนิทรพัย์รวม และ
อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีก่ าหนด 
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3) ข้อมูลส ำคญัเก่ียวกบักำรจดัหำรำยได้ของอสงัหำริมทรพัย ์

การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์  มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีด่ี
และต่อเนื่องในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ จะก าหนดนโยบายและกลยุทธท์ีเ่หมาะสม
ในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ฯ เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรสัต์ฯ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ทัง้นี้รูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ที่กองทรสัต์ฯ จะได้รบัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ฯลงทุน 
ไดแ้ก่ 

3.1) รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต์ฯ ไดร้บัจากการปล่อยเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงาน และพืน้ทีร่า้นค้า
ให้แก่ผู้เช่าโดยตรง ซึ่งผูเ้ช่าน าพืน้ที่อาคารส านักงานไปประกอบกจิการของตนเอง โดยกองทรสัต์ฯ คดิค่า
เช่าและค่าบรกิารจากผูเ้ช่าเป็นอตัราคงทีต่ามขนาดของพืน้ทีโ่ดยสญัญามาตรฐานทีท่ าสญัญากบัผูเ้ช่ามอีายุ
สญัญา 3 ปี โดยผูเ้ช่าช าระค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นรายเดอืนใหแ้ก่กองทรสัต์ฯ   

3.2)  รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายได้ค่าทีจ่อดรถ ค่าแอร์ล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็จากผู้เช่า รายได้
จากการบรกิาร รายไดจ้ากการสง่เสรมิการขายและค่าโฆษณา (ส่วนแบ่งก าไรจากรายไดข้องสือ่จอภาพแอล
ซดี)ี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพืน้ทีง่านระบบโทรคมนาคม รายไดค้่าปรบั ค่าบ าบดัน ้าเสยี และค่า
ท าบตัรผ่านเขา้ออกอาคาร 

4) สรปุเหตกุำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญั 

กองทรสัตม์เีหตุการณ์ทีส่ าคญัส าหรบัปี 2561 และปี 2562 ทีผ่่านมาดงันี้ 

เหตุการณ์ทีส่ าคญัในปี 2561 

 BOFFICE ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 
2561 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ีและบรษิทั ภริชั รที แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2561 กองทรสัต์ฯ ไดเ้ขา้ลงทุนครัง้แรกในสทิธกิารเช่าของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 
เอม็ควอเทยีร ์มูลค่าลงทุนรวม 6,605 ลา้นบาท (ไม่รวมมูลค่าภาษีที่เกี่ยวขอ้ง) โดยการเสนอขายหน่วยทรสัต์
มลูค่า 5,153 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 1,720 ลา้นบาท 

 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2561 BOFFICE ไดเ้ริม่ซือ้ขายหน่วยทรสัตเ์ป็นวนัแรก 

เหตุการณ์ทีส่ าคญัในปี 2562 

 เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2562 BOFFICE ได้จดัประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา
อนุมตัจิากผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ในการอนุมตัิการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต์ฯ ในการเพิม่
ทุน  การอนุมตักิารเพิม่ทุนครัง้ที่ 1 ในโครงการอาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ใหม่ การอนุมตัิวธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกขายและเสนอขาย
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เพิ่มเติม และการอนุมตัิการกู้ยมืเงนิและการให้หลกัประกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ได้มติ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นเอกฉนัท ์

 เมื่อวนัที ่12 มถุินายน 2562  BOFFICE ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยครัง้ที ่1/2562 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร
แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุในการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์และไดม้ตอินุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นเอกฉนัท ์

5) สรปุข้อมูลส ำคญัเก่ียวกบักำรกู้ยืมเงิน 

การลงทุนของกองทรสัต์ฯ ในปัจจุบนันัน้ใช้แหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยมืเงนิ โดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ฯ เขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีโดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทีก่ าหนดใน
สญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิ และเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ กบัผูใ้ห้
กูห้รอืระหว่างคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญัเบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 

ตารางสรุปรายละเอยีด เงื่อนไข การกูย้มืเงนิของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

ผูกู้ ้ บริษัท หลักทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากัด กระท าการแทนในฐานะทรสัตี
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

วงเงนิกู ้(ลา้นบาท) 1,720 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบีย้ อัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR (Minimum Loan Rate) ลบอัตราร้อยละที่ระบุตาม
สญัญากูย้มืเงนิ 

ระยะเวลาช าระคนืเงนิกู ้ ระยะเวลาช าระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัเบกิถอนเงนิกูค้รัง้แรก  

การช าระเงนิตน้ของวงเงนิ ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเงนิกู ้  

การช าระดอกเบีย้ ช าระรายเดอืน 

หลกัประกนัการกูย้มื 1. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์
แอท เอม็ควอเทยีร ์

2. การจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจบนงานระบบ หรอืระบบสาธารณูปโภค 
เครื่องมอื รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรอืสทิธิเรยีกร้องภายใต้สญัญาซื้อขาย
สงัหารมิทรพัยโ์ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ 

3. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญารบับรกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง 

4. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

5. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพืน้ทีจ่อดรถ 

6. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทรสัต ์
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7. การสลกัหลงักรมธรรม์ประกันภัยทรพัย์สนิส าหรบัความเสี่ยงภัยทุกประเภท 
(Property All Risk Insurance) และกรมธรรม์ประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) ของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ
เทยีร ์ยกเวน้ประกนัภยัความรบัผดิของต่อบุคคลภายนอก โดยระบุชื่อผูใ้หกู้เ้ป็น
ผู้ร ับประโยชน์ร่วม (Co-Beneficiary) และ/หรือ เป็นผู้เอาประกันร่วม (Co-
Insured)  

สถานะของการกูย้มืเงนิ ณ วนัสิน้รอบบญัชปีี 2562 

จ านวนเงนิตน้คงคา้ง (บาท)  1,720,000,000 

มลูค่าสนิทรพัยร์วม (บาท) 6,963,658,604 

อตัราสว่นหนี้สนิเงนิกูย้มืต่อมลูคา่ทรพัยส์นิรวม (รอ้ยละ) 24.70 

การปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิของสญัญากูย้มืเงนิ (Financial 
Covenants) 

กองทรสัตฯ์ ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไข
ทางการเงนิ ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 

6) ข้อมูลกำรจ่ำยเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วย 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนส าหรบัปี 2561 และ 2562 มรีายละเอยีดตามตารางดงันี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวด วนัท่ีจ่ำย 
จ ำนวนเงินจ่ำย 
(บำท/หน่วย) 

15 มกราคม – 31 มนีาคม 2561 7 มถุินายน 2561 0.1315 

รวมกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทนส ำหรบัปี 2561 0.1315 

1 มกราคม – 31 มนีาคม 2562 6 มถุินายน 2562 0.1519 

1 เมษายน – 30 มถุินายน 2562 6 กนัยายน 2562 0.1698 

1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2562 12 ธนัวาคม 2562 0.1632 

1 ตุลาคม – 30 ธนัวาคม 2562 16 มนีาคม 2563 0.1961 

รวมกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทนส ำหรบัปี 2562 0.6810 

การลดทุนช าระแลว้ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มรีายละเอยีดตามตารางดงันี้ 

การลดทุนช าระแลว้ส าหรบัปี 2561 

ครัง้ท่ี เหตใุนกำรลดทุน วนัปิดสมุด วนัท่ีจ่ำย 
จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท/หน่วย) 

1 กองทรสัตฯ์ มรีายการขาดทุน
ที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากการวัด
มลูค่าเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ี่

17 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61 93,631,826 0.1817 
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ครัง้ท่ี เหตใุนกำรลดทุน วนัปิดสมุด วนัท่ีจ่ำย 
จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท/หน่วย) 

กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน  
2 กองทรสัตฯ์ มรีายการขาดทุน

ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดั
มลูค่าเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ี่
กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน 

23 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 85,438,398 0.1658 

3 - กองท รัสต์ ฯ  มี รายการ
ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ฯ เขา้
ลงทุน 

- การตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่าย
รอการตดับญัช ี

- ก า ร ตั ด จ า ห น่ า ย
ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้

6 ม.ีค. 62 27 ม.ีค. 62 85,489,929 0.1659 

รวมกำรลดทุนช ำระแลว้ส ำหรบัปี 2561 264,560,153 0.5134 

การลดทุนช าระแลว้ส าหรบัปี 2562 

ครัง้ท่ี เหตใุนกำรลดทุน วนัปิดสมุด วนัท่ีจ่ำย 
จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท/หน่วย) 

1 ก อ ง ท รั ส ต์ ฯ  มี ร า ย ก า ร
ค่าใช้จ่ายทางบญัช ีได้แก่การ
ตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอการ
ตดับญัชี และการตัดจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้

23 พ.ค. 62 6 ม.ิย. 62 5,616,879 0.0109 

2 ก อ ง ท รั ส ต์ ฯ  มี ร า ย ก า ร
ค่าใช้จ่ายทางบญัช ีได้แก่การ
ตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอการ
ตดับัญช  ีและการตัดจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้

 

23 ส.ค. 62 6 ก.ย. 62 5,307,693 0.0103 

3 ก อ ง ท รั ส ต์ ฯ  มี ร า ย ก า ร
ค่าใช้จ่ายทางบญัช ีได้แก่การ
ตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอการ
ตดับญัชี และการตัดจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้

26 พ.ย. 62 12 ธ.ค. 62 4,174,011 0.0081 
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ครัง้ท่ี เหตใุนกำรลดทุน วนัปิดสมุด วนัท่ีจ่ำย 
จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท/หน่วย) 

รวม 15,098,583 0.0293 

7) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยของกองทรสัต ์     

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทรสัตส์ าหรบัระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

   (หน่วย: บาท) 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์

ส ำหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 *รอ้ยละ 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
ตัง้แต่วนัท่ี 

15 มกรำคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 
*รอ้ยละ 

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบรกิาร 119,690,289 2.39 106,751,403 2.10 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 17,937,580 0.36 17,326,336 0.34 
ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 7,854,202 0.16 7,666,385 0.15 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ 3,581,090 0.07 3,197,177 0.06 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 34,050,259 0.68 26,749,256 0.53 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี 17,217,767 0.34 16,542,298 0.33 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 4,348,828 0.09 6,421,089 0.13 
ตน้ทุนทางการเงนิ 71,966,456 1.43 67,443,683 1.33 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทัง้หมด 276,646,471 5.51 252,097,627 4.97 

*รอ้ยละของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 

8) กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกองทรสัต ์

8.1) ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกองทรสัต ์

ค าอธบิายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์  
ภริชัออฟฟิศ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

8.2) ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ 

(ก) รำยได้จำกกำรลงทุน 

ในปี 2562 กองทรสัตฯ์ มรีายไดจ้ากการลงทุนรวม 643.44 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 72.62 
ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 12.72 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากรายได้ค่าเช่าและบรกิารจ านวน 69.97 ล้าน
บาท คดิเป็นร้อยละ 12 33 และเพิ่มขึน้จากรายได้อื่นจ านวน 3.16 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 128.83 
ตามล าดบั 

มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 5,018,406,400  5,077,577,110  
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   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
ตัง้แต่วนัท่ี  

15 มกรำคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กำรเปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายได้จากการลงทุน    
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 637,532,359 567,558,018 12.33 
รายไดด้อกเบีย้ 293,940 812,168 (63.81) 
รายไดอ้ื่น 5,614,529 2,453,565 128.83 
รวมรายได ้ 643,440,828 570,823,751 12.72 

(ข) ค่ำใช้จ่ำย    

ในปี 2562 กองทรสัตฯ์ มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 276.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 24.55 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.74 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากตน้ทุนใหเ้ช่าและบรกิารจ านวน 12.94 ลา้นบาท คดิ
เป็นร้อยละ 12.12 เพิม่ขึน้จากค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 7.30 ลา้นบาท คดิเป็น
ร้อยละ 27.29 และเพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงินจ านวน 4.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.71 
ตามล าดบั 

   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
ตัง้แต่วนัท่ี  

15 มกรำคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กำร
เปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนใหเ้ช่าและบรกิาร 119,690,289 106,751,403 12.12 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 17,937,580 17,326,336 3.53 
ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 7,854,202 7,666,385 2.45 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ 3,581,090 3,197,177 12.01 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 34,050,259 26,749,256 27.29 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี 17,217,767 16,542,298 4.08 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 4,348,828 6,421,089 32.27 
ตน้ทุนทางการเงนิ 71,966,456 67,443,683 6.71 
รวมค่าใช้จ่าย 276,646,471 252,097,627 9.74 

(ค) รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิ    

ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มรีายได้จากการลงทุนสุทธจิ านวน 366.79 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนจ านวน 
48.07 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.08 และในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการ
ด าเนินงานจ านวน 426.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 358.87 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 531.40 
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ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ในปี 2562 มี
ก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 59.61 ลา้นบาท เป็นตน้ 

   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
ตัง้แต่วนัท่ี  

15 มกรำคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กำร
เปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการลงทุน 643,440,828 570,823,751 12.72 
ค่าใชจ้่าย 276,646,471 252,097,627 9.74 
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 366,794,357 318,726,124 15.08 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 59,607,079 (251,193,918) 123.73 
การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 426,401,436 67,532,206 531.40 

8.3) ฐำนะทำงกำรเงินของกองทรสัต ์    

(ก) สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 6,963.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน
จ านวน 70.21 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.02 ประกอบไปดว้ยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรมเพิม่ขึ้นจ านวน 61.01 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.95 เน่ืองจากการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ 
ดว้ยวธิรีายได ้(Income approach) 

(2) ลูกหนี้จากการให้เช่าและบรกิารและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 14.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
116.33 เน่ืองจากลกูหนี้จากการเรยีกเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

(3) ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชลีดลงจ านวน 7.66 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.01 ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายในการ
จดัตัง้กอง โดยลดลงจากการทยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี 

   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 
กำรเปล่ียนแปลง 

(รอ้ยละ) 
สินทรพัย ์    
เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฯ์ 6,479,211,187 6,418,199,004 0.95 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 293,067,886 316,077,419 (7.28) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 53,215,851 30,023,005 77.25 
ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารและลกูหนี้อื่น 27,641,255 12,777,498 116.33 
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี 61,962,685 69,625,837 (11.01) 
สนิทรพัยอ์ื่น 48,559,740 46,741,095 3.89 
รวมสินทรพัย ์ 6,963,658,604 6,893,443,858 1.02 
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(ข) หน้ีสิน    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ฯ มีหนี้สนิรวมจ านวน 1,913.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ านวน 5.72 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.30 ประกอบดว้ยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลงจ านวน 19.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.35 เน่ืองจากการ
จ่ายช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

(2) ค่าเช่าและบรกิารรบัล่วงหน้าเพิม่ขึน้จ านวน 4.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.12 เน่ืองจากมผีู้
เช่าจ่ายช าระค่าเช่าและบรกิารล่วงหน้ามากกว่าปีก่อน 

   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 
กำรเปล่ียนแปลง 

(รอ้ยละ) 
หน้ีสิน    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 41,019,543 60,636,469 (32.35) 
ค่าเช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า 17,870,735 13,629,561 31.12 
เงนิมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 154,110,782 150,224,286 2.59 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,700,919,723 1,695,154,826 0.34 
รวมหน้ีสิน 1,913,920,783 1,919,645,142 (0.30) 

(ค) สินทรพัยส์ทุธิ    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตฯ์ มสีนิทรพัยส์ทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 75.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
1.53 เน่ืองจากมกี าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 176.53 ลา้นบาท 

   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 
กำรเปล่ียนแปลง 

(รอ้ยละ) 
สินทรพัยส์ทุธิ    
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 4,873,441,263 4,974,029,775 (2.02) 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 176,296,558 (231,059) 76,399.37 
สินทรพัยส์ทุธิ 5,049,737,821 4,973,798,716 1.53 

 
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย (บาท) 9.7994 9.6520  
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด(หน่วย) 515,310,000 515,310,000  
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(ง) งบกระแสเงินสด     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ฯ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารจ านวน 53.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนจ านวน 23.19 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 440.70 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่ได้มาจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 426.40 ลา้น
บาท 

(2) ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มเีงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 417.51 ลา้นบาท โดยสว่น
ใหญ่ใชไ้ปในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายลดทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ และจ่ายช าระ
ดอกเบีย้ ตามล าดบั 

   (หน่วย: บาท) 

รำยกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
ตัง้แต่วนัท่ี 

15 มกรำคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กำร
เปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิการรมด าเนินงาน 440,703,958 (6,518,322,793) 106.76 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิการรมจดัหาเงนิ (417,511,112) 6,548,345,798 (106.38) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 23,192,846 30,023,005 (22.75) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้ปี/งวด 30,023,005 - (100.00) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 53,215,851 30,023,005 77.25 

                           
1.2 ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกำรลงทุนในหน่วยทรสัต ์

1) ความเสีย่งเกีย่วกบัคู่แขง่ทางการคา้ในการด าเนินธุรกจิของกองทรสัต์ 
2) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารผดินดัช าระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืยอมเลกิสญัญาเช่า

และสญัญาบรกิารก่อนก าหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ
กองทรสัตฯ์ 

3) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มื 
4) ความเสีย่งเกีย่วกบัภยัธรรมชาต ิอุทกภยั การก่อวนิาศภยัและภยัโจรกรรม  
5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกับ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัตฯ์ อาจสญูเสยี 
6) ความเสี่ยงของอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรัสต์ฯ ลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้ม การปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวอาจสง่ผลใหก้องทรสัต์มคี่าใชจ้่ายและภาระความรบั
ผดิหลายดา้น 

7) ความเสีย่งเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทยและ/หรอืการแกไ้ข
กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอาจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ไม่อาจรบัรองไดว้่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะไม่
สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่องบการเงนิของกองทรสัต ์หรอืต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์
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8) ความเสีย่งจากกรณีถูกเวนคนืทีด่นิจากหน่วยงานของรฐั 
9) ความเสีย่งในมลูค่าสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

10) ความเสีย่งเกีย่วกบัการต่อสญัญาในอนาคตของสทิธใินการใชท้างเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 
11) ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัตไ์ม่กระจายการลงทุน 
12) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัย์สนิอนัมาจากความสามารถในการ

บรหิารทรพัยส์นิโดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
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ส่วนที 2 การดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์

2.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ  

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 

อายุกองทรสัต ์ ไม่กาํหนดอายกุองทรสัต ์

ทนุชาํระแล้ว 4,873,441,263 บาท 

ประเภทของกองทรสัต ์ ประเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

2.2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

2.2.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  

1) วตัถปุระสงคข์องกองทรสัตฯ์ 

ทรสัต์เพือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ภิรัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์ฯ”) จัดตังขึนตาม

พระราชบญัญตัทิรสัตเ์พอืธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 จดัตงัขนึเพอืประโยชน์ในการดาํเนินธุรกรรม

ในตลาดทุนตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยมวีตัถุประสงคใ์นการระดมเงนิทุนจากนัก

ลงทุนทวัไป โดยการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate Investment Trust : REIT) ต่อประชาชน และมวีตัถุประสงค์ในการนํา

หน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

เมอืกองทรสัต์ฯ นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิกู้ยมืไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของ

กองทรสัตฯ์ ซงึทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนในปัจจุบนัคอืสทิธิการเช่าพนืทรีะยะยาวบางส่วนในโครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภคและสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบั

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และนําทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้

เช่าพนืทขีองอสงัหารมิทรพัยท์จีะไดร้บัคา่เช่าและคา่ตอบแทนตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที

มอีํานาจหน้าทีประกาศกําหนด รวมตลอดจนการให้บรกิารทีเกียวเนืองกบัการใหเ้ช่าดงักล่าวด้วย 

รายไดท้กีองทรสัต์ฯ จะไดร้บัจากการดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าเช่า 

ค่าตอบแทนจากการให้บรกิารทเีกียวเนืองและค่าตอบแทนการใหส้ิทธิตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. หรอื

หน่วยงานทมีีอํานาจหน้าทปีระกาศกําหนด การดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การ

ควบคุมและกํากับดูแลโดยทรัสตี เพือให้การดําเนินงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร

อสังหารมิทรพัย์เป็นไปตามข้อตกลงและเงอืนไขแห่งสัญญาก่อตงัทรสัต์ สัญญาแต่งตังผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามทพีระราชบญัญตัทิรสัตเ์พอืธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 รวมทงั

ประกาศอนื ๆ ทเีกียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยประกาศกําหนด ทงันีกองทรสัต์ฯ จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดทเีป็นการใช้กองทรสัต์ฯ 
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เขา้ดาํเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิเอง เช่น เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกจิโรงพยาบาล อกีทงั

กองทรสัตฯ์ จะไม่นําอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ ออกใหเ้ช่าแก่บุคคลทมีเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะนํา

อสงัหารมิทรพัยน์นัไปใชป้ระกอบธุรกจิทขีดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2) ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ 

กองทรสัตฯ์ มนีโยบายดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ โดยนําพนืทขีอง

ทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายย่อยตามทรีะบุไวใ้นหวัขอ้ 2.2.5 “การจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย”์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) เป็นผูจ้ดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของ

กองทรสัตฯ์ ผา่นการกาํหนดนโยบายและการวางกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ 

เพอืก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทรสัตฯ์ และมอบหมายหน้าทใีนการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์

ใหแ้ก่ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท์ จํากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (Property Manager) ซงึ

หน้าทดีงักล่าวไดแ้ก่ การนําทรพัย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรปูของการใหเ้ช่าพนืทตีามนโยบายใน

การจดัหาผลประโยชน์ทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูก้ําหนดไว ้รวมทงัการตดิต่อประสานงานและอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าพนืท ี และจดัเกบ็รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารอนืๆ เพอืนําส่งใหแ้ก่กองทรสัต์ฯ 

โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะเป็นผูด้ําเนินการจดัหาผูส้นใจทจีะเช่าพนืท ีการใหเ้ขา้ชมสถานทแีละ

การเจรจากบัผูท้สีนใจ ตลอดจนบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอสังหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ฯ ให้อยู่ใน

สภาพทดีแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์  

3) กลยทุธใ์นการดาํเนินงานหรือการจดัหาผลประโยชน์ 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ จํากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ เพอืผลกัดนัใหธุ้รกจิใหเ้ช่าและบรกิารพนืทอีาคารสํานกังานสรา้งรายไดใ้น

เชงิพาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัตฯ์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ โดยบรษิทัมนีโยบาย

และกลยทุธ์ทสีาํคญัในการดาํเนินธุรกจิดงัต่อไปนี 

3.1) ดา้นการบรหิารทรพัยส์นิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตดิตามผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ฯ โดย

ในแต่ละปีจะมกีารเปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ 

ในอดตีเพอืใหก้องทรสัต์ฯ ไดร้บักําไรจากการดาํเนินงานตามเป้าหมายทกีําหนด อย่างไรก็ดี

หากผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

วเิคราะห์เพอืหาสาเหตุรวมถงึปรบัปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานเพอืให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายทคีาดไว ้ 

3.2) การกําหนดอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสมและมคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการตลาด  

3.3) การพฒันาประสทิธิภาพการดําเนินงาน และเน้นการให้บรกิารเป็นสําคญัเพอืให้ผูเ้ช่าได้รบั

ความสะดวก และเป็นการรกัษาฐานของลกูคา้ พรอ้มทงัควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

3.4) การเพมิศกัยภาพของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ ลงทุน โดยการดแูลรกัษาพนืทขีองโครงการและ

พฒันาปรบัปรงุภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิ ใหอ้ยูใ่นสภาพดอีย่างสมาํเสมอ 

3.5) กองทรสัตฯ์ มุ่งเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าทมีคีณุภาพ และทําเล

ทตีงัทมีศีกัยภาพ สามารถเดนิทางไดส้ะดวกทงัระบบขนส่งสาธารณะและทางรถยนต์ เพอืให้



ส่วนที 2 การดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

ส่วนท ี2 หน้าท ี3 
 

ทางกองทรสัต์ฯ มผีลประกอบการทดี ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ใน

ระดบัทดีอีย่างยงัยนื 

ทงันีผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นผู้ทีจดัการงานบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยนําทรพัย์สนิไปจัดหา

ผลประโยชน์ในรูปของการใหเ้ช่าพนืทตีามนโยบายของผูจ้ัดการกองทรสัต์ ติดต่อประสานงานและ

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า และจดัเก็บค่าเช่าเพอืนําส่งกองทรสัต์ฯ ตลอดจนการจัดให้มีการ

บํารุงรกัษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ฯ ให้อยู่ในสภาพทีดีและพร้อมจัดหา

ผลประโยชน์ 

2.2.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั  

กองทรสัตฯ์ มกีารเปลยีนแปลงและพฒันาการทสีาํคญั ดงันี 

เหตุการณ์ทสีาํคญัในปี 2561 

 BOFFICE ไดจ้ดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมอืวนัท ี15 

มกราคม 2561 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั ทําหน้าทเีป็นทรสัต ีและ

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั ทาํหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 เมอืวนัท ี18 มกราคม 2561 กองทรสัต์ฯ ไดเ้ขา้ลงทุนครงัแรกในสทิธกิารเช่าของโครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มูลค่าลงทุนรวม 6,605 ลา้นบาท (ไม่รวมมูลค่าภาษีทเีกยีวขอ้ง) โดยการ

เสนอขายหน่วยทรสัตม์ลูคา่ 5,153 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน 1,720 ลา้นบาท 

 เมอืวนัท ี23 มกราคม 2561 BOFFICE ไดเ้รมิซอืขายหน่วยทรสัต์เป็นวนัแรก 

เหตุการณ์ทสีาํคญัในปี 2562 

 เมอืวนัท ี12 มถุินายน 2562 BOFFICE ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครงัท ี1/2562 เพอื

พจิารณาอนุมตัจิากผู้ถือหน่วยทรสัต์ ในการอนุมัติการลงทุนในทรพัย์ส ินทีจะลงทุนเพมิเติมของ

กองทรสัตฯ์ ในการเพมิทนุ  การอนุมตักิารเพมิทุนครงัท ี1 ในโครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์

แอท ไบเทค โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ การอนุมตัวิธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรร

หน่วยทรสัต์ทอีอกขายและเสนอขายเพมิเตมิ และการอนุมตักิารกู้ยมืเงินและการใหห้ลกัประกนัที

เกยีวขอ้งกบัการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ไดม้ตอินุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นเอกฉนัท ์

 เมอืวนัท ี12 มถุินายน 2562  BOFFICE ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยครงัท ี1/2562 เพอืพจิารณา

อนุมตักิารแก้ไขเพมิเตมิสญัญาก่อตังทรสัต์ในส่วนทเีกียวข้องกบัเหตุในการลดทุนชําระแล้วของ

กองทรสัต ์และไดม้ตอินุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นเอกฉนัท ์

2.2.3 โครงสร้างการบริหารจดัการกองทรสัตฯ์ 

กองทรสัต์ฯ จดัตงัขนึเพอืประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์เพอืเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และฉบบัแก้ไขเพมิเตมิ และมี

วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์เมอืกองทรสัตฯ์ นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิ
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กูย้มืไปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ต่งตงับรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพอืนําทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าพนืทขีอง

อสงัหารมิทรพัย์ทจีะไดร้บัค่าเช่าและค่าตอบแทนตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีีอํานาจหน้าที

ประกาศกาํหนด รวมตลอดจนการใหบ้รกิารทเีกยีวเนืองกบัการใหเ้ช่าดงักล่าวดว้ย รายไดท้กีองทรสัต์ฯ จะ

ไดร้บัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ คา่เช่า คา่ตอบแทนจากการใหบ้รกิาร

ทเีกยีวเนืองและค่าตอบแทนการใหส้ทิธิตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีีอํานาจหน้าทปีระกาศ

กาํหนด การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกํากบัดแูลโดยทรสัต ีเพอืใหก้าร

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตาม 

ข้อตกลงและเงอืนไขแห่งสญัญาแต่งตงัผู้จ ัดการกองทรสัต์ และสญัญาแต่งตงัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ตลอดจนหลกัเกณฑท์พีระราชบญัญตัิทรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 รวมทงัประกาศอนื ๆ ที

เกยีวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยสญัญาก่อตงัทรสัตมี

สาระสาํคญัตามเอกสารแนบ 2 และผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถขอดสูาํเนาสญัญาก่อตงัทรสัต์ฉบบัเตม็ไดโ้ดย

สามารถดาวน์โหลดไดท้เีวบ็ไซตข์องกองทรสัตฯ์ www.bofficereit.com 

โครงสรา้งของกองทรสัตฯ์ สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี 
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2.2.4 ข้อมลูทรพัยสิ์นของกองทรสัตฯ์ 

2.2.4.1 รายละเอียดทรพัยสิ์นโดยแยกประเภทตามทรพัยสิ์น    

1) รายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2562 

ประเภทเงินลงทนุ 

พืนทีเฉพาะ

ส่วนของ

กองทรสัต์ฯ 

ราคาทนุ 

(บาท) 

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท) 

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน 

เงินลงทนุในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์ 

    

โครงการอาคารสาํนักงานภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ 

ทตีงั  689 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ       94,853 ตร.ม. 6,670,798,026 6,479,211,187 95.67 

รวมเงินลงทนุในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

 

6,670,798,026 6,479,211,187 95.67 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์               

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีระยะ

สนั พลสั (LHSTPLUS) 

 

145,000,000 147,264,023 2.17 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ 

(LHMM) 

  

 

84,651,584 

 

 

85,102,090 

 

 

1.26 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์

เอน็จอย (TCMFENJOY) 

 

60,000,000 60,701,773 0.90 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์  289,651,584 293,067,886 4.33 

รวมเงินลงทนุ  6,960,449,610 6,772,279,073 100.00 
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2) รายการแสดงทรพัยสิ์นแยกตามประเภททีลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

รายการทรพัยสิ์น 
มลูค่าตามบญัชี/มลูค่าตามราคา

ยติุธรรม (บาท) 

ร้อยละของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ 

สินทรพัย ์   

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 6,479,211,187 128.31 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 293,067,886 5.80 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 53,215,851 1.05 

ลกูหนีจากการใหเ้ช่าและบรกิารและลกูหนีอนื 27,641,255 0.55 

คา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ี 61,962,685 1.23 

สนิทรพัยอ์นื 48,559,740 0.96 

รวมมูลค่าสินทรพัย ์ 6,963,658,604 137.90 

หนีสิน   

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 41,019,543 0.81 

คา่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า 17,870,735 0.36 

เงนิมดัจาํคา่เช่าและบรกิาร 154,110,782 3.05 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 1,700,919,723 33.68 

รวมมูลค่าหนีสิน 1,913,920,783 37.90 

มลูค่าสินทรพัยส์ุทธิของทรสัต์ 5,049,737,821 100.00 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย) 515,310,000  

มลูค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย 9.7994  

2.2.4.2 รายละเอียดทรพัยสิ์นหลกัทีลงทุน 

1) อาคารสาํนักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

อาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ เป็นอาคารสํานกังานซงึถูกพฒันาขนึเป็น

สว่นหนึงของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวทิตอนตน้ทปีระกอบ

ไปดว้ยอาคารสํานักงาน และศูนย์การคา้อยู่ในพนืทโีครงการเดยีวกนัอย่างลงตวั โดยในพนืที

ของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex ประกอบดว้ย 4 อาคาร ไดแ้ก่ (1) อาคาร

สาํนักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์ (3) อาคารเดอะ 

วอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และ (4) อาคารเดอะฮลีกิซ์ควอเทยีร ์ซงึเป็นการลงทุนในพนืทอีาคาร

สาํนักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทยีร ์ และพนืททีเีกยีวเนืองกบัการดาํเนินงานอาคาร

สํานักงานซึงเป็นพนืทบีางส่วนในอาคารเดอะกลาสควอเทยีร์ และอาคารเดอะวอเตอร์ฟอล 

ควอเทียร์  รวมถึงการเข้าร ับโอนกรรมสิทธิในระบบสาธารณูปโภคและสงัหาริมทรพัย์ที

เกยีวเนอืงกบัการดาํเนินงานอาคารสาํนกังาน โดยกองทรสัตฯ์ ไม่เขา้ลงทุนในพนืทใีชป้ระโยชน์

เป็นศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์และพนืททีใีชป้ระโยชน์รว่มกนัระหว่างอาคารสาํนักงานและ

ศนูยก์ารคา้ โดยมตีาํแหน่งทตีงัและรายละเอยีดของแต่ละอาคารตามแผนภาพดงัน ี
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หมายเหตุ (1) อาคารสํานกังานภริัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทยีร์ (2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์(3) อาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทยีร ์(4) อาคารเดอะฮลีกิซ์ควอเทยีร ์ 

2) ทาํเลทีตงัและสภาพแวดล้อม 

อาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอาคารสํานักงานเกรดเอ ตงัอยู่เลขท ี

689 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มพีนืทดีา้นหน้าโครงการ

ตดิกบัถนนสขุมุวทิ ซงึอยู่ระหว่างซอยสขุมุวทิ 35 และซอยสุขมุวทิ 39 โดยทาํเลดงักล่าวถอืว่า

ตงัอยู่ใจกลางเขตธุรกิจทสีําคญัของกรุงเทพมหานคร และอยู่ติดกบับรเิวณรถไฟฟ้า (BTS) 

สถานีพรอ้มพงษ์ ซงึมทีางเชอืมต่อเขา้สู่ตวัอาคารผา่นบรเิวณชนั M ของศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอ

เทยีร ์และเชอืมต่อมายงับรเิวณพนืทลี็อบบ ี (Lobby) ของอาคารสํานักงานไดโ้ดยตรง อกีทงั 

โครงการยงัมทีําเลทอียู่ใกลก้บัรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) สถานีสุขุมวทิ ซงึเป็นสถานีหลกัทมีทีาง

เชอืมต่อโดยตรงกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีอโศก โดยอยู่หา่งจากทตีงัของโครงการเพยีง 

1 สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) หรอืคดิเป็นเพยีงประมาณ 1.2 กโิลเมตรจากโครงการ และยงั

ใกลก้บัทางด่วนต่างๆ ซงึทาํใหก้ารเดนิทางเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก 
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แผนทตีงัโครงการ 

 

รายละเอียดการลงทนุ 

ลกัษณะการลงทุน 1. สทิธิการเช่าพนืทีระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์   

1.1 พนืทสี่วนสํานักงานให้เช่าของอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์(ชนั 15 ถงึชนั 42 และชนั 43 บางส่วน) และ

พนืทเีช่ารา้นคา้ปลกี (ชนั M) 

1.2 พนืทสี่วนกลางส่วนสาํนักงาน เช่น พนืทบีนัไดหนีไฟ พนืทลีฟิท ์

พนืททีางเดนิส่วนสาํนักงาน และพนืทลีอ็บบสี่วนสาํนักงาน เป็น

ตน้ 

1.3 พนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน (ซงึตงัอยู่ภายในอาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทยีร ์ชนั 2M ชนั 3 และชนั 3M) 

1.4 พนืทสีาํหรบังานระบบสาธารณูปโภคของส่วนสํานักงาน (ซงึเป็น

พนืทีบางส่วนภายในอาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ และ

อาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร)์ รวมถงึระบบ

สาธารณูปโภคของส่วนทีใช้ประโยชน์ร่วมกับศูนย์การค้า ด ิ

เอม็ควอเทยีร ์(ซงึตงัอยูภ่ายในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์

บรเิวณบางส่วนของชนั BB ชนั B ชนั G และชนั 5M) 

2. กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอ็มควอเทยีร์ ได้แก่ กรรมสิทธใินสงัหารมิทรพัย์ประเภทงานระบบ
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รายละเอียดการลงทนุ 

สาธารณูปโภคในส่วนของอาคารสํานักงาน และส่วนทใีช้ประโยชน์

รว่มกบัศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์ รวมถงึกรรมสทิธใินเครอืงมอืและ

อปุกรณ์ทเีกยีวขอ้ง 

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 26 ปี 9 เดอืน นับจากวนัทจีดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  โดยสทิธิการ

เช่าจะสนิสดุในวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2587   

วนัทเีขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ 18 มกราคม 2561 

มลูคา่ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 6,668,789,000 บาท  

ราคาประเมนิของทรพัยส์นิ ณ 1 

มถิุนายน พ.ศ. 2562 

6,489,000,000 บาท  (ประเมนิโดย บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล์  (ประเทศ

ไทย) จาํกดั) 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

ทตีงั 689 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของกรรมสทิธทิดีนิ โครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรต์งัอยูบ่นทดีนิ 13 

ไร ่32 ตารางวา ซงึเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั  

เจา้ของกรรมสทิธอิาคาร อาคารเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับุร ีจํากดั  

ประเภทการใชง้าน อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 

พนืทรีวม (Gross Floor Area) 94,853 ตารางเมตร ซึงรวมพนืทสีํานักงานให้เช่า พนืทสี่วนกลางส่วน

สํานักงาน พืนทีจอดรถส่วนสํานักงาน พืนทีสําหรับวางงานระบบ

สาธารณูปโภค และพนืททีเีกยีวเนอืงกบัโครงการ 

พนืทเีช่าสุทธ ิ                     

(Net Leasable Area) 

49,460 ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนักงานใหเ้ช่า 49,164 ตารางเมตร พนืที

ระเบยีง 232 ตารางเมตร และพนืทรีา้นคา้ปลกีใหเ้ช่า 64 ตารางเมตร  

ปีทสีรา้งเสรจ็ ปี 2558  

ลกัษณะจดัหาผลประโยชน์ จดัหาผลประโยชน์ดว้ยการใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และใหบ้รกิารทเีกยีวเนอืง

การใหเ้ช่าทรพัยส์นิทเีช่า 

ประเภทของกลุ่มลูกคา้ กลุ่มผูเ้ช่าทมีคีวามหลากหลายทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร 

รายไดค้า่เช่าและบรกิารปี 2562 637,532,359 บาท 

ขอ้จํากดัหรอืภาระผกูพนั ภายใต้สญัญากู้เงนิ กองทรสัต์ฯ ต้องปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบาง

ประการตามทรีะบุไวใ้นสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสนิต่อสนิทรพัย์

รวม และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็นไปตามอัตราที

กาํหนด 
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2.2.4.3 มูลค่าทีได้จากรายงานการประเมินมลูค่าครงัล่าสดุ 

ทรพัยส์นิททีําการประเมนิมลูคา่ล่าสดุโดยบรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จํากดั ซงึเป็น

ผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิ

มูลค่าทรพัย์สนิดว้ยวธิรีายได ้(Income Approach) เนืองจากสามารถสะท้อนถงึศกัยภาพของ

ทรพัยส์นิในการก่อใหเ้กดิรายได ้ซงึวธิดีงักล่าวใชว้ธิกีารประมาณการกระแสเงนิสดของทรพัยส์นิที

คาดว่าจะไดใ้นอนาคตตลอดอายุสทิธิการเช่า และคํานวณคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตมาเป็น

มูลคา่ปัจจุบนั 

สรปุสมมติฐานสาํคญัในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ดงันี 

รายละเอยีด สทิธิการเช่าพนืทรีะยะยาวบางส่วนในอาคารสํานักงานและกรรมสิทธิใน

สงัหารมิทรพัย์ทเีกยีวกบัการดําเนินโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ

เทยีร ์

ผูป้ระเมนิ บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิรีายได ้(income Approach) 

ระยะเวลาทใีชใ้น 

การประเมนิมลูคา่ 

25 ปี 4 เดอืน นับจากวนัทปีระเมนิจนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2587 

(ตามระยะเวลาสทิธกิารเช่าคงเหลอื) 

วนัทปีระเมนิ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

วนัทสีาํรวจสภาพ

ทรพัยส์นิ 

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มลูคา่ทรพัยส์นิทปีระเมนิ 6,489,000,000 บาท  (หกพนัสรีอ้ยแปดสบิเกา้ลา้นบาทถว้น) 

สมมติฐานทีสาํคญั 

อตัราคา่เช่าพนืทเีฉลยี 

(ประมาณการ ม.ิย. 2562 

–  ธ.ค. 2562)  และอตัรา

การปรบัคา่เช่าตงัแตปี่ 

2563 

- พนืทสีาํนกังาน 1,020 บาท/ตารางเมตร/เดอืน สาํหรบัพนืทตี่อสญัญาและ

พนืทวี่าง (ปรบัเพมิขนึรอ้ยละ 4 ทุกปี) 

- พนืทรีา้นคา้ปลกี 1,650 บาท/ตารางเมตร/เดอืน (ปรบัเพมิขนึรอ้ยละ 12 

ทุก 3ปี) 

อตัราการเช่าเฉลยี 

(Occupancy Rate) 

- พนืทสีาํนกังาน 97% ของพนืทใีหเ้ช่าทงัหมด 

- พนืทรีา้นคา้ปลกี 100% ของพนืทใีหเ้ช่าทงัหมด 

อตัราคดิลด  

(Discount Rate) 

รอ้ยละ 9.0 

หมายเหตุ :  คา่สาธารณูปโภคปรบัรอ้ยละ 3 ต่อปีนบัตงัแต่ประมาณการปี 2562  ค่าใชจ่้ายสาํรอง

สําหรบัปรบัปรุงอาคาร อยู่ทรี ้อยละ 2 – 2.5% ของรายได้รวม และค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร
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อสังหาริมทรัพย์ ตามทีระบุอัตราไว้เป็นจํานวนทีแน่นอนตลอดอายุส ัญญาแต่งตังผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์

2.2.4.4 รายละเอียดเกียวกบัการได้มาและจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์นหลกัแต่ละรายการในรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

กองทรสัต์ฯ ไม่มกีารได้มาและ/หรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัในรอบเวลา  1 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2562 

2.2.5 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

2.2.5.1 ลกัษณะการจดัผลประโยชน์ 

 การเขา้ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์  มวีตัถุประสงคเ์พอืสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในระดบัทดีแีละต่อเนอืงในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกําหนด

นโยบายและกลยทุธท์เีหมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ฯ เพอืสรา้งรายไดใ้น

เชงิพาณชิยใ์หแ้ก่กองทรสัตฯ์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ทงันีรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ทกีองทรสัต์ฯ จะได้รบัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที

กองทรสัตฯ์ ลงทุน ไดแ้ก ่

1) รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิาร 

รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิารของกองทรสัตฯ์ ไดร้บัจากการปล่อยเช่าพนืทอีาคารสาํนักงาน และ

พนืทรีา้นคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยตรง ซงึผูเ้ช่านําพนืทอีาคารสํานักงานไปประกอบกจิการของตนเอง 

โดยกองทรสัตฯ์ คดิคา่เช่าและคา่บรกิารจากผูเ้ช่าเป็นอตัราคงทตีามขนาดของพนืทโีดยสญัญา

มาตรฐานททีําสญัญากบัผูเ้ช่ามอีายุสญัญา 3 ปี โดยผูเ้ช่าชําระค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นราย

เดอืนใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ 

2) รายไดอ้นื 

รายไดอ้นืประกอบดว้ย รายไดค้า่ทจีอดรถ ค่าแอรล์่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคทเีรยีกเก็บจากผู้

เช่า รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา (ส่วนแบ่งกําไรจาก

รายไดข้องสอืจอภาพแอลซดี)ี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพนืทงีานระบบโทรคมนาคม 

รายไดค้า่ปรบั คา่บําบดันําเสยี และคา่ทาํบตัรผ่านเขา้ออกอาคาร  

ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โครงการมผีูเ้ช่าในธุรกจิทหีลากหลาย มกีารกระจายตวัของผู้

เช่าทงัในดา้นของประเภทธุรกจิ และขนาดพนืทเีช่า โดยไม่ไดม้กีารพงึพงิผูเ้ช่ารายใดรายหนึง

อยา่งเป็นนัยสาํคญั ซงึสว่นใหญ่เป็นผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคโดยมพีนืทเีช่ารวม 

27,705 ตารางเมตร คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56.02 อนัดบัทสีองคอืผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกจิทปีรกึษา

และบรกิาร คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.27 และผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกจิสถาบนัการเงนิ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 6.18 โดยมรีายละเอยีดแสดงไดด้งัน ี 
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   ข้อมลูประเภทธรุกิจของผู้เช่าในโครงการ   

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่า 
จาํนวนผูเ้ช่า 

(ราย) 

พืนทีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีเช่า

ทงัหมด (ร้อยละ) 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 42 27,705 56.02 

ทปีรกึษาและบรกิาร 40 14,479 29.27 

สถาบนัการเงนิ 9 3,056 6.18 

หน่วยงานราชการ 2 1,849 3.74 

สนิคา้อุตสาหกรรม และการกอ่สรา้ง 4 1,299 2.63 

คา้ปลกี 3 581 1.17 

รวมพืนทีทีมีผู้เช่า 100 48,969 99.01 

พนืทวี่าง   491 0.99 

รวมทงัสิน   49,460 100.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 พนืทเีช่าของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์ฯ จะเขา้ลงทุน 

ประกอบดว้ย พนืทเีช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนังสอื

แสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร 

นอกจากนีขอ้มลูอายสุญัญาเช่าทจีะครบอายใุนแต่ละช่วงเวลาสามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน ี   

ตารางผูเ้ช่าแบง่ตามปีทีครบกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

ปีทีครบกาํหนด

อายสุญัญาเช่า 

 

พืนทีเช่าของผูเ้ช่าที

ครบกาํหนดอายสุญัญา

เช่า 

)ตารางเมตร(  

ร้อยละของพืนทีให้เช่าทีครบ

กาํหนดอายใุนแต่ละปีเทียบ

กบัพืนทีเช่าทงัหมด (ร้อยละ) 

จาํนวนผูเ้ช่าที

ครบกาํหนดอายุ1  

(ราย) 

2562 266 0.54 2 

2563 4,806 9.72 16 

2564 23,364 47.24 51 

2565 20,533 41.51 36 

รวมพืนทีทีมีผู้เช่า 48,969 99.01 105 

พนืทวี่าง 491 0.99 - 

รวม 49,460 100.00 105 
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หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  2562 โดยพนืทเีช่าของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์ฯ จะเข้า

ลงทุน ประกอบดว้ย พนืทเีช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตาม

หนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร 
 

1 ผูเ้ช่าบางรายไดท้าํสญัญาเช่ามากกว่า 1 สญัญา ซงึแต่ละสญัญามชี่วงเวลาครบกําหนดอายุสญัญา

เช่าทแีตกต่างกนั อย่างไรก็ด ี ในตารางขา้งตน้จะจดักลุ่มตามปีทคีรบกําหนดอายสุญัญาเช่าของ

สญัญาฉบบัทมีพีนืทขีนาดใหญ่กว่า 

 โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์มอีตัราการเช่าพนืที

เฉลยีตลอดปีบญัช ี2562 ของโครงการเท่ากบั รอ้ยละ 98.9 และอตัราค่าเช่าทผีูเ้ชา่มกีารทําสญัญา

ในปี 2562 อยู่ในช่วงประมาณ  953 – 1,350 บาท/ตร.ม./เดอืน  และมอีตัราเตบิโตของค่าเช่าต่อ

สญัญาอยูใ่นช่วงประมาณรอ้ยละ 12 – 20 ของอตัราคา่เช่าสญัญาเดมิ 

2.2.5.2 รายละเอียดของผู้เช่าทีเป็นบคุคลเกยีวโยงกบักองทรสัตฯ์ 

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารกสกิรไทย”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซงึถอืหุน้ใน บรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั (“บลจ.กสกิรไทย”) (“ทรสัต”ี)  ประมาณรอ้ยละ 99.99 

ดงันนัธนาคารกสกิรไทยจงึเป็นบุคคลเกยีวโยงกบัทรสัต ีและธนาคารกสกิรไทยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่า

และบรกิารกบักองทรสัตฯ์ ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

 ธนาคารกสกิรไทยในฐานะผูเ้ช่าเขา้ทําสญัญาเช่าและบรกิารเพอืประกอบธุรกจิบนทตีงัโครงการภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์พนืทปีระมาณ 1,640 ตารางเมตร  มกีาํหนดระยะเวลาการเชา่และ

บรกิาร 3 ปี โดยเงอืนไขการเช่าและบรกิาร รวมถงึอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นไปในมาตรฐาน

เช่นเดยีวกบัทกีองทรสัตฯ์ ไดเ้สนอใหก้บัผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารรายอนืของโครงการ 

 ผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้พิจารณาการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวแล้ว เห็นว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อกองทรสัตฯ์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์  และมไิดข้ดัต่อสญัญาก่อตงัทรสัต์ของกองทรสัตฯ์ 

หรอืกฎหมายอนืใดทเีกยีวขอ้ง  ทงันีธนาคารกสกิรไทยเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ ประกอบกบัอยู่ใน

กลุ่มธุรกจิการเงนิการธนาคารจงึทําใหส้ดัสว่นประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าทางดา้นการเงนิการธนาคาร

ในโครงการใหม้ีสดัส่วนทเีพมิมากขนึ ซงึเป็นผลใหส้่วนผสมผูเ้ช่า (Tenant Mix) มสีดัส่วนการ

กระจายตวัทดีีขนึ  โดยเงอืนไขการเช่าและบรกิารรวมถึงอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปใน

มาตรฐานเช่นเดยีวกบัทกีองทรสัตฯ์ ไดเ้สนอใหก้บัผูเ้ช่าพนืทรีายอนืของโครงการ 

 

2.2.5.3 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้ต่งตงับรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท์ จํากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดย

บรษิทัก่อตงัเมอืวนัท ี18 ธนัวาคม 2556 มวีตัถุประสงคเ์พอืบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจุบนับรษิทั 

ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกจิมาเป็นเวลากวา่ 6 ปี โดยมโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์อียู่

ภายใต้การดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 1) อาคารสมชัชาวาณิช 2 (UBC II)  2) 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ 3) โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค 4) โครงการภิ

รชัทาวเวอร ์แอท สาทร  5) โครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) (ซงึเปิดตวัเฟสแรกของ
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สาํนักงานประเภท Low Rise และอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งเฟสต่อไป) และ 6) โครงการวนัอุดม

สขุ (One Udomsuk) (ซงึเป็นโครงการศนูยก์ารคา้ขนาดยอ่ม) โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1) ค่าตอบแทนทีผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะได้รบัจากกองทรสัตฯ์ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัต์ฯ 

เป็นรายเดอืน ซงึจะประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนียมพนืฐาน (Base Fee) ซงึคดิเป็นไม่เกนิอตัรา

รอ้ยละ 7.00 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน รวมกบัค่าธรรมเนียมผนัแปร (Variable Fee) ซงึ

คดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.00 ของกาํไรจากการดาํเนินงาน และมเีพดานอตัราค่าธรรมเนียม

ในอตัรารวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตฯ์  

2) ความเกียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทั ภริชัแมนเนจเม้นท์ จํากดั (ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์) และบริษทั ภริชั รที แมนเนจ

เมน้ท์ จํากดั (ผูจ้ดัการกองทรสัต์) ต่างเป็นบรษิทัย่อยในกลุ่มบรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จํากดั โดย 

บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จํากดั ถอืหุน้ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ จํากดั ในอตัรารอ้ยละ 70 

ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายแล้วทงัหมด และถอืหุน้ในบรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท์ จํากดั ในอตัรา

รอ้ยละ 70 ของหุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมดเช่นกนั  

3) อสงัหาริมทรพัยอื์นภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยที์อาจแข่งขนัในทาง

ธรุกิจกบัอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ 

บรษิทั ภริชัแมนเนจเม้นท์ จํากดั ซงึทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ฯ 

(Property Manager) เพอืบรหิารจดัการทรพัยส์ินหลกัทกีองทรสัต์ฯ เข้าลงทุน ปัจจุบนัทํา

หน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่อาคารสาํนกังานอนื ๆ ซงึพฒันาโดยกลุ่มภริชับุร ี

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-บางนาตราด 

(ไดเ้ปิดตวัเฟสแรกและทยอยก่อสรา้ง) 

ดงันัน จงึอาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัหาผูเ้ช่าระหว่างทรพัยส์นิของ

กองทรสัตฯ์ และอาคารสาํนกังานอนืทบีรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จํากดั ทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยอ์ยู ่ 

อยา่งไรกด็ ีถงึแมว้า่อาคารสาํนกังานสมชัชาวาณชิ 2 และโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร์จะอยู่ในทําเลทใีกล้เคยีงกนั แต่ว่าเกรดของอาคารทงัสองมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื 

อาคารสํานักงานสมชัชาวาณิช 2 เป็นอาคารสํานักงานเกรด B ในขณะท ีโครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอาคารสาํนกังานเกรด A ซงึจะมคีวามแตกต่างกนัในองคป์ระกอบ

ของอาคารทสีาํคญัตามนิยามอาคารสํานกังานเกรด A เช่น เพดานพนืทเีช่าสงูอย่างน้อย 2.8 

เมตร ผงัพนืทเีช่าไม่มเีสากลางหอ้ง และมรีะบบควบคุมการเขา้-ออกอาคารและลฟิท์ในแต่ละ

ชนั เป็นตน้ รวมไปถงึอายขุองอาคารททีงัสองอาคารมคีวามแตกต่างกนั จงึส่งผลใหม้ตีําแหน่ง

ทางการตลาด (Positioning) และอตัราคา่เช่าทแีตกต่างกนั ดงันันกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของสอง
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โครงการดงักล่าว จะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเหน็ว่าโอกาสทจีะ

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งทงัสองโครงการจงึเป็นไปไดน้้อย 

สาํหรบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โครงการดงักล่าวมทีาํเลทตีงัอยู่ในพนืทสีขุมุวทิบาง

นา ซงึไม่ใช่เขตศนูยก์ลางทางธุรกจิ (Non-CBD) ต่างจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์ทมีทีตีงัอยู่บนถนนสุขุมวทิตอนตน้ระหว่างซอยสุขุมวทิ 35 และซอยสุขุมวทิ 39 ซงึเป็น

เขตศนูยก์ลางทางธุรกจิ (CBD) ของกรงุเทพมหานคร ส่งผลใหโ้ครงการทงัสองตอบสนองกลุ่ม

ลกูคา้ทตีอ้งการทาํเลทตีงัทแีตกต่างกนั  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร ซงึตงัอยู่บรเิวณถนนสาทรใต ้ซงึเป็นโครงการทมีรีะยะห่าง

ไกลจากตวัโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ มกีารออกแบบทแีตกต่างจากอาคาร

สาํนกังานทวัไปและกลุ่มลูกคา้คนละกลุ่ม ส่วนโครงการซมัเมอร์ ลาซาล (Summer Lasalle) มี

การเปิดตวัเฟสแรกและอยู่ระหว่างการก่อสรา้งเฟสต่อไป ทงันี โครงการซมัเมอร ์ลาซาลเป็น

สาํนกังานออฟฟิตแคมปัสในลกัษณะอาคารสาํนักงาน Low Rise และเป็นกลุ่มลกูคา้คนละกลุ่ม 

จากปัจจยัข้างต้น จงึอาจกล่าวไดว่้าโอกาสทจีะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทํา

หน้าทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จํากดั นนัอาจเป็นไปไดน้้อย   

4) แนวทางการกาํกบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพือ

ป้องกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

บรษิทั ภริชัแมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เนืองจากเป็น

บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภิรชับุร ีเช่นเดยีวกบัผู้จดัการกองทรสัต์ ดงันัน เพอืป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ฯ ในกรณทีจีะมีการทาํ

ธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์ฯ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ กองทรสัต์ฯ จะมกีารดําเนินการตาม

กฎหมายและประกาศทเีกยีวขอ้ง ดงันี 

4.1) เงอืนไขและขอ้กาํหนดทวัไปของกองทรสัตฯ์ ในการเขา้ทาํธุรกรรมกบัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์มดีงัต่อไปน ี

(ก) ในการทําธุรกรรมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะมกีารดําเนินการให้เป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวข้อง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของ

กองทรสัตฯ์ 

(ข) ธุรกรรมทกีองทรสัตฯ์ จะเขา้ทาํกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะตอ้งเป็นธุรกรรมทใีช้

ราคาทมีคีวามสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

(ค) บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีกบัการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามี

สว่นรว่มในการพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรม 

(ง) การคิดค่าใช้จ่ายทเีกิดจากการเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กบัผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งใชร้าคาและอตัราทเีป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

4.2) การอนุมตักิารทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตฯ์ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งผา่นการ

ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 
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(ก) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(ข) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีีมูลค่าเกนิกว่า 1 ล้านบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตฯ์ แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยกรรมการอสิระ

จะต้องให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการทําธุรกรรมดังกล่าวในทีประชุม

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมูีลค่าตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตฯ์ แลว้แต่จํานวนใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองที

ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียง

ทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

4.3) นโยบายการทาํรายการระหวา่งกองทรสัตฯ์ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(ก) การทําธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรสัตฯ์ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

จะต้องกระทําภายใต้เงอืนไขทมีคีวามเป็นธรรมมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

เงอืนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(ข) นอกจากนี กองทรัสต์ฯ จะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทํากับ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และนักลงทุนทวัไปโดยผ่านช่องทาง

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทงัเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินของกองทรัสต์ฯ ทีได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงาน

ประจําปีของกองทรสัตฯ์ 

4.4) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทจีดัใหม้ ีปฏบิตัติาม และปรบัปรงุมาตรการในการป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรกัษาประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมทงั

เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจเกดิขนึอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อ

ความเ ป็นจริง ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีทราบ นอกจากนีผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์จะไม่ดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรสัต์ฯ

ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

5) มาตรการดาํเนินการหากผูเ้ช่ารายปัจจบุนัไม่สามารถปฎิบติัตามสญัญาได้ 

โดยปัจจุบนัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์วีธิกีารปฏบิตัดิงัน ี 

5.1) ในกรณีทผีูเ้ช่าตดิคา้งค่าเช่าและค่าบรกิาร ในงวดใดงวดหนึงและไม่มาชําระใหค้รบถว้น

ภายในกาํหนด ผูเ้ช่าตอ้งยนิยอมชาํระคา่ปรบั และใหถ้อืว่าผูเ้ช่าผูน้นักระทําผดิสญัญาใน

สาระสาํคญั โดยผูใ้หเ้ช่ามสีทิธยิกเลกิสญัญา และมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการเขา้

ครอบครองสาํนักงานและ/หรอืรบิเงนิประกนัความเสยีหาย โดยถอืว่าสญัญาเป็นทสีนิสุด 
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และผูเ้ช่าผูย้นิยอมชาํระคา่ปรบัและคา่เสยีหาย ตลอดจนชาํระคา่ใชจ้่ายอนืใดเกยีวกบัการ

ทวงถามและการบงัคบัชาํระหนทีุกประการ 

5.2) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์กีารทวงถามการจ่ายค่าเช่าทงัหมด 3 ครงั ภายในระยะเวลาที

กาํหนด หากผูเ้ช่าไม่มาชาํระหนใีหค้รบถ้วนภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ถอืว่าสญัญาได้

สนิสุดลง ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะใช้สทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายทจีะเขา้ครอบครอง

สาํนกังานและ/หรอืงดการใหบ้รกิารทงัหมดโดยทนัท ี

2.2.6 การกูยื้มเงิน 

2.2.6.1 นโยบายการกูยื้มเงิน 

กองทรสัตฯ์ อาจกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัไม่วา่จะมกีารใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรอืไม่กต็าม โดย

จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ หรอืการก่อภาระผูกพนัตามทีกฎหมายทีเกยีวข้อง

กาํหนด หรอืตามทรีะบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์ทงันี ตอ้งเป็นการกู้ยมืเงนิหรอืการก่อภาระผกูพนั

เพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปน ี

1) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าซงึเป็นทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ 

2) นํามาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ 

3) นํามาใช้เพอืการดูแล ซ่อมบํารุงร ักษา หรือปรับปรุงทรพัย์ส ินของกองทรัสต์ฯ ได้แก่

อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ฯ หรอือสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ฯ มสีทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ใน

สภาพดแีละพรอ้มนําไปจดัหาผลประโยชน์ 

4) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วซึงเป็นของกองทรัสต์ฯ หรือที

กองทรสัตฯ์ มสีทิธกิารเช่าเพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

5) ชาํระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัตฯ์ 

6) เหตุจําเป็นอืนใดตามทผีู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรเพอืบรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ และ

เป็นไปเพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ทงันี การกู้ยมืเงนิจะกระทําโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นสําคญั และในกรณีที

เป็นการกูย้มืเงนิเพอืปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ มกีรรมสทิธ ิและ/หรอืสทิธกิารเช่าตาม

วตัถุประสงคท์ ี 3) หรอืเพอืต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียู่แลว้ทกีองทรสัต์ฯ มี

กรรมสทิธ ิและ/หรอืสทิธกิารเช่าตามวตัถปุระสงคท์ ี4) กองทรสัตฯ์ จะตอ้งคาํนงึถงึกาํหนดเวลาเชา่

ทเีหลอือยูต่ามสญัญาเช่า 

ในสว่นของอตัราสว่นการกูย้มืเงนิของกองทรสัตฯ์ กองทรสัตฯ์ มขีอ้จํากดัในการกูย้มืเงนิไดไ้ม่เกนิ

อตัราส่วนรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ฯ และในกรณีทกีองทรสัต์ฯ มอีนัดบั

ความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดบัทสีามารถลงทุนได ้(Investment grade) มูลค่าการกูย้มืจะไม่เกนิรอ้ย

ละ 60 ของมลูค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัตฯ์ โดยอตัราส่วนดงักล่าวจะคาํนวณโดยการนับรวม

การกูย้มืและทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตฯ์ 
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ซึงการกู้ยืมเง ินเพอืใช้สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สินหลกัทีลงทุนนันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ เนอืงจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทนุทางการเงนิของกองทรสัต์ฯ ที

ตาํลงเมอืเทยีบกบัการลงทุนในทรพัย์สนิโดยใช้เงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์แก่นัก

ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว  โดยอตัราดอกเบยีทกีองทรสัต์ฯ ตอ้งชําระในการกูย้มืเงนิในครงันีกอ็ยู่ใน

เกณฑ์ทใีกลเ้คยีงกบัอตัราการกู้ยมืเงนิของลูกคา้ชนัดทีธีนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอ

ใหก้บัลูกคา้ของตนทปีระกอบธุรกจิสาํนักงานใหเ้ช่า และอยู่ภายใตเ้งอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั 

2.2.6.2 ประโยชน์จากการกู้ยืม 

การกู้ยืมเงินเพือใช้สําหรบัการลงทุนในทรัพย์สินหลักทีลงทุนนันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์เนอืงจากผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทนุทางการเงนิของกองทรสัต์ฯ ที

ตําลงเมอืเทยีบกบัการลงทุนในทรพัย์สนิโดยใช้เงนิทไีด้รบัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์แก่นัก

ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว โดยอตัราดอกเบยีทกีองทรสัต์ฯ ตอ้งชําระในการกู้ยมืเงนิในครงันีก็อยู่ใน

เกณฑ์ทใีกลเ้คยีงกบัอตัราการกู้ยมืเงนิของลูกคา้ชนัดทีธีนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอ

ใหก้บัลูกคา้ของตนทปีระกอบธุรกจิสาํนักงานใหเ้ช่า และอยู่ภายใตเ้งอืนไขทใีกล้เคยีงกนั (เช่น ใน

เรอืงทเีกยีวกบัสทิธริะหว่างเจา้หนแีละผูถ้อืหุน้/หน่วยทรสัต์ และปัจจยัความเสยีงอนื ๆ) อย่างไรก็

ตาม ในกรณีทกีองทรสัต์ฯ ไดร้บัขอ้เสนอในการกู้ยมืเงนิจากธนาคารพาณชิย์ทมีขีอ้กําหนดและ

เงอืนไขดกีว่าในปัจจุบนั เช่น อตัราดอกเบยีตาํกวา่ระยะเวลาชาํระชําระคนืเงนิกู้นานกว่า หรอืไม่มี

หลกัประกนัการกู้ยมื เป็นต้น ทางผู้จดัการกองทรสัต์ฯ จะแจ้งใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัต์ทราบถึงการ

เปลยีนแปลงก่อนการใชว้งเงนิดงักล่าว รวมถงึจํานวนเงนิทกีองทรสัต์ฯ จะกู้ยมื ตลอดจนเงอืนไข

ต่าง ๆ ทเีกยีวกบัการกูเ้งนิและหลกัประกนั  

2.2.6.3 สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกู้ยืมเงิน  

การลงทุนของกองทรสัต์ฯ ในปัจจุบนันันใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึงจากการกูย้มืเงนิ โดยบรษิทั

หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ฯ เขา้ทําสญัญาเงนิกูก้บั

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีโดยขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของการกู้ยมืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาเงนิกู้ สญัญาหลกัประกนัทาง

ธุรกจิ และเอกสารทางการเงนิทเีกียวขอ้งระหว่างทรสัตีของกองทรสัต์ฯ กบัผูใ้หกู้้หรอืระหว่าง

คูส่ญัญาทเีกยีวขอ้ง โดยมเีงอืนไขทสีาํคญัเบอืงตน้ ดงัต่อไปนี 
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ตารางสรปุรายละเอียด เงือนไข การกู้ยืมเงินของทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์    

ภิรชัออฟฟิศ 

ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

ผูกู้ ้ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จํากดั กระทําการแทนในฐานะทรสั

ตขีองทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

วงเงนิกู ้(ลา้นบาท) 1,720 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบยี อตัราดอกเบยีในอตัรา MLR (Minimum Loan Rate) ลบอตัรารอ้ยละทรีะบุ

ตามสญัญากูย้มืเงนิ 

ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกู ้ ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 5 ปีนับแต่วนัเบกิถอนเงนิกูค้รงัแรก  

การชําระเงนิตน้ของวงเงนิ ชาํระคนืเงนิตน้ทงัจํานวนเมอืครบกาํหนดอายสุญัญาเงนิกู ้  

การชําระดอกเบยี ชาํระรายเดอืน 

หลกัประกนัการกูย้มื 1. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

2. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนงานระบบ หรือระบบ

สาธารณูปโภค เครอืงมอื รวมถงึอุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง

ภายใต้ส ัญญาซือขายสังหาริมทรัพย์โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์

3. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญารบับรกิารพนืทสีว่นกลาง 

4. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

5. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ 

6. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

7. การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทรพัย์สินสําหรบัความเสียงภัยทุก

ประเภท (Property All Risk Insurance) และกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิ

หยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) ของโครงการภริชัทาว

เวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์  ยกเว้นประกันภัยความร ับผิดของต่อ

บุคคลภายนอก โดยระบุชือผู้ให้กู้ เ ป็นผู้ร ับประโยชน์ร่วม  (Co-

Beneficiary) และ/หรอื เป็นผูเ้อาประกนัรว่ม (Co-Insured)  
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สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วนัสินรอบบญัชีปี 2562 

จาํนวนเงนิตน้คงคา้ง (บาท)  1,720,000,000 

มลูคา่สนิทรพัยร์วม (บาท) 6,963,658,604 

อตัราส่วนหนสีนิเงนิกูย้มืต่อมลูคา่ทรพัยส์นิรวม (รอ้ยละ) 24.70 

การปฏบิตัติามเงอืนไขทางการเงนิของสญัญากูย้มืเงนิ 

(Financial Covenants) 

กองทรสัตฯ์ ไดป้ฏบิตัติามเงอืนไข

ทางการเงนิ ตามทรีะบุไวใ้นสญัญา 

2.3 ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัยที์ลงทนุ 

2.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย  

รายงานเศรษฐกิจของสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (Office of The National 

Economic and Social Development Council; NESDB) รายงานวา่เศรษฐกจิไทยในปี 2562 ขยายตวัรอ้ย

ละ 2.4 ลดลงจากเศรษฐกจิไทยในปี 2561 อนัเนอืงมาจากมูลค่าการส่งออกลดลงรอ้ยละ 3.2  การบรโิภค

ภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 2.2 ตามลําดบั อตัราเงนิเฟ้อทวัไปเฉลยีอยู่ที

รอ้ยละ 0.7    

ส่วนในปี 2563 NESDB คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 1.5-2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 ตามขอ้จํากดัจากการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19  ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ ทังนียงัมีปัจจัยสนับสนุน

ประกอบดว้ย  

1) การปรบัตวัดขีนึอยา่งชา้ ๆ ของเศรษฐกจิและการคา้โลกตามการลดลงของแรงกดดนัจากมาตรการกดี

กนัการคา้และความเสยีงจาก การแยกตวัของสหราชอาณาจกัรแบบไรข้อ้ตกลง 

2) การขยายตวัในเกณฑท์น่ีาพอใจของ การใชจ่้ายภาคครวัเรอืน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครฐั 

3) แรงขบัเคลอืนจากมาตรการภาครฐั  

4) ฐานการขยายตวัทตีาํในไตรมาสสดุทา้ยของปี  

นอกจากนี ในวนัท ี5 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ไดป้ระกาศลดอตัราดอกเบยี

นโยบายรอ้ยละ 0.25 ต่อปี จากรอ้ยละ 1.25 เป็นรอ้ยละ 1.00 ต่อปี  

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยส่์วนพาณิชยกรรมประเภทอาคารสาํนักงาน   

จากบทวจิยัของบรษิทั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชนัแนล ประเทศไทย จาํกดั อตุสาหกรรมอาคารสาํนกังานใน

กรงุเทพมหานครไตรมาสท ี4 ปี 2562 มอุีปทานของอาคารสาํนักงานอยู่ท ี8.8 ลา้นตร.ม. ซงึในไตรมาสนีมี

อาคารสํานักงานทสีรา้งแลว้เสรจ็จํานวน 35,110 ตร.ม. (อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์นอรธ์ปารค์ และ โครงการ

ซมัเมอร ์ลาซาล เฟส 1)  และไตรมาสนมีอีาคารสาํนกังานอยูร่ะหว่างก่อสรา้งทคีาดว่าจะแลว้เสรจ็ในระหว่าง

ปี 2563 ถงึปี 2565 ประมาณพนืท ี1.3 ลา้นตร.ม. โดยเป็นอาคารสาํนกังานในยา่นศนูยก์ลางธุรกจิ (Central 

Business District: CBD) ประมาณรอ้ยละ 50 ของพนืททีงัหมด ซงึเป็นอาคารสาํนักงานเกรดเอรอ้ยละ 70 

อาทเิช่น โครงการเดอะ ปารค์ (The PARQ)  บนถนนพระราม 4 และโครงการวนั แบงคอ็ก เฟส 1 (One 

Bangkok Project Phase 1)  
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กราฟอปุทานอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานคร 

 
ทมีา :  ฝ่ายวจิยั, บจ. คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชนัแนล ประเทศไทย 

และมีอุปทานอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที 4 ปี 2562 ทงัหมดประมาณ 8.8  

ล้านตร.ม. โดยเป็นพนืทสีํานักงานในย่านศูนย์กลางธุรกจิ (CBD) อยู่ทรี้อยละ 46 ของพนืททีงัหมด และ

พนืทสีาํนักงานในย่านเมอืงชนัใน (Inner City) อยู่ทรีอ้ยละ 43 และพนืทสีํานักงานในย่านเมอืงชนันอก 

(Outer City) อยูท่รีอ้ยละ 11  

กราฟอปุทานอาคารสาํนักงานตามสถานทีในกรงุเทพมหานคร 

 

      ทมีา :  ฝ่ายวจิยั, บจ. คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชนัแนล ประเทศไทย 

ในไตรมาสท ี 4 ปี 2562 มอีตัราการเช่าพนืทอีาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 95.9 โดยย่าน

สุขุมวิทเป็นพนืททีมีีอตัราการเช่าพนืทอีาคารสํานักงานสูงสุดในย่านศูนย์กลางธุรกจิ (CBD) อยู่ทรีอ้ยละ 

97.4  ส่วนค่าเช่าเสนอขายอาคารสาํนกังานเกรดเอในย่านศูนยก์ลางธุรกจิ (CBD) เฉลยีอยู่ท ี1,112 บาท/

ตร.ม./เดอืน และมอีตัราเตบิโตของคา่เช่าเสนอขายเฉลยีรอ้ยละ 5 ถงึ 10 เมอืเทยีบกบัปีทผี่านมา โดยส่วน

ใหญ่บรษิทัไทยและบรษิทัต่างประเทศในกรงุเทพมคีวามสนใจในการเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานเกรดเอ และ 

บ ีทอียูใ่นย่านศนูยก์ลางธุรกจิ (CBD)  
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2.4 ปัจจยัความเสียง 

1) ความเสียงเกียวกบัคู่แข่งทางการค้าในการดาํเนินธรุกิจของกองทรสัตฯ์ 

กองทรสัต์ฯ อาจเผชญิความเสยีงอุปทานของพนืทสีาํนักงานให้เช่าในอนาคต ทงัจากการเพมิขนึของอาคาร

สาํนกังานใหเ้ช่าแห่งใหม่นอกเหนือจากทมีอียูใ่นปัจจุบนั ซงึการเพมิขนึของอุปทานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ใหผู้เ้ช่าพนืทยีา้ยสํานักงานไปอยู่ในอาคารสํานักงานแห่งใหม่ อนัจะส่งผลต่ออตัราการเช่าพนืท ีการต่อรอง

อตัราค่าเช่าพนืท ีและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ฯ อย่างไรกต็ามดว้ยทําเลทตีงัของโครงการตงัอยู่ใน

ศูนยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร (Central Business District; CBD ) สภาพแวดล้อมทโีดดเด่นของ

โครงการ  และตวัอาคารเชอืมต่อโดยตรงกบัระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีพรอ้มพงษ ์

ทําใหท้รพัย์สิน  มีข้อได้เปรยีบ และมีความสามารถในการแข่งขนัทโีดดเด่นเมือเปรยีบเทียบกบัอาคาร

สาํนกังานอนื  

2) ความเสียงจากการทีผู้เช่าพืนทีและผู้รบับริการผิดนัดชาํระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และ/หรือยอม

เลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนกาํหนด ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

 คา่เช่าพนืทแีละคา่บรกิารทกีองทรสัตฯ์ ไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารเป็นรายไดห้ลกั

ของกองทรสัตฯ์ อาจมคีวามเสยีงในกรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารผดินัดชําระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร 

และ/หรอืเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนกาํหนด โดยเฉพาะอย่างยงิความเสยีงในกรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละ

ผูร้บับรกิารรายยอ่ยขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกาํหนดพรอ้มกนัจํานวนหลายราย หรอืในกรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละ

ผูร้บับรกิารรายใหญ่ขอยกเลกิสญัญาเชา่ก่อนกาํหนด และหากกองทรสัตฯ์ ไม่สามารถหาผูเ้ช่าและผูร้บับรกิาร

รายใหม่มาเพอืทดแทนพนืทวี่างเหล่านีได ้และไม่ว่าจะเพราะเหตุทผีูร้บับรกิารไม่ส่งมอบพนืทตีามเงอืนไข

สญัญาหรอืดว้ยเหตุทหีาผูเ้ชา่รายใหมไ่มท่นั กรณดีงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัตฯ์ 

รวมถงึความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ทงันีเพอืเป็นการลดความเสยีงที

อาจจะเกดิขนึจากการผดินดัชาํระค่าเช่าและ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อน

กําหนด ทผี่านมาผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการใหค้วามสาํคญักบัการคดักรองผูเ้ช่าทมีศีกัยภาพใน

การดาํเนนิธุรกจิ ทงัเรอืงสถานทางการเงนิทมีนัคงของผูเ้ชา่ มปีระวตัทิน่ีาเชอืถอื และไดร้บัการยอมรบั อกีทงั

ยงัใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลอืกกลุ่มธุรกจิของผูเ้ช่าใหม้คีวามหลากหลาย เพอืใหส้่วนผสม ผูเ้ช่า (Tenant 

Mix) มกีารกระจายตวัทเีหมาะสม ทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร และขนาดของพนืทเีช่า รวมถงึใน

กรณีทสี ัญญาเช่าและ/หรือบริการใกล้จะสนิสุดลง ผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์จะมีการเจรจากับผู้เช่าเพอื

พจิารณาการต่อสญัญาล่วงหน้า 

3) ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืม 

เนืองจากกองทรสัตฯ์ มกีารกูย้มืเงนิเพอืลงทุนในทรพัยส์นิและใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน จงึอาจมคีวามเสยีงซงึ

เกดิจากการกู้ยมืเงนิดงักล่าวได ้เนืองจากความผนัผวนและสภาวทางเศรษฐกจิ อตัราดอกเบยีในส่วนทเีป็น

อตัราดอกเบยีลอยตวัอาจมกีารเปลยีนแปลงในระหวา่งอายุสญัญาเงนิกู ้ซงึทาํใหด้อกเบยีสงูขนึและอาจส่งผล

กระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ฯ อย่างไรกต็าม เนอืงจากอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ 

มคีวามสามารถทจีะสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัตฯ์ อย่างต่อเนือง ประกอบกบักองทรสัตฯ์ มอีตัราส่วนการกูย้มื

ต่อสนิทรพัย์รวมอยู่ในระดบัทตีาํทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 มอีตัราส่วนการกู้ยมืเงนิต่อมูลค่าสนิทรพัย์

รวมของกองทรสัตฯ์ อยู่ทปีระมาณ รอ้ยละ 24.70 โดยมาจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิประมาณ 1,720 ลา้น
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บาท รวมถึง ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการกู้ย ืมของ

กองทรสัต์ฯ ซงึรวมถงึแนวโน้มอตัราดอกเบยีอย่างสมําเสมอเพอืทจีะสามารถประเมนิความเสยีงและเลือก

ดาํเนินการตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อาทเิช่น การพจิารณา Refinancing หาเงนิทุนมาชําระ

เงนิตน้คนืและดอกเบยี ทาํใหด้อกเบยีในสญัญากูเ้งนิฉบบัใหม่ลดลงเมอืเทยีบกบัดอกเบยีในสญัญาเงนิกูฉ้บบั

เดมิ และในกรณทีมีกีารกูย้มืเงนิใหม่เพอืมาชาํระหนเีงนิกูย้มืเดมิ (Refinancing) กองทรสัตฯ์ อาจมคีวามเสยีง

ทจีะไม่ไดข้อ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่ทดีเีท่ากบัขอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัเดมิหรอืในกรณีทมีี

การกู้ยมืเงนิเพมิเตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซงึจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

นอกจากนนั กองทรสัต์ฯ ยงัอาจมคีวามเสยีงเกยีวกบัการชําระคนืดอกเบยี  และ/หรอืเงนิตน้ ไม่ว่าบางส่วน

หรอืทงัหมดอนัเป็นเหตุให้ผดิสญัญาเงนิกู้ และ/หรอื ข้อกําหนดในสญัญาเงนิกู้ทีเกียวข้อง ซึงอาจนําไปสู่

เหตุการณ์ททีําให้เกดิเหตุผดินัด ในสญัญาก่อตงัทรสัต์และประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ท ีสร. 26/2555 เรอืง 

ขอ้กําหนดเกยีวกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตงัทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดย

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตอ้งไดร้บัเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธทิปีรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีซงึ

อาจทําใหก้องทรสัต์ฯ มเีงนิสดหรอืสภาพคล่องไม่เพยีงพอในการชําระเงนิกู้ยมืได ้ดงันัน กองทรสัต์ฯ อาจ

พจิารณาหาแหล่งเงนิทุนอนืมาชําระหนีหรอืหาทางเลอืกอนื เช่น การทาํสญัญากูย้มืเงนิมาชําระหนี การออก

และเสนอขายหน่วยทรสัต์ใหม่ การขายทรพัย์สนิบางส่วนเพอืนํามาชําระหนี ทงันี ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

พจิารณาทางเลอืกทเีป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยและกองทรสัตฯ์ สงูสดุ  

4) ความเสียงเกียวกบัภยัธรรมชาติ อุทกภยั การก่อวินาศภยัและภยัโจรกรรม  

ภยัธรรมชาต ิอทุกภยั ภยัโจรกรรม และอุบตัเิหตุอนื ๆ อาจเกดิขนึไดแ้มจ้ะมโีอกาสเกดิขนึน้อยแต่หากเกดิขนึ

ในบรเิวณทตีงัของทรพัย์สนิ อาจสร้างความเสียหายต่อทรพัย์สนิของกองทรสัต์ฯ และอาจก่อใหเ้กิดความ

สญูเสยีและเสยีหายแก่ชวีติและทรพัย์สนิของผูเ้ช่าและผูม้าใชพ้นืทใีนทรพัยส์นิ อย่างไรกด็ ีกองทรสัต์ฯ ไดม้ี

การจดัทาํประกนัภยัความเสยีงภยัทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) เพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึ

ต่อทรพัยส์นิ โดยมคีวามคุม้ครองความเสยีหายโดยอุบตัเิหตุและจากภยัธรรมชาตติ่าง ๆ เช่น ภยัไฟไหม ้ภยั

ฟ้าผา่ ภยัแผ่นดนิไหว อทุกภยั ภยัโจรกรรม ไวส้าํหรบัทรพัยส์นิและใหข้ยายความคุม้ครองไปถงึภยัเครอืงจกัร

หยุดชะงกั (Machinery Breakdown) การระเบดิของหมอ้ไอนํา ภยักระจก ทงันีความคุม้ครองตามกรมธรรม์

ภยัดงักล่าวขา้งตน้อาจมขีอ้จํากดัขอบเขตความรบัผดิโดยบรษิทัรบัประกนัภยั และไม่รวมถงึภยัทเีกดิจากการ

ฉ้อโกง ความไม่ซอืสตัย ์มลภาวะ ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และอนิเตอรเ์น็ต ภยัการเคลอืนไหวทเีกยีวกบัการเมอืง 

ภยัสงครามและการก่อการรา้ย มาตรการควําบาตร และการก่อความไม่สงบของประชาชน นอกจากนันเพอื

เตรยีมพรอ้มรบัมอืสถานการณ์ โดยผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จดัใหม้ีการฝึกซ้อมแผนหนีไฟประจําทุกปีเพอื

เตรยีมพรอ้มกบัเหตุการณ์ทอีาจจะเกดิขนึดว้ย 

5) ความเสียงเกียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัในกรณีทีทรพัยสิ์นเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้ม

กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรสัต์ฯ อาจสญูเสีย 

การประกอบธุรกจิของกองทรสัตฯ์ มคีวามเสยีงดา้นการดาํเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิหลกั แมว้่า

กองทรสัต์ฯ จะต้องจดัใหม้กีารประกนัภยัในทรพัย์สนิดงักล่าวอย่างเพยีงพอและเหมาะสมซงึจะเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย และสญัญาทเีกยีวขอ้งแล้วก็ตาม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีททีรพัย์สนิหลกัทเีกดิ

ความเสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทกีองทรสัตฯ์ อาจสูญเสยีอนัเกดิจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 

หรอืระยะเวลาการเอาประกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรบัการขาดรายไดข้องกองทรสัตฯ์ เช่น กรมธรรม์
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ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัทกีองทรสัต์ฯ จะเขา้ทําสาํหรบัการขาดประโยชน์เป็นระยะเวลา 24 เดอืน อาจไม่

ครอบคลุมระยะเวลาทแีทจ้รงิท ี กองทรสัตฯ์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสนิทรพัย์ได ้หรอืกองทรสัตฯ์ อาจไม่

สามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามทรีะบุในกรมธรรม์ประกนัภยัทเีกยีวข้องได ้ไม่ว่าทงัหมดหรอืแต่บางส่วน เนือง

ดว้ยขอบเขตจาํกดัความรบัผดิหรอือาจเกดิความลา่ชา้ในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของ

บรษิทัรบัประกนัภยัดงักล่าวได ้

6) ความเสียงของอสงัหาริมทรพัย์ทีกองทรสัต์ฯ ลงทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย

เกียวกบัสิงแวดล้อม การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้กองทรสัต์ฯ มี

ค่าใช้จ่ายและภาระความรบัผิดหลายด้าน 

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ฯ ลงทุนอยู่ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกยีวกบัสงิแวดล้อม ไดแ้ก่

กฎหมายดา้นสุขอนามยั กฎหมายเกยีวกบัการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา การทงิของเสยี 

การควบคมุมลภาวะทางเสยีง ภายใตก้ฎหมายเหล่านี เจ้าของอสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้คีวบคุมการดาํเนินการ

และการใช้ประโยชน์อสงัหารมิทรพัยอ์าจมคีวามรบัผดิ ซงึรวมถงึโทษปรบัหรอืโทษจําคุกหากฝ่าฝืน หรอืไม่

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว นอกจากนี กองทรสัต์ฯ อาจมคี่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทาง

กฎหมายดงักล่าว หากมกีารปนเปือน หรอืเกดิมลภาวะต่าง ๆ หรอืหากไม่สามารถแกไ้ขมลภาวะต่าง ๆ ที

เกิดขึน อาจส่งผลให้กองทรสัต์ฯ มีความรบัผิด หรอือาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคญัในการนํา

อสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่า 

7) ความเสียงเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในประเทศไทยและ/หรือ

การแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบทีเกียวข้องอาจมีการเปลียนแปลง ซึงไม่อาจรบัรองได้ว่าการ

เปลียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่องบการเงินของกองทรสัตฯ์ หรือต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

ผลการดําเนินงานและการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต์ฯ อาจได้รบัผลกระทบ จากการมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ในประเทศไทย หรอืการปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ รวมถงึการแก้ไข

กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรอื คําสงัของหน่วยงาน

ราชการ หรอืหน่วยงานทมีีอํานาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีการติดตามการมีผลบงัคบัใช ้

เปลยีนแปลง แกไ้ข ของมาตรฐานทางการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กฎหมายว่าดว้ยทดีนิและ

สงิปลูกสรา้ง กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งต่างๆ รวมถงึศกึษาแนวทางปฏบิตัเิพอืเตรยีมความพรอ้มและฝึกอบรม

พนักงานอย่างสมําเสมอเพอืให้จัดทํารายงาน การบนัทกึบญัชี งบการเงนิ และวางแผนการดําเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

8) ความเสียงจากกรณีถกูเวนคืนทีดินจากหน่วยงานของรฐั 

กองทรสัตฯ์ อาจมคีวามเสยีงในกรณทีหีน่วยงานของรฐัเวนคนืทดีนิซงึเป็นทตีงัของทรพัยส์นิทกีองทรสัตฯ์ เขา้

ลงทุน ไม่วา่ทงัหมดหรอืบางส่วนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคนื ซงึทําให้กองทรสัต์ฯ ไม่อาจใชป้ระโยชน์ใน

ทรพัย์สนิในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ หรอืกองทรสัต์ฯ อาจไม่ได้รบัค่าชดเชยจากการเวนคนื หรอืได้รบั

คา่ชดเชยดงักล่าวน้อยกวา่มลูคา่ทกีองทรสัตฯ์ ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์นิ ซงึอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนทผีูถ้อื

หน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไปตามทไีดป้ระมาณการไวท้งัในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงนิ

ลงทุน ทงันีจํานวนเงนิค่าชดเชยทกีองทรสัต์ฯ จะไดร้บัขนึอยู่กบัเงอืนไขตามทกีําหนดในสญัญาทเีกยีวขอ้ง 
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ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทเีหลอือยูภ่ายหลงัจากการถูกเวนคนื หรอืจํานวนเงนิค่าชดเชยทไีดร้บั

จากการเวนคนื  

9) ความเสียงในมลูค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยซึ์งอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ 

กองทรสัต์ฯ ไดล้งทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ ซงึการประเมนิมลูค่าของสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

อาจลดลงตามระยะเวลาสทิธกิารเช่าทเีหลอือยูเ่มอืใกลห้มดอายุสทิธกิารเช่านนั ทงันกีารเปลยีนแปลงในมูลค่า

สทิธกิารเช่าดงักล่าว จะส่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ฯ และ/หรอืการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตฯ์ 

10) ความเสียงเกียวกบัการต่อสญัญาในอนาคตของสิทธิในการใช้ทางเชือมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

บรษิทั ภริชับุร ีจํากดั ไดเ้ข้าทําสญัญากบับรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ("บรษิทับีที

เอส") เพอืเชอืมต่อพนืทีบางส่วนของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์ เข้ากับพืนทีบางส่วนของอาคาร

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ในบรเิวณชนั M และทางกองทรสัตฯ์ ไดร้บัสทิธใินการใชท้างเชอืม

สถานีรถไฟฟ้าบีทเีอส จาก บรษิัท ภิรชับุร ีจํากดั เพอืใช้เป็นทางสญัจรในการผ่านเข้าออกระหว่างสถานี

รถไฟฟ้าและอาคาร ซงึระยะเวลาของสมัปทานในการดาํเนินการบรหิารระบบการเดนิรถไฟฟ้าทบีรษิทับทีเีอส

ไดร้บัจากกรุงเทพมหานครจะหมดอายุสมัปทานในปี พ.ศ. 2572 โดยเมอืครบกําหนดระยะเวลาสมัปทาน

ดงักล่าว กองทรสัตฯ์ อาจมคีวามเสยีงในอนาคตทอีาจจะไม่สามารถใชท้างเชอืมสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสเขา้กบั

พนืทบีางส่วนของอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ ได ้หรอือาจมภีาระค่าใช้จ่ายเพมิขนึอนั

เนืองมาจากสญัญาฉบบัใหม่กบัผูด้าํเนนิการบรหิารระบบการเดนิรถไฟฟ้าในขณะนนั ซงึในกรณีทกีองทรสัต์ฯ 

ไม่สามารถใชท้างเชอืมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสกบัพนืทบีางสว่นของอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอ็มควอเทยีร ์ได ้อย่างไรก็ดผีูเ้ช่าหรอืผูใ้ช้บรกิารอาคารโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทยีร ์ยงัคง

สามารถใชท้างเขา้ออกปกตริะหว่างสถานีรถไฟฟ้าและโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรบ์รเิวณชนั G 

ในสว่นดา้นหน้าโครงการไดต้ามปกต ิ

11) ความเสียงจากการทีกองทรสัตฯ์ ไม่กระจายการลงทนุ 

ปัจจุบนั ณ สนิปี พ.ศ. 2562 กองทรสัตฯ์ ลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอ

เทยีรเ์ป็นทรพัยส์นิหลกัเพยีงโครงการเดยีว ดงันนัจงึยงัไม่มกีารกระจายความเสยีงดา้นสถานทตีงัของโครงการ

เพอืลดความผนัผวนของการลงทุน อย่างไรกต็ามในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มแีผนจะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

เพมิเตมิในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และเสนออนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหล้งทุนเพมิเพมิเตมิใน

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เพอืลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารสํานักงาน พนืทสีํานักงานใหเ้ช่า 

และพนืทคีา้ปลีก โซนสุขุมวทิ-บางนา ซึงอยู่คนละพนืท ีทงันีผู้จัดการกองทรสัต์ดําเนินการศึกษา รวมถึง

ประเมนิปัจจยัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง และเหน็ว่าการลงทุนเพมิเตมิดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

และอาจช่วยลดความเสยีงการลงทุนอนัเนืองมาจากการไม่กระจายการลงทุน 

 

12) ความเสียงทีเกียวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นอนัมาจากความสามารถ

ในการบริหารทรพัยสิ์นโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

  ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มีหน้าทบีรหิารจดัการทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ เข้าลงทุนตามทผีู้จดัการกองทรสัต์

มอบหมายตามสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ และดาํเนินการ
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ต่างๆ ทเีกยีวข้อง เช่น จดัหาผู้เช่ารายใหม่ ต่ออายุสญัญากบัผู้เช่ารายปัจจุบนั จดัเก็บรายได้ตามสญัญา 

บํารุงรกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต์ฯ ใหอ้ยู่ในสภาพทดีแีละเหมาะสมแก่การจดัหาประโยชน์ เป็นต้น ผลการ

ดาํเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์จงึเป็นผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรสัต์ฯ อย่างไรกต็าม

หากผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทไีด้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึง แม้ว่ากองทรสัต์ฯ จะ

กาํหนดค่าตอบแทนทเีพยีงพอและเป็นทน่ีาสนใจ แต่ยงัไม่อาจหาหรอืแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่

เข้ามาบรหิารงานได้ทนัที  จึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของกองทรสัต์ฯ และการจ่าย

ผลประโยชน์ของกองทรสัต์ฯ ใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์มี

บุคคลากรทมีคีวามรู ้ความสามารถ และสามารถปฏบิตังิานในระหวา่งทสีรรหาผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายอนื 

2.5 ข้อพิพาทและข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์

- ไม่ม ี- 

2.6 ข้อมลูสาํคญัอืน 

 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนที 3 การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัต์ฯ 

3.1 ข้อมลูหน่วยทรสัต ์และผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

3.1.1   หน่วยทรสัต ์

3.1.1.1 ข้อมลูหน่วยทรสัต ์ 

สรุปขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแล้ว (บาท) 4,873,441,263 

มลูค่าทีตราไว้ (บาทต่อหน่วย) 9.4573 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย)       515,310,000   

3.1.1.2 ข้อมลูหลกัทรพัย ์ 

1) ราคาปิด ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2562 อยูท่ ี16.70 บาทต่อหน่วย 

2) มูลคา่ตามตลาด ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2562 จํานวน 8,605.68 ลา้นบาท 

3) มูลคา่การซอืขายเฉลยีของปี 2562 จาํนวน 3.78 ลา้นบาท/ วนั 

4) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ (NAV) ณ วนัท ี18 มกราคม 2561 อยู่ท ี10.0016 บาทต่อ

หน่วย 

5) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ (NAV) ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2562 อยู่ท ี9.7994 บาทต่อ

หน่วย 

3.1.1.3 การลดทนุชาํระแล้วย้อนหลงั 

การลดทุนชาํระแลว้สาํหรบัปี 2561 และ 2562 มรีายละเอยีดตามตารางดงัน ี

การลดทุนชาํระแลว้สาํหรบัปี 2561 

ครงัที เหตใุนการลดทนุ วนัปิดสมดุ วนัทีจ่าย 
จาํนวน 

(บาท) 

จาํนวน 

(บาท/หน่วย) 

1 กองทรสัตฯ์ มรีายการขาดทุน

ทียังไม่เกิดขึนจากการวัด

มลูคา่เงนิลงทุนในสนิทรพัย์ที

กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน  

17 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61 93,631,826 0.1817 

2 กองทรสัตฯ์ มรีายการขาดทุน

ทยีงัไมเ่กดิขนึจากการวดั

มลูคา่เงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ ี

กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน 

23 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 85,438,398 0.1658 

3 - กองทรัสต์ ฯ  มีร ายการ

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจาก

การวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

สนิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ เขา้

ลงทุน 

6 ม.ีค. 62 27 ม.ีค. 62 85,489,929 0.1659 
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ครงัที เหตใุนการลดทนุ วนัปิดสมดุ วนัทีจ่าย 
จาํนวน 

(บาท) 

จาํนวน 

(บาท/หน่วย) 

- การตดัจําหน่ายค่าใช้จ่าย

รอการตดับญัช ี

- ก า ร ตั ด จํ า ห น่ า ย

คา่ธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้

รวม 264,560,153 0.5134 

การลดทุนชาํระแลว้สาํหรบัปี 2562 

ครงัที เหตุในการลดทุน วนัปิดสมดุ วนัทีจ่าย 
จาํนวน 

(บาท) 

จาํนวน 

(บาท/หน่วย) 

1 - กองทรัสต์ฯ  มีรายการ

ค่าใช้จ่ายทางบญัช ีไดแ้ก่

การตดัจําหน่ายค่าใช้จ่าย

รอการตดับญัช ี และการ

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียม

สญัญาเงนิกู ้

23 พ.ค. 62 6 ม.ิย. 62 5,616,879 0.0109 

2 - กองทรัสต์ฯ  มีรายการ

ค่าใช้จ่ายทางบญัช ีไดแ้ก่

การตดัจําหน่ายค่าใช้จ่าย

รอการตดับญัช ี และการ

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียม

สญัญาเงนิกู ้

 

23 ส.ค. 62 6 ก.ย. 62 5,307,693 0.0103 

3 - กองทรัสต์ฯ  มีรายการ

ค่าใช้จ่ายทางบญัช ีไดแ้ก่

การตดัจําหน่ายค่าใช้จ่าย

รอการตดับญัช ี และการ

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียม

สญัญาเงนิกู ้

26 พ.ย. 62 12 ธ.ค. 62 4,174,011 0.0081 

รวม 15,098,583 0.0293 
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3.1.2  โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรสัต ์  

3.1.2.1   รายชือผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 10 รายแรก 

  ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ผีูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ตามการปิดสมุดทะเบยีน ดงันี 

ลาํดบั ชือผู้ถอืหน่วยทรสัต ์
จาํนวนหน่วยทรสัต ์

 (หน่วย) 

สดัส่วน 

 (ร้อยละ) 

1 บรษิทั ภริชับุร ีจํากดั  103,000,000   19.99  

2 กองทุนเปิด ทหารไทย พรอ็พเพอรต์ ีอนิคมั พลสั 38,867,600  7.54  

3 สาํนักงานประกนัสงัคม 34,969,100   6.79  

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

5 กองทุนเปิด เค พรอ็พเพอรต์ ีเซคเตอร ์ 24,180,000  4.69  

6 ธนาคารออมสนิ 21,000,000 4.08 

7 *นายประสาน ภริชั บุร ี  18,335,000   3.56  

8 บรษิทั กรงุไทย-แอกซา่ ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 18,194,000  3.53  

9 *นางประพรี ์บุร ี 18,085,000  3.51  

10 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 15,800,000  3.07  

 รวมผู้ถือหน่วยทรสัต ์10 รายแรก 322,134,700  62.51  

 ผูถ้อืหน่วยรายอนื  193,175,300   37.49  

 รวม 515,310,000  100.00  

หมายเหตุ  *เป็นคูส่มรส 

3.1.2.2   ผู้ถือหน่วยทรสัต์รายใหญ่ (ถือหนวยทรสัต์ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป โดยรวมกลุ่มบุคคล

เดียวกนั) 

ลาํดบั ชือผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 
จาํนวนหน่วยทรสัต ์

 (หน่วย) 

สดัส่วน 

 (ร้อยละ) 

1 บรษิทั ภริชับุร ีจํากดั  103,000,000   19.99  

 รวม 103,000,000 19.99 

3.1.2.3   กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรสัต์ทีมอิีทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของกองทรสัตอ์ย่างมีนัยสาํคญั 

 - ไม่ม ี- 
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3.1.3   การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ฯ 

3.1.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเก้าสบิ

ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตน์นัไดแ้ก่ประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชแีละประโยชน์ตอบแทนสําหรบัแต่ละ

รอบระยะเวลาบญัชี (ถ้ามี) ทังนีผู้จัดการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 4 ครงัต่อรอบปีบญัช ี เวน้แต่กรณีทกีองทรสัต์ฯ มกีารเพมิทุน กองทรสัตฯ์ 

อาจมกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครงัต่อรอบบญัชกี็ได ้ เพอืประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยทรสัตเ์ดมิ 

กาํไรสุทธทิปีรบัปรงุแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึกาํไรสทุธทิอีา้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัตฯ์ ซงึ

ไดร้วมการชาํระคนืเงนิตน้ตามทรีะบุในสญัญาเงนิกู ้(ถา้ม)ี แลว้ 

2) ในกรณีทกีองทรสัตฯ์ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน

แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3) ในกรณีทมีีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และปิดสมุดทะเบยีน

เพอืระบุชอืผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน และจะดาํเนินการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในกาํหนดเวลาดงันี 

(ก) ในกรณเีป็นประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนสาํหรบัรอบปีบญัช ีภายในเกา้สบิ (90) วนันบัแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายใน

ระยะเวลาไม่เกนิสามสบิ (30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืกําหนด

สทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

(ข) ในกรณเีป็นประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัแต่ละรอบระหว่างกาล (หากม)ี ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบญัชภีายในเก้าสบิ (90) วนันับแต่

วนัสนิรอบระยะเวลาบญัชสีําหรบัไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่าย

ภายในระยะเวลาไม่เกนิสามสบิ (30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอื

กาํหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

ทงันีในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และหากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีได้ประกาศกําหนดอันเนืองมาจากความผิดพลาดของผู้จ ัดการกองทรสัต์เอง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะชําระดอกเบยีดว้ยเงนิของตนเองในอตัรารอ้ยละเจ็ดครงึ (7.5) ต่อปี นับแต่

วนัทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีผู้จ ัดการกองทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ 
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เงือนไขเพิมเติม:  

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนจะขนึอยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึหากประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อ

หน่วยทรสัต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมมีูลค่าตํากว่าหรอืเท่ากบัศูนย์จุดหนึงศูนย ์ (0.10) บาท 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันนั และใหส้ะสมประโยชน์

ตอบแทนดงักล่าวเพอืนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป  

สาํหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามทรีะบุไวใ้นสญัญานี เวน้แต่กรณทีสีาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอนืใดทมีอีาํนาจตาม

กฏหมายไดม้กีารแกไ้ขเปลยีนแปลง เพมิเตมิ ประกาศ กาํหนด สงัการ เหน็ชอบ และ/หรอื ผ่อน

ผนัเป็นอย่างอนื ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนนั 

4) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีชีอืปรากฏอยู่ใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตฯ์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือครองหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย หาก

ปรากฏว่ามบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ฯ เกนิกว่าอตัราที

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันันจะไม่มสีทิธไิดร้บัประโยชน์

ตอบแทนเฉพาะในสว่นทถีอืหน่วยทรสัต์เกนิกวา่อตัราทปีระกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

3.1.3.2 ประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 มรีายละเอยีดตามตารางดงันี  

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัทีจ่าย 
จาํนวนเงินจ่าย 

(บาท/หน่วย) 

15 มกราคม – 31 มนีาคม 2561 7 มถิุนายน 2561 0.1315 

รวมการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัปี 2561 0.1315 

1 มกราคม – 31 มนีาคม 2562 6 มถิุนายน 2562 0.1519 

1 เมษายน – 30 มถิุนายน 2562 6 กนัยายน 2562 0.1698 

1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2562 12 ธนัวาคม 2562 0.1632 

1 ตุลาคม – 30 ธนัวาคม 2562 16 มนีาคม 2563 0.1961 

รวมการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัปี 2562 0.6810 
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3.2 โครงสร้างการจดัการ 

3.2.1 ผู้จดัการกองทรสัต ์

3.2.1.1. ข้อมลูผู้จดัการกองทรสัต ์

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็นบรษิทั

จาํกดัซงึจดทะเบยีนจดัตงัขนึในประเทศไทยเมอืวนัท ี28 มถุินายน 2560 โดยมทีนุจดทะเบยีนชําระ

แล้วจํานวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 

1,000 บาท โดยมวีตัถุประสงค์เพอืปฏบิตัหิน้าทบีรหิารจดัการกองทรสัต์โดยเฉพาะ โดยมบีรษิทั    

ภริชับุรโีฮลดงิ จํากดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั เป็นจํานวนรอ้ยละ 70 ของหุน้ทจีําหน่ายแลว้

ทงัหมด โดยมตีารางสรปุขอ้มลูผูจ้ดัการกองทรสัตด์งัตารางต่อไปนี 

ชือบริษทั บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 

วนัทีจดทะเบยีนจดัตงับริษทั 28 มถุินายน 2560 

ทีตงัของบริษทั 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรงุเทพมหานคร 

การติดต่อบริษทั  โทรศพัท:์ 02-261-0170 

โทรสาร: 02-261-0170 

เวบ็ไซต:์ www.bofficereit.com 

อเีมล: boffice.brrm@bhirajburi.co.th 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดาํเนินธรุกิจ ทาํหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พอืการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

รายชือกรรมการ 1. นางประพรี ์บุร ี(ประธานกรรมการ) 

2. นางสโรชา บุร ี(กรรมการบรหิาร) 

3. นางทพิยภ์าพร เกดิผล (กรรมการอสิระ)  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
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3.2.1.2. โครงสร้างการถือหุ้น 

ลาํดบั ชือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นทีถือ 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้แล้วทงัหมด 

1 บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั 7,000 70.00 

2 นางสาวปนิษฐา บุร ี 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 

โดยผูถ้อืหุ้นลําดบัท ี4 และ 5 เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนัเนืองจากเป็นสาม ีภรรยากนัถูกตอ้งตาม

กฎหมาย และในลําดับที 5 นางประพีร์ บุรี ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ

กรรมการบรหิาร และผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

3.2.1.3. โครงสร้างการจดัการ  

1) โครงสรา้งการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บรษิทั และเจา้หน้าทบีรหิารตามโครงสรา้งสายการบรหิารงานดงันี 

 

2) รายชอืและประวตักิรรมการดงัตารางต่อไปนี 

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีผ่านมา 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

นางประพรี ์บุร ี ประธานกรรมการ  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

ดาํรงตาํแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั ประธาน

กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2527 – ปัจจุบนั ประธาน

เจา้หน้าทบีรหิารสายงาน
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ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีผ่านมา 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

 Director Certification 

Program (DCP 

174/2013)  

 Role of the Chairman 

Program Class 

34/2014  

 Boardroom Success 

through Financing & 

Investment (BFI) รุน่

ท ี5 ปี 2561 

 

การเงนิกลุ่มภริชับุร ี 

 2560 – 2561 รองนายก

สมาคมการแสดงสนิคา้ (ไทย) 

 2559 – 2560 อนุกรรมการ

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ผูอ้าํนวยการ สาํนกังาน

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2559 – 2560 อนุกรรมการ

พฒันาระบบบรหิาร สาํนกังาน

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 กรรมการ

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ สาํนกังานสง่เสรมิ

การจดัประชมุและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 อนุกรรมการกล

ยทุธแ์ละแผนงาน และการ

บรหิารความเสยีง สาํนกังาน

สง่เสรมิการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2558 –2559 นายกสมาคม

การแสดงสนิคา้ (ไทย) 

นางสโรชา บุร ี กรรมการบรหิาร ปรญิญาตร ี

สาขาการเงนิและบรหิาร 

University of Virginia 

การอบรมจากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

 Corporate 

Governance for 

Executive (CGE 

10/2018) 

ดาํรงตาํแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั  

กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2559 – ปัจจุบนั  

รองประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

สายงานการเงนิ กลุม่ภริชับุร ี 

 2552 – 2559   

ผูอ้าํนวยการ วาณชิธนกจิ 

ควบรวมและซอืขายกจิการ 
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ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีผ่านมา 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

 Director Certification 

Program (DCP 

266/2018) 

 Diploma Examination 

(Exam 67/2018) 

บรษิทั The Quant Group 

นางทพิยภ์าพร เกดิผล กรรมการอสิระ ปรญิญาตร ี

สาขาบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ดาํรงตาํแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ

อสิระ บรษิทั ภริชั รที แมน

เนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2547 – ปัจจุบนั ทปีรกึษา 

บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ

อสิระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ต

อรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ

และเหรญัญกิ วปรอ. 4313 

วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 

 2557 – 2560 คณะกรรมการ

ดา้นการบญัชภีาษอีากร สภา

วชิาชพีบญัช ี

โดยกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่าย และผูด้าํรงตําแหน่งเทยีบเท่าทเีรยีกชอือย่างอนื ซงึ

รบัผดิชอบในสายงานเกยีวกับการดูแลจดัการกองทรสัต์ฯ ของผู้จดัการกองทรสัต์ไม่มีลักษณะ

ต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะต้องหา้มของบุคลากรในธุรกิจ

ตลาดทุน การบริหารจัดการกองทรสัต์ฯ จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในสัญญาก่อตงัทรสัต์โดยมี

สาระสาํคญัตามเอกสารแนบ 2 และผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถขอดสูาํเนาสญัญาก่อตงัทรสัต์ฉบบัเตม็

ไดโ้ดยสามารถดาวน์โหลดไดท้เีวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bofficereit.com 

โดยกรรมการบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลทมีชีอือยูใ่นบญัชรีายชอืบุคคลทตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ และต้องไม่มีลกัษณะขาด

ความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรอืงการ
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กําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบรษิทั และไม่เคยต้องคํา

พพิากษาว่าไดก้ระทาํความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน 

ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าดว้ย

การประกันวนิาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืกฎหมายที

เกยีวกบัธุรกจิการเงนิในทํานองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดย

หน่วยงานทมีอีาํนาจตามกฎหมายนนั ทงันีในความผดิเกยีวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมทเีกยีวกบั

การซอืขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานทมีลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

3) กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชอืแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กรรมการซงึลงชอืผูกพนับรษิทัไดค้อื นางประพรี์ บุร ีหรอื นางสโรชา บุร ีคนใดคนหนึงลง

ลายมอืชอืและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

4) ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

คณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรสัต์ เป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการให้ความเห็นชอบใน

วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ ทิศทางและกําหนดนโยบายของผู้จดัการกองทรสัต์เกยีวกบัการ

ดาํเนินงานและแผนการประกอบธุรกจิทงัระยะสนัและระยะยาว กําหนดนโยบายการเงนิการ

บรหิารความเสยีงและภาพรวมองคก์ร กาํกบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนินงานของ

ผู้จ ัดการกองทร ัสต์ และพนักงานในการปฏิบัติหน้าทีเ ป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์อย่างมี

ประสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิทกีาํหนดไว ้ภายใตข้อบเขตของ

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ สญัญาก่อตงัทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชชีวน 

วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของผู้จดัการกองทรสัต์ มติของทปีระชุมคณะกรรมการผู้จดัการ

กองทรสัต์ และมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมทงักฎหมายทเีกยีวข้อง โดยคํานึงถงึ

ผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั  

นอกจากนี คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ยงัมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลใหม้กีาร

ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการทอีาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทงันีตามหลกัเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์ฯ และ

หน่วยงานกํากบัดูแลทเีกยีวข้อง ทงันี ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการของผู้จดัการ

กองทรสัตม์ดีงัต่อไปน ี

4.1)   ปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดจนมติทีประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรสัต์ และมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of 

Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

4.2) ในการบรหิารกองทรสัตฯ์ ภายใตก้ารกํากบัดแูลของทรสัต ีรวมทงักําหนดกลยุทธ์และ

แผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองค์กรทเีหมาะสม และกํากบัดูแล

นโยบายในการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนของกองทรสัต์ฯ ผลประกอบการของ

กองทรสัต์ฯ ร่างงบประมาณประจําปีและแผนธุรกิจของกองทรสัต์ฯ พจิารณาปัจจยั

ความเสยีงทอีาจส่งผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ ผลการดําเนินงานของ

ฝ่ายต่าง ๆ และพจิารณารายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 
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4.3) กาํกบัดแูล รวมถงึใหค้าํแนะนําทจีาํเป็นเพอืใหก้ารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน

ช่วยใหก้ารดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งและ

กฎระเบยีบว่าดว้ยการทาํหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.4) กํากบัดูแลการติดตามผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้จดัการกองทรสัต์ อย่าง

ต่อเนือง รวมถึงให้คําแนะนําทจีําเป็น เพอืให้มนัใจว่าการดําเนินงานของผู้จัดการ

กองทรสัต์ เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาทอีาจ

เกดิขนึไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

4.5) พจิารณา กํากบัดูแล รวมถึงใหค้ําแนะนําทจีําเป็นเพอืให้ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบ

ควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทํางานทมีี ประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการทํา

หน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.6) พจิารณา กํากบัดูแล และดําเนินการทจีําเป็นในการจดัให้มกีารทบทวนและปรบัปรุง

นโยบายและแผนงานทสีาํคญัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการทําหน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ให้

เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอยา่งสมาํเสมอ 

4.7) พจิารณา กาํกบัดแูล ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึ

รวมถึงการแต่งตงัผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการ รวมถงึการใหค้ําแนะนําทจีําเป็น 

เพือให้มันใจได้ว่าผู้บริหารได้ ปฏิบัติงานตามหน้าทีทีได้ร ับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้กําหนดในสญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

เพอืประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

4.8) พจิารณา กํากับดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย ์

รวมถงึการใหค้ําแนะนําทจีําเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้ปฏบิตัิ

หน้าทีทีได้ร ับมอบหมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในสัญญาต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

4.9) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอนืใด

ปฏบิตักิารอยา่งหนงึอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทงันีการมอบอาํนาจดงักล่าวจะไม่

รวมถงึการมอบอาํนาจ หรอืการมอบอาํนาจช่วง ททีําใหก้รรมการหรอืผูร้บัมอบอํานาจ

จากกรรมการ สามารถอนุมตัริายการทตีนเองหรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั มสี่วนไดเ้สยี 

หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

4.10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัใินเรอืงดงัต่อไปน ี

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ และทรสัต ีและดาํเนินการขออนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใน

กรณีทกีารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ฯ และบุคคลทเีกยีวโยงกนัดงักล่าวตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ข) การทาํธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรสัตฯ์ และทรสัต ี

(ค) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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(ง) การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีทปีรกึษาทางการเงนิ ทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ หรอืที

ปรกึษาอนื ๆ เป็นตน้ 

(จ) งบการเงนิของกองทรสัตฯ์ ทผีา่นการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

(ฉ) งบประมาณประจาํปีและแผนงานต่าง ๆ ทเีกยีวกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์

ฯ ทรีะบบการทํางานและระบบควบคุมภายในฉบบันีกําหนดใหค้ณะกรรมการ

อนุมตั ิ

(ช) รายจ่ายพเิศษหรอืการลงทุนพเิศษทอียู่นอกเหนือจากงบประมาณประจําปี ซงึ

ฝ่ายงานทเีกยีวขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัตท์าํเรอืงขออนุมตั ิ

(ซ) คา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตฯ์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

4.11) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกยีวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน จําหน่ายไป

ซงึทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ฯ หรอืการบรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ ของฝ่ายพฒันา

ธุรกจิ และฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน เพอืใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ แบบแสดง

รายการขอ้มลู หนังสอืชชีวน และกฎหมาย รวมทงัประกาศต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(ก) วธิกีารไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์เพมิเตมิ 

หากในอนาคตกองทรสัต์ฯ มีการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์เพมิเตมิและมกีารจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยห์รอื

สิทธิการเช่าอส ังหาริมทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทของผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะตอ้งพจิารณาและทําใหม้นัใจว่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้าํเนินการ

เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนในทรพัยส์นิตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ที

เกียวข้องแล้ว ก่อนการได้มาซึงทรพัย์สินหลักแต่ละครงั และการได้มาซึง

ทรัพย์ส ินหลักและอุปกรณ์เพิมเติมของกองทรัสต์ฯ จะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนดีว้ย  

(1) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปน ี

(1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(1.2) เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัตฯ์ 

(1.3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

(1.4) คา่ใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมทเีรยีกเก็บจากกองทรสัต์ฯ (ถา้ม)ี 

อยู่ใน อตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม เมอืเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

ในทอ้งตลาด 

(1.5) ผูท้มีสี่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในการเขา้ทําธุรกรรมไม่มสี่วนร่วมใน

การตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนัน 

(2) ในดา้นระบบในการอนุมตัติอ้งผ่านการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(2.1)  ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตว่ีาเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญา

ก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งแลว้ 
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(2.2) ในกรณทีเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมีลูค่าตงัแต่รอ้ยละ 10 

(สิบ) ขนึไปของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ฯ ต้องได้รบั

อนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการ

กองทรสัตด์ว้ย 

(2.3)  ในกรณทีเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมีลูค่าตงัแต่รอ้ยละ 30 

(สามสิบ) ขนึไปของมูลค่าทรพัย์ส ินรวมของกองทรสัต์ฯ ต้อง

ไดร้บัมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 (สามในสี) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) การจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ 

ในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน ี

(1) ก่อนการจําหน่ายไปซงึทรพัย์ส ินหลักให้ผู้จดัการกองทรสัต์จัดให้มีการ

ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(2) การจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(2.1) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการ

ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์เช่น 

 เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัตฯ์ 

 สมเหตุสมผลและใช้ราคาทเีป็นธรรมโดยเปรยีบเทยีบกบัราคา

ตลาด 

 ค่าใช้จ่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตฯ์ อยู่

ในอตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสมเมอืเปรยีบเทยีบกบัอตัราใน

ทอ้งตลาด (ถา้ม)ี 

 ผูท้มีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ทาํธุรกรรมไม่มสีว่นร่วมใน

การตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนนั 

และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีหรอืการขอมตทิี

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์

หรอื ตามทกีําหนดไวใ้นกฎหมาย โดยอนุโลม 

(2.2) การจําหน่ายทรพัย์ส ินหลักทีเข้าลักษณะดังต่อไปนี นอกจาก

จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในเรอืงการจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิ

หลกัทรีะบุไวใ้นวรรคก่อน ยงัต้องเป็นกรณีทเีป็นเหตุจําเป็นและ

สมควร โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) 

ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

 การจําหน่ายทรพัย์สนิหลกัก่อนครบ 1 (หนึง) ปีนับแต่วนัที

กองทรสัตฯ์ ไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกันนั 
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 การจําหน่ายทรพัย์สนิหลกัทีกองทรสัต์ฯ ได้มาซงึกรรมสทิธิ

ใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

(ค) การจดัซอืจดัจ้างของผูจ้ัดการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามระบบจัดซอืจดัจ้างของ

คูม่อืระบบการทาํงานและการควบคมุภายใน 

ทงันีในการออกเสยีงลงคะแนน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสยีในวาระใด

กรรมการท่านนนัไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

5) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณารบัทราบ และอนุมตั ิ

5.1) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาเพอืรบัทราบ 

(ก) ผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ 

(ข) ความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจทีกําหนดขึนโดยผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต์ฯ ปัญหาและอุปสรรคที

เกดิขนึรวมถงึแนวทางในการดําเนินการแกไ้ขดว้ยความสนับสนุนจากผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

(ค) แนวทางในการบรรเทาความเสยีงหรอืเหตุอนืใดทอีาจมผีลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

(ง) ระบบควบคมุภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการทํา

หน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าในการแกไ้ข 

5.2) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาเพอือนุมตั ิ

(ก) กาํหนดกลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองค์กรที

เหมาะสม และกํากบัดูแลนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ปัจจยัความเสยีงทอีาจ

สง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัตฯ์  

(ข) รา่งงบประมาณประจาํปีของกองทรสัตฯ์ แผนธุรกจิประจําปี รวมถงึกลยุทธ์ทาง

ธุรกจิของกองทรสัตฯ์ ประจําปีทไีดจ้ดัทําขนึโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ดว้ยความ

สนบัสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(ค) แนวทางในการดําเนินการรบัข้อพพิาทและข้อร้องเรยีนทสีําคญัเกยีวกบัการ

ดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ ซงึตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

(ง) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบัการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ 

(จ) เรอืงอนืใดทตีอ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ฉ) เร ืองอืนใดทีสําคัญและมีความเกียวข้องกับการดําเนินงานของผู้จ ัดการ

กองทรสัตเ์องและกองทรสัตฯ์ 

 

6) กรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์มจีํานวน 1 ท่าน ซงึไม่น้อยกว่าจํานวนหนึงในสามของ

จาํนวนกรรมการ ทงัหมดของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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6.1) การคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการอสิระตอ้งมคีณุสมบตัิ

อยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีส ิทธิออกเสียงทังหมดใน

ผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อาํนาจควบคมุของบรษิทั หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั ทงันีใหน้ับรวมการถอืหุน้ของ

ผูท้เีกยีวขอ้งตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ของกรรมการอสิระ

รายนนัๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทังไม่เป็น

ลูกจ้าง พนักงาน ทปีรกึษาทไีด้รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั 

หรือเป็นบุคคลทีเกียวโยงกัน โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 (สอง) ปี 

(ค) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนัในลกัษณะที

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทงัไม่เป็น หรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ ี

มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

รว่ม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(ง) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลกัษณะทเีป็นบดิามารดา คูส่มรส พน้ีองและบุตร รวมทงัคู่สมรสของ

บุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการ

เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบรษิทั

ยอ่ย 

(จ) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนั และไม่เป็นผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ

สาํนักงานสอบบญัช ีซงึมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีีความเกยีวโยงกนัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(ฉ) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที

ปรกึษากฎหมาย หรอืทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 (สอง) 

ลา้นบาทต่อปี จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิติ

บุคคลทีอาจเป็นบุคคลทีมีความเกียวโยงกัน ทังนีในกรณีทีผู้ให้บริการทาง

วชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็น ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่
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กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุ้น ซงึเป็นผู้ทเีกียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ซ) ไม่เป็นบุคคลทมีชีอือยู่ในบญัชรีายชอืบุคคลทตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์ และตอ้งไม่มี

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์เรอืง การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ

และผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ฌ) ไม่เคยตอ้งคําพพิากษาว่าไดก้ระทาํความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมาย

ว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน หรือกฎหมายที

เกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ 

กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทมีอีาํนาจตามกฎหมายนนั ทงันีในความผดิ

เกยีวกบัการ กระทําอนัไม่เป็นธรรมทเีกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัย์ หรอืการ

บรหิารงานทมีลีกัษณะเป็นการ หลอกลวง  ฉ้อฉล หรอืทจุรติ 

(ญ) ไม่มีลกัษณะอนืใดททีําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการ

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

6.2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรสัต ์

ดงัต่อไปน ี

(ก) พจิารณา กาํกบัดแูล และใหค้าํแนะนําทจีาํเป็นแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการดาํเนินการ

ให้มีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเง ินของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และกองทรสัตฯ์ ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอ เชอืถอืได ้และทนัเวลา 

(ข) พจิารณา กาํกบัดแูล และใหค้าํแนะนําทจีาํเป็นแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการดาํเนินการ

ใหม้รีะบบการควบคมุภายใน และระบบการทาํงานทเีหมาะสมในการทําหน้าทใีนฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) พจิารณาและให้ความเห็นเกยีวกบัรายการทเีกียวโยงกนัหรอืรายการทอีาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรสัต์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที

เกยีวขอ้ง ทงันีเพอืใหม้นัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ

กองทรสัตฯ์ 

(ง) ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรสัต์ มอบหมายและเป็น

ประโยชน์ต่อกองทรสัตฯ์ 

(จ) กาํหนดใหฝ่้ายงานทเีกยีวขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะตอ้งรายงานใหก้รรมการอสิระ

พจิารณาและรบัทราบอยา่งสมาํเสมอ เพอืใหค้าํแนะนําทจีําเป็นในเรอืงดงัต่อไปน ี
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(1) รายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

กองทรสัตฯ์ 

(2) จุดอ่อนและจุดทตี้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขเกยีวกบัระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการทาํงาน ในการทําหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และความคบืหน้า

ในการแกไ้ข 

6.3) คณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะมีบทบาททีสําค ัญในการกํากับดูแลและให้

คําแนะนําทจีําเป็นแก่ผูจ้ ัดการกองทรสัต์ ในการดําเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้

เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาทเีกยีวขอ้ง สว่นกรรมการผูจ้ดัการจะมหีน้าทใีนการควบคุม 

ตดิตาม บงัคบับญัชาและดแูลการทํางานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์

ใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ มกีารกําหนดขอบเขต

อาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงัน ี

(ก) รบัผดิชอบ ดแูล บรหิารการดาํเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจําวนั รวมถงึการ

กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวมของผู้จ ัดการกองทร ัสต์ เพือให้เ ป็นไปตาม

กฎระเบียบ สญัญาทีเกียวข้อง และมติของทีประชุมคณะกรรมการของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์

(ข) กําหนดโครงสรา้งองค์กร วธิกีารบรหิารงาน รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การ

ว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของผู้จัดการกองทรสัต์ และกําหนดอตัราค่าจ้าง 

เงนิเดอืน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนกังาน 

(ค) ดแูลและควบคมุการปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ง) เป็นตัวแทนของผู้จัดการกองทรสัต์ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับ

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแลทเีกยีวขอ้ง 

(จ) มอีาํนาจในการออก แกไ้ข เพมิเตมิ ปรบัปรงุระเบยีบ คาํสงั และขอ้บงัคบัเกยีวกบัการ

ทํางานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ฉ) มีอํานาจ หน้าทแีละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทไีด้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายที

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ช) ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอนืปฏบิตังิานเฉพาะ

อย่างแทนไดโ้ดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใน

ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอืมอบอํานาจทใีหไ้ว ้และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอืคําสงัทคีณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดก้ําหนดไว ้

ทงันีการมอบหมายอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนนั จะตอ้ง

ไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงททีาํใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื

ผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนุมตัริายการทตีนหรอืบุคคลทเีกยีว

โยงกนั อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนืใดกบักองทรสัตฯ์ 
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3.2.1.4. หน้าทีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ มีหน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการ

ลงทุนในทรพัย์สินของกองทรสัต์ฯ และควบคุมการปฏิบัติหน้าทขีองผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Manager) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะปฏบิตัหิน้าทภีายใตก้ารกํากบัดแูลของทรสัตโีดยมี

หน้าทแีละความรบัผดิชอบดงันี 

1) หน้าทโีดยทวัไป 

1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะปฏิบตัิหน้าทใีนฐานะทเีป็นผูท้ีมีวชิาชพีซงึได้รบัความไว้วางใจ 

ดว้ยความระมดัระวงั ซอืสตัยส์จุรติ เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ ส ัญญาแต่งตังผู้จ ัดการกองทรัสต์ กฎหมายที

เกยีวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิในเอกสารทเีปิดเผยเพอืประโยชน์ในการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์แก่ผู้ลงทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ นอกจากนี ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยรวม และตอ้งรบัผดิอย่างไม่มขีอ้จํากดัความรบัผดิในกรณีที

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏบิตัหิน้าท ีและ/หรอืปฏบิตัหิน้าทไีม่ถูกตอ้งครบถว้น 

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทปีฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกจิการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตด์งัต่อไปนี 

(ก) มเีงนิทุนทเีพยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขนึจากการ

ปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนือง 

(ข) เปิดเผย ใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้มูลทมีคีวามสาํคญัและเกยีวขอ้งอย่างเพยีงพอใน

การตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องสอืสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่

บดิเบอืนและไม่ทาํใหส้าํคญัผดิ 

(ค) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีผู้จ ัดการกองทรสัต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่

เหมาะสมเพอืตนเอง หรอืทําให้เกิดความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์

โดยรวมของกองทรสัตฯ์ 

(ง) ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณี

ทมีคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขนึ ตอ้งดาํเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บั

การปฏิบัติทีเป็นธรรมและเหมาะสม ทังนีผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการ

ดงัต่อไปน ีเพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องไม่มผีลประโยชน์อนืทอีาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทดีี

ทีสุดของกองทรัสต์ฯ และหากมีกรณีทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกทีจะทําให้เชือมันได้ว่า การ

บรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ จะเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์ฯ 

และผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 



ส่วนที 3 การจดัการและการกาํกบัดแูลกองทรสัตฯ์ 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

                                                                    Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
   

สว่นท ี3 หน้าท ี19 
 

(2) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์จดัการกองทรสัตฯ์ อนือยู่ดว้ย ทรพัย์สนิหลกัของ

กองทรสัตฯ์ ทขีออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัตต์อ้งไมเ่ป็นประเภทเดยีวกนักบั

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ อนืนนั 

นอกจากนี ก่อนการเขา้ทาํธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์

ฯ ใหผู้้จดัการกองทรสัต์เปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ หรอืผู้

ลงทุน ดงันี 

(1)  เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ที

เกียวกับเรอืงดงักล่าว หรอืช่องทางอนืใดทผีู้ถอืหน่วยทรสัต์สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูการจะเขา้ทาํธุรกรรมไดอ้ย่างทวัถงึ 

(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทสีมเหตุสมผล ซงึตอ้งไม่น้อยกว่าสบิส ี(14) 

วนั 

(3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทชีดัเจน 

โดยระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่าสบิส ี(14) วนั เวน้แต่ในกรณีทมีกีารขอ

มตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว ใหก้ารคดัคา้นการกระทําใน

การขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์นั 

โดยในกรณีทผีูถ้ือหน่วยทรสัต์แสดงการคดัค้านอย่างชดัเจนตามวิธกีารทีมีการ

เปิดเผยตามข้อ (3) นี  ในจํานวนเกินกว่าหนึงในสี (1 ใน 4) ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายได้แล้วทังหมด ทรสัตีจะกระทําหรอืยินยอมใหม้ีการทํา

ธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ ไม่ได ้

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

ดําเนินการของกองทรสัต์ฯ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพทีกําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที

เกียวข้องกบัธุรกิจหลักทรพัย์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนุโลม และไม่

สนบัสนุน สงัการ หรอืใหค้วามรว่มมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอื

ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ฉ) ผู้จ ัดการกองทรสัต์มหีน้าทีให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าทีของทรสัตี หรือ

สํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทอีาจส่งผลกระทบต่อการบรหิาร

จดัการกองทรสัต์อย่างมีนัยสําคญั หรอืข้อมูลอนืทคีวรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะ

อย่างยงิใหร้วมถงึหน้าทดีงัต่อไปน ี

(1) จดัทาํและจดัเกบ็ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบรหิารจดัการ การ

ควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกองทรัสต์ฯ โดยเมือ 

ทรสัตปีระสงค์จะตรวจสอบการจดัการในเรอืงใด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องให้

ความร่วมมือในการนําส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทังให้เข้าไป

ตรวจสอบในสถานทตีงัของอสงัหารมิทรพัย์ตามททีรสัตรีอ้งขอเพอืใหท้รสัตี

สามารถตรวจสอบให้เป็นทีมนัใจได้ว่าผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ปฏิบตัิฝ่าฝืน

กฎหมายหรอืขอ้กําหนดแหง่สญัญาก่อตงัทรสัต ์หรอืไม่รกัษาประโยชน์ของผู้
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ถอืหน่วยทรสัต ์

(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนการจดัตงัทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตี้องจดัส่ง

ขอ้มูลและเอกสารทเีกยีวข้องกบัการจดัโครงสร้างของกองทรสัต์ฯ วธิีการ

ปล่อยเช่า การจดัหา และการจดัเกบ็รายได ้ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทสีามารถเรยีก

เกบ็จากกองทรสัตฯ์ สญัญาว่าจา้งระหว่างกองทรสัตฯ์ และบรษิทัหรอืบุคคล

ต่าง ๆ เป็นต้น เพอืใหท้รสัตนํีามาวางแผนปฏบิตังิานในการกํากบัดูแลและ

ตรวจสอบการบรหิารจดัการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มูลของ

กองทรสัตฯ์ ดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตีอ้งประสานงาน และจดัสง่ขอ้มลูเอกสารต่าง ๆ แก่ทรสั

ตีโดยมีเอกสาร ความถี และกําหนดเวลาตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้จัดการ

กองทรสัต ์ซงึรวมถงึเอกสารอนืใดททีรสัตรีอ้งขอตามจําเป็นและเกยีวขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทรสัต ์ภายในกําหนดเวลาอนัสมควร 

1.3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประกนัภยัความรบัผดิทอีาจเกดิขนึจากการดําเนิน

ธุรกจิหรอืการปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนการปฏบิตังิาน

ของกรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

1.4) ในการทําธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย์เพอืกองทรสัต์ฯ ผู้จัดการกองทรสัต์ต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้า่การจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ทาํ

สญัญาทเีกยีวเนืองกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและมี

ผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ข) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ เป็นไป

อย่างเหมาะสม โดยอยา่งน้อยตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ประเมนิความพรอ้มของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยนั์น 

ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืก่อนลงทุนเพมิเตมิในอสงัหารมิทรพัย์

ดงักล่าวเพอืกองทรสัตฯ์ แลว้แต่กรณ ี

(2) วเิคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 

Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินการจดัการ

กองทุนและทรสัต์ทลีงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซงึสํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ตลอดจนการประเมนิความเสยีงดา้นต่าง ๆ ทอีาจเกดิ

จากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นัน ๆ พรอ้มทงัจดัใหม้แีนวทางการบรหิาร

ความเสียงด้วย ทงันีความเสียงดงักล่าวใหห้มายความรวมถงึความเสียงที

เกยีวขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้ม)ี เช่น ความเสยีงที

อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้
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1.5) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามทีกําหนดในสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์

1.6) เมอืมกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ดาํเนินการและใหค้วาม

รว่มมอืตามทจีาํเป็นเพอืใหก้ารส่งมอบงานแก่บุคคลทจีะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทแีทนสาํเรจ็

ลุล่วงไป 

1.7) ในกรณีทมีีการแต่งตงัทปีรกึษาเพอืใหค้ําปรึกษาหรอืคําแนะนําเกียวกบัการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการจดัการอสงัหารมิทรพัย์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) ดาํเนินการใหท้ปีรกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณา 

(ข) ไม่ใหท้ปีรกึษาผูท้มีสี่วนไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณาไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเขา้

รว่มพจิารณาในเรอืงนนั 

1.8) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งจดัทาํงบการเงนิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

บญัชทีกีาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีและสง่งบการเงนิดงักล่าวต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีโดยงบการเงนิทจีดัทํานนัต้องมี

การตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 

1.9) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตฯ์ ซงึรวมถงึขอ้มูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 

แห่งพ.ร.บ. หลักทรพัย ์ตลอดจนขอ้มูลอนืใดตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ และ

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1.10) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตฯ์ ต่อทรสัต ีสาํนักงาน กลต. ตลาดหลกัทรพัย ์ผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์ตามทกีาํหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง และสญัญา

ก่อตงัทรสัต์ ซงึรวมถงึการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรสัต์ฯ พรอ้มกบัหนังสอืนัด

ประชุมสามญัประจําปี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนี ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที

ชแีจง จดัสง่เอกสารหรอืหลกัฐานทเีกยีวขอ้ง ดาํเนินการหรอืงดเวน้การดาํเนินการตามที

สาํนกังาน กลต. มคีาํสงั หรอืรอ้งขอ 

1.11) หลกีเลยีงสถานการณ์ทอีาจทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัในความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์

โดยเฉพาะอยา่งยงิในการพจิารณาคดัเลอืก ซอื ขาย เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า หรอืใหเ้ช่าช่วง

อสังหารมิทรพัย์ ตลอดจนหลักทรพัย์และบริการอืนใดให้แก่กองทรสัต์ฯ ห้ามมิให้

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของผู้จ ัดการกองทรสัต์รบัค่า

นายหน้า หรอื ผลประโยชน์ตอบแทนทไีดจ้ากการใหบ้รกิาร (Soft Commission) หรอื

ผลประโยชน์อนืใดจากเจ้าของอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิ หรอื ผูส้นับสนุน (Sponsor) ผูข้าย

หลกัทรพัย ์ผูใ้หบ้รกิาร หรอืบรษิทันายหน้าเป็นรายไดห้รอืประโยชน์ของตนเอง 

1.12) ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าทีเปิดเผยส่วนได้เสยีหรอืการได้รบัประโยชน์ของผู้จดัการ

กองทรสัต ์และบุคคลทเีกยีวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์จากบรษิทัหรอืบุคคลทเีป็นคู่

คา้กบักองทรสัต์ไวใ้นหนังสอืชชีวน แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

หนงัสอืเชญิประชุมเพอืขออนุมตัทิาํรายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรสัต์ฯ 
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เพอืผูล้งทุนและทรสัตจีะใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ในการเขา้ทําธุรกรรมต่าง ๆ เพอืกองทรสัต์ฯ และความสมเหตุสมผลของ

ธุรกรรมนนั 

 ส่วนไดเ้สยีหรอืการได้รบัประโยชน์ทตี้องพจิารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี ลูกหนี ผู้คํา

ประกนัหรอื ได้รบัการคําประกัน การถือหุ้นระหว่างกนั หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผูบ้รหิาร เป็นกลุ่มเดยีวกนั การใหห้รอืรบับรกิาร การซอืขายระหว่างกนั และการออก

คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

1.13) ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงค์จะใหบุ้คคลอนืรบัดําเนินการในงานทอียู่ในความ

รบัผดิชอบของตน ตอ้งระบุเรอืงดงักล่าวพร้อมทงัระบุหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ใน

การคดัเลือกผู้รบัดําเนินการของผูร้บัดําเนินการไว้ด้วย ทงันีข้อกําหนดเกียวกบัการ

มอบหมายงานตอ้งไม่มสีาระทขีดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

2) หน้าทใีนการบรหิารจดัการกองทรสัตฯ์ 

2.1) เพอืใหก้ารดแูลและบรหิารจดัการกองทรสัตฯ์ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญาก่อตงัทรสัต์ รวมทงัเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์ของกองทรสัต์ฯ และผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มี

หน้าทีจัดให้มีระบบงานทีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานทมีี

ประสทิธภิาพและสามารถรองรบังานในความรบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถว้นโดยอย่างน้อย

ตอ้งครอบคลุมเรอืงดงัต่อไปน ี

(ก) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ฯ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ

กองทรสัตฯ์ การตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการกําหนดนโยบายและกล

ยุทธ์ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ เพอืให้การจดัการลงทุนตามที

ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนตามสญัญาก่อตังทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์กําหนด 

ตลอดจนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

(ข) การบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัตฯ์ ตามที

ได้ร ับมอบหมาย เพือให้สามารถป้องกันและจัดการความเสียงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

(ค) การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยงิระหว่าง

กองทรสัต์ฯ กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึ

รวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพอืรักษาผลประโยชน์ทีดีทีสุดของ

กองทรสัตฯ์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขนึ 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้ง

กับการดําเนินการของกองทรัสต์ฯ เพือให้มีผู้ทีมีความรู้ความสามารถ และมี

คณุสมบตัทิเีหมาะสมกบังานทจีะปฏบิตั ิ
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(จ) การกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการและบุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์

รวมทงัการตรวจสอบดแูลผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัต์

ฯ เพอืให้เป็นไปตามทีกฎหมาย กฎเกณฑ์ สญัญาก่อตงัทรสัต์ พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์ พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศ กฎ หรอืคําสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกียวข้องกบัการดําเนินการของ

กองทรสัตฯ์ กาํหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลทคีรบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพอืใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดใน

สญัญาก่อตังทรสัต์ และตามหลักเกณฑ์ทีออกตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย ์

พระราชบญัญตัทิรสัต ์ประกาศ กฎ หรอืคาํสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมาย

ดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัตฯ์ 

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนับสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(ฌ) การตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(ญ) การจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

2.2) ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบั

การประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ ัดการกองทรสัต์ไดเ้ท่าทจํีาเป็นเพอืส่งเสรมิใหก้ารประกอบ

ธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ ทังนีภายใต้หลักเกณฑ ์

ดงัต่อไปน ี

(ก) การมอบหมายตอ้งไม่มลีกัษณะทอีาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัิ

หน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ข) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณีทีผู้ร ับ

ดาํเนินการไม่สามารถดําเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณีทีมีการมอบหมายงานทีเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอืนของ 

กองทรสัตฯ์ ตอ้งมอบหมายใหก้บัผูท้สีามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การมอบหมายงานใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการขา้งตน้ ตอ้งมใิช่การมอบหมายระบบ

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

ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงค์จะให้บุคคลอนืรบัดําเนินการในงานทอียู่ในความ

รบัผดิชอบของตน นอกเหนือจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เช่น การมอบหมายใหบุ้คคล

อนืบรหิารทรพัย์สนิอนืนอกจากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัตฯ์ ผูจ้ ัดการกองทรสัต์ตอ้ง

คดัเลอืกผูร้บัดาํเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการกาํกบัและตรวจสอบ

การดาํเนนิการของผูร้บัดาํเนินการ ทงันีขอ้กําหนดเกยีวกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มี

สาระทขีดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

2.3) บรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตงัทรสัต์และดูแล

รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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2.4) คดัเลอืกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์จีะใหก้องทรสัต์ฯ ไปลงทุน

ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยต้องบันทึกและจดัเก็บข้อมูลรวมทงัเอกสาร 

หลกัฐานเกยีวกบัการคดัเลอืก การตรวจสอบ และการตดัสนิใจทจีะลงทุนหรอืไม่ลงทุน

ในทรพัยส์นิใดทรพัยส์นิหนึง ใหแ้ก่กองทรสัต์ฯ ไวด้้วย ทงันีการคดัเลอืกและตรวจสอบ 

(Due diligence) อสงัหารมิทรพัยท์จีะใหก้องทรสัตฯ์ ไปลงทุน ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใินการจดัการกองทุนและทรสัตท์ลีงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2.5) ดําเนินการต่าง ๆ ให้มนัใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงนิและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของ

ทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ อยา่งมอือาชพีและเป็นไปเพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

เชน่ 

(ก) กาํหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนและการบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพ

และสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทกีําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(ข) กําหนดวงเงินกู้ย ืมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรสัต์ฯ และ

ควบคมุไม่ใหเ้กนิทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(ค) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ตีรงกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัตฯ์ 

(ง) บรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัตฯ์ 

(จ) พจิารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ฯ 

(ฉ) จดัใหม้กีารประกนัภยัเพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัตฯ์ และประกนัภยัสําหรบัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในวงเงนิที

เพียงพอและเหมาะสม ทีทําให้ทรพัย์ส ินของกองทรัสต์ฯ คืนกลับสภาพเดิม 

เพือให้กองทรัสต์ฯ สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้ร ับ

ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดมิ 

(ช) จดัใหม้ีการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่า และผู้ใช้บริการ 

(Tenant Mix) 

(ซ) ควบคุมดูแลใหผู้เ้ช่าและผูใ้ช้บรกิารปฏบิตัติามเงอืนไขของสญัญาเช่า สญัญาใช้

บรกิาร และสญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

(ฌ) ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทใีชบ้งัคบักบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอื

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ไดล้งทุน ตลอดจนดแูลและดาํเนินการ

ใหม้นัใจไดว้่าอสงัหารมิทรพัย์และ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ 

ไดล้งทุนนนั ไมถู่กนําไปใชใ้นการประกอบธุรกิจทขีดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย 

(ญ) จดัการและบรหิารพนืทใีห้เช่า เช่น ควบคุมดูแลการปล่อยเช่าพนืท ีการเจรจา

ต่อรองกบัผูเ้ช่าเกยีวกบัสญัญาเช่า การทบทวนอตัราหรอืราคาปล่อยเช่า การบอก

เลกิหรอืต่ออายสุญัญาเช่า เป็นตน้ ทงันีในกรณทีเีป็นการเขา้ทาํสญัญาเช่าทมีอีายุ

สญัญาเช่าเกินกว่า 3 ปี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการได้โดยต้องไดร้บัความ

เหน็ชอบจากทรสัตกี่อน และไม่เป็นการตดัสทิธทิรสัตใีนการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายที
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เกดิขนึกบักองทรสัตฯ์ หากปรากฏว่าผู้จดัการกองทรสัต์ดาํเนินการเขา้ทําสญัญา

เช่าดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

(ฎ) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดตี เพอืกําหนดเงอืนไขในการปล่อยเช่าและการ

ให้บรกิารพนืทจีัดทําสญัญาเช่า สัญญาใหบ้รกิารพนืท ีและสญัญาให้บรกิารที

เกียวเนืองกับพืนทีให้เหมาะสม และประเมินผลการติดตามเรยีกเก็บค่าเช่า 

ค่าบรกิารพนืทคี่าใช้จ่าย เพอืบนัทึกค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญหรอืตดัหนีสูญ หรอื

บนัทกึหนสีญูรบัคนื (ในกรณทีเีรยีกเกบ็เงนิไดภ้ายหลงัตดัหนีสญู) 

(ฏ) จดัใหม้รีะบบดูแลรกัษาความปลอดภยัของอาคารสงิปลูกสรา้งทกีองทรสัต์ฯ ได้

ลงทุน เช่น ระบบแจง้เตอืนไฟไหม ้ระบบการตดิต่อสอืสาร และการจดัการเมอืเกดิ

เหตุฉุกเฉิน 

(ฐ) กําหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิานในการบรหิาร บํารงุรกัษา และปรบัปรุง

อาคารสิงปลูกสร้างทีกองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนเพือให้ทรัพย์ส ินอยู่ในสภาพที

เทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรม 

2.6) ตรวจสอบให้ม ัน ใจว่ากองทรัสต์ฯ  มีกรรมสิทธิและ /หรือสิทธิโดยถูกต้อง ใน

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ฯ จะลงทุนในกรรมสทิธหิรอืลงทุนในสทิธิการเช่า รวมทงั

สญัญาต่าง ๆ ทกีองทรสัต์ฯ เขา้ไปเป็นคู่สญัญามกีารจดัทําโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

และมผีลผูกพนัหรอืสามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญาดงักล่าว 

2.7) จดัใหม้รีะบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของ

กองทรสัตฯ์ หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ หนังสือชีชวน รายงานประจําปีของกองทรสัต์ฯ และการปฏิบตัิตาม

กฎระเบยีบต่าง ๆ ทมีีผลใช้บงัคบักบักองทรสัต์ฯ และทรพัย์สนิทลีงทุน โดยเกบ็รกัษา

ขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลา

อย่างน้อยหา้ (5) ปีนับแต่วนัทมีกีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

2.8) จดัทาํและเผยแพรง่บการเงนิ รายงานประจําปี และขอ้มูลอนืใดเกยีวกบักองทรสัตฯ์ ให้

ถกูตอ้งครบถว้นและเผยแพร่ภายในระยะเวลาทกีําหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตงัทรสัต ์

รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

 ทงันีผูจ้ดัการกองทรสัต์รวมถงึกรรมการ และผูบ้รหิาร ซงึมหีน้าทเีกยีวขอ้งในการจดัทํา

และเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบักองทรสัตฯ์ ตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนัในเนือหาขอ้มูลทปีระกาศ

หรอืเผยแพรต่่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์และผูล้งทุนทวัไป โดยตอ้งจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบ 

ททีาํใหม้นัใจไดว้่าขอ้มลูทเีปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

หนังสือชชีวน หนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตพีมิพ ์

หรอืเอกสารเผยแพรอ่นืใดไดร้บัการตรวจสอบวา่ มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่ขาดขอ้มลู

สาํคญั และไดใ้หข้อ้มลูทเีพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทนุแลว้ รวมทงัเป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ และขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งแลว้ 
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2.9) ดแูลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัขอ้มลูทถีกูตอ้งครบถว้นและเพยีงพอ ก่อนทจีะใชส้ทิธอิอก

เสยีงในการอนุมตัเิรอืงต่าง ๆ รวมทงัไดร้บัขอ้มลูนนัล่วงหน้าตามระยะเวลาทกีําหนดใน

สญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

2.10) ควบคุมดูแลใหก้องทรสัต์ฯ ปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายหรอืแนวทางปฏบิตัทิอีอกโดย

หน่วยงานของร ัฐหรือองค์กรกํากับดูแลอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของ

กองทรสัตฯ์ รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

2.11) จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิ (90) ของกําไร

สทุธทิปีรบัปรงุแลว้ของรอบปีบญัชซีงึหมายความรวมถงึกาํไรสุทธทิอีา้งองิสถานะเงนิสด

ของกองทรสัต์ฯ โดยจะจ่ายภายในเก้าสบิ (90) วนันับแต่วนัสินรอบปีบญัชีหรอืรอบ

ระยะเวลาบญัชทีมีกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แลว้แต่กรณ ีแต่อย่างไรก็ด ีในกรณีที

กองทรสัตฯ์ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.12) กําหนดขอบเขตการดาํเนินงานหรอืการประเมนิของผูป้ระเมนิทรพัยส์นิในแต่ละปี ให้

รวมถงึการตรวจสอบสภาพทรพัย์สนิของกองทรสัต์ฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัทรพัย์สนิที

ตงัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกนัและมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ 

2.13) ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจดัจ้างนายหน้าเพอืมาทําการช่วยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ใน

กระบวนการจดัหาผูเ้ช่า 

2.14) ในการลงทุนทรพัยส์นิอนืทไีม่ใช่ทรพัยส์นิหลกั ทรสัตจีะมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

เป็นผูม้หีน้าทใีนการจดัการลงทุนทรพัย์สนิอนืตามหลกัเกณฑ์ทปีระกาศ สร. 26/2555 

และสญัญาก่อตงัทรสัต์กําหนด แต่ทงันีการมอบหมายดงักล่าวมิได้เป็นการตัดสทิธิ

ของทรัสตีในการมอบหมายให้ผู้อืนดําเนินการจัดการลงทุนในทรพัย์ส ินอนืทีไม่ใช่

ทรพัยส์นิหลกั 

3) หน้าทจีากการมอบหมายงานบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Manager) 

 แม้ผู้จัดการกองทรัสต์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บร ิหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ทเีป็นบุคคลภายนอก ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัคงต้อง

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหารมิทรพัย์ เพือรักษาประโยชน์ทดีีทีสุดของ

กองทรสัตฯ์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยตอ้งดาํเนินการอยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

3.1) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 การว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากภายนอกใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์

ทีกองทรสัต์ฯ เข้าไปลงทุน เช่น ดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงาน

ประจําวนับนอสงัหารมิทรพัย์นัน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มกีารดําเนินการอย่าง

น้อยในเรอืงต่อไปนี 

(ก) มกีารประเมนิและวเิคราะหป์ระสบการณ์ ชอืเสยีง และผลงานในอดตีของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ในเรอืงความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ผูใ้ช้บรกิาร การตดิตาม

หนี การบํารุงรกัษาทรพัย์สนิภายในอาคาร ระบบการบรหิารจัดการพนืทใีห้เช่า 
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การดูแลใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่า ระบบควบคุมภายในเพอืป้องกนัการรวัไหลของรายได้

และควบคมุการเบกิคา่ใชจ้่ายใหร้ดักุม เป็นตน้ 

(ข) มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซงึต้องกําหนดตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพอืสร้างแรงจูงใจให้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายามเพมิรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์ เช่น ผลตอบแทน

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ขึนอยู่กบัรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบรกิารพนืททีี

เรยีกเกบ็ไดจ้รงิหรอืกาํไรสุทธจิากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์นั เป็นตน้ 

(ค) จดัใหม้กีลไกททีําใหก้องทรสัตฯ์ สามารถปรบัเปลยีนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได ้

ในกรณีทผีู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ไม่ปฏิบัติตามเงือนไข หรือมีผลการบริหาร

จดัการไม่เป็นทน่ีาพอใจ 

(ง) จดัใหม้ีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสมาํเสมอ เพอืใหม้นัใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมี

ประสทิธิผลและสามารถป้องกนัการทุจรติหรอืทําใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการ

ปฏบิตัทิไีม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น กําหนดใหผู้ส้อบบัญชีของผูบ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของทางผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ในระหว่างการสอบบญัช ีและใหร้ายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่อง

ในระบบการควบคุมภายในให้ผูจ้ ัดการกองทรสัต์ทราบ เป็นต้น ทงันีผูจ้ ัดการ

กองทรสัต์ต้องพจิารณากําหนดในสญัญาว่าจ้างใหผู้้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ต้อง

รบัผดิชอบในความเสยีหายทเีกดิขนึกบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ฯ อนัเนอืงจาก

ความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบการควบคุมการ

ปฏบิตังิาน 

(จ) ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์พบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์กระทําการหรอืละเว้น

การกระทําการอนัเป็นเหตุใหข้าดความน่าเชอืถอืในการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญา

ว่าจ้างผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องดํา เนินการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยร์ายนันเพอืทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถเขา้ไปดาํเนินงานแทน 

หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ เพอืทดแทนรายเดมิ อย่างไรกต็าม 

ในกรณีทีกองทรัสต์ฯ  มีการกู้ยืมเง ินและสัญญากู้ยืม เง ินมีข้อห้ามในการ

เปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

โดยอาศยัเหตุตามทีกําหนดไว้จะกระทําไดก้็ต่อเมอืได้รบัความเหน็ชอบจากผูใ้ห้

กูย้มืเงนิของกองทรสัตฯ์ 

3.2) การกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 ให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์มีหน้าทีกํากับดูแลการบรหิารจัดการและการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์ เพอืรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์โดยใหด้าํเนนิการอยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมสี่วนรว่มในการจดัทําหรอืพจิารณาอนุมตัแิผนงบประมาณ

ประจําปีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืแสดงรายละเอยีดของรายรบัและรายจ่าย 
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เพอืหลีกเลียงรายจ่ายทไีม่พงึประสงค์ กําหนดเป้าหมายการจัดหารายได้แต่ละ

เดอืนและแต่ละปี ควบคุมดูแลใหร้ายรบัและรายจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณที

วางไว ้โดยแผนงบประมาณประจําปีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์้องไดร้บัความ

เหน็ชอบจากทรสัต ี

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งกําหนดเงอืนไขทจีูงใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายาม

เพิมมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ฯ และลดความเสียงให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งมสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืทบทวนการวางแผนกลยุทธ์

ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพอืใหส้ามารถเพมิการจดัหารายได ้และลดความ

เสยีงจากความผนัผวนของรายไดค้า่เช่า และ/หรอื คา่บรกิารพนืทใีหแ้ก่กองทรสัตฯ์ 

และควบคมุใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ทวีางไว ้

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมสี่วนรว่มในการพจิารณาหรอืทบทวนแนวทางการคดัเลือก

ผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารรายใหญ่ หรอืมสีว่นรว่มในการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภท

ธุรกจิของผูเ้ช่าของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืจํากดัและควบคุมความเสยีงหรอื

ความผนัผวนของรายไดค้า่เช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทใีนแต่ละปี 

 (จ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องทบทวนหรอืมสี่วนในการกําหนดนโยบายค่าเช่า และ/หรอื 

ค่าบรกิารพนืทีเพือให้อ ัตราค่าเช่า และ/หรือ ค่าบรกิารพนืทีเป็นไปในอตัราที

เหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนนั 

(ฉ) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงร ักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคาร เพือให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที

เทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรม 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกยีวกบัการ

จดัซอืจัดจ้างของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพือให้กองทรสัต์ฯ ได้รบัสนิค้าหรอื

บรกิารทคีุม้คา่กบัเงนิทจี่ายไป 

 (ซ) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหาร

อสังหาร ิมทรัพย์เพอืให้กองทรัสต์ฯ ได้ร ับรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการ

ครบถว้น 

(ฌ) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องกําหนดให้ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์มีหน้าทีติดตามและ 

ควบคุมดูแลให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการจ่ายชําระค่าภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที

กฎหมายกาํหนด 

(ญ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องวเิคราะหค์วามผดิปกตใินการบรหิารจดัการของ ผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์รวมทงัสุ่มตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์  

(ฎ) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องคดัเลือกและประเมินระบบควบคุมภายในของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์
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นอกจากนี ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบ

เพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(1)   จดัเกบ็รายไดแ้ละนําสง่ใหก้องทรสัตฯ์ ครบถว้นถกูตอ้ง 

(2)   ไม่เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรสัต์ฯ มากเกนิความจําเป็น และตอ้งอยู่ภายใน

กรอบทสีญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนดใหเ้รยีกเกบ็ได ้และ 

(3)   มีการดูแลและซ่อมบํารุงร ักษาทรพัย์สินของกองทรัสต์ฯ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมเพอืใหส้ามารถใชจ้ดัหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเนอืงในระยะยาว 

4)   รายชอื ประวตัผิูบ้รหิาร และผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา คณุสมบติัและประสบการณ์ 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท ธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

การอบรมจากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 

 Director 

Certification 

Program (DCP 

285/2019)  

 

 2560 – ปัจจุบนั  

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ภิ

รชั รที แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

 2559 – 2560 ผูจ้ดัการฝ่าย

พฒันาธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์บรษิทั 

โทเรเซนไทยเอเจนซ ีจํากดั 

(มหาชน) 

 2558 – 2559  

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายพฒันา

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั เอม็บเีค จาํกดั

(มหาชน) 

 2555 – 2558 ผูจ้ดัการ

กองทุน (อสงัหารมิทรพัย ์

และทางเลอืก) สาํนักงาน

ประกนัสงัคม กระทรวง

แรงงาน 

นางสาวสชุาดา อยูส่วรรค ์ ผูจ้ดัการแผนก

บญัช ี

ปรญิญาตรี

บรหิารธุรกจิบณัฑติ 

สาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ

แผนกบญัช ีบรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2558 – 2562 ผูช้่วยผูต้รวจ

สอบบญัชอีาวุโส (Audit 

Senior) บรษิทั เอเอน็เอส 
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ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา คณุสมบติัและประสบการณ์ 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

ออดทิ จาํกดั  

นางสาวประภาดา  อนิทรสอาด ผูจ้ดัการแผนก

พฒันาธุรกจิ 

ปรญิญาโท สาขาการ

บรหิารการจดัการ

ทวัไป

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ

แผนกพฒันาธุรกจิ บรษิทั 

ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

 2562 – 2562  ผูจ้ดัการ

เขตฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์

บรษิทั ซ ีบ ีเอม็ (ไทย

แลนด)์  

 2560 – 2561 ผูจ้ดัการ

อาคารชุด บรษิทั โจนส ์

แลง ลาซาล (ไทยแลนด)์ 

 2557 – 2560 ผูจ้ดัการ

อาคารชุด บรษิทั เมเจอร ์ดี

เวอลลอปเมน้ท ์จํากดั 

นางสาวสทุธพิร สายเชอื ผูจ้ดัการแผนก

กาํกบัการ

ปฏบิตังิาน 

ปรญิญาโท สาขา

กฎหมายการเงนิและ

ภาษอีากร  

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ

แผนกกาํกบัการปฏบิตังิาน

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจ

เมน้ท ์จํากดั 

 2562 – 2562 ผูจ้ดัการ

แผนกกาํกบัดแูลกจิการ 

บรษิทั เรด็ ดอท (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

 2559 – 2561 เจา้หน้าที

อาวโุสฝ่ายกาํกบัดแูล

กจิการ บรษิทั ฟอรท์ 

สมารท์ เซอรว์สิ จาํกดั 

(มหาชน) 
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3.2.1.5. วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์  

1) การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์เีหตใุนการเปลยีนแปลงดงัต่อไปนี 

1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑ ์ 

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการทาํหน้าท ี 

(ก) ในกรณีทผีู้จ ัดการกองทรสัต์มิได้จัดการกองทรสัต์ตามหน้าทีให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์  พระราชบัญญัติทรัสต์

พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของ

สาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และการไม่ปฏบิตัหิน้าทนีนั ทรสั

ตเีหน็ว่าเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัตฯ์ และ/หรอืผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนันไดภ้ายในระยะเวลาหก

สบิ (60) วนั นบัแต่วนัททีรสัตแีจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบถงึเหตุดงักล่าว 

(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรสัตีว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์มีล ักษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ตาม

ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏบิตัติามคําสงัของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัิ

ตามคาํสงัแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทสีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

(ค) ปรากฎขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของสาํนักงาน 

ก.ล.ต.สนิสดุลงและผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ไดร้บัการต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบ

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

1.3) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสงัพกั

การปฏิบตัิหน้าทขีองผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาทีประกาศ สร. 

26/2555 หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งกาํหนดทสีาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

1.4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิสภาพนิตบุิคคลหรอืชาํระบญัช ีหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น

คาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม ไม่วา่จะเป็นคาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่

กต็าม หรอืมกีารรอ้งขอใหฟื้นฟูกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2) วธิกีารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่   

ในการเปลียนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทรสัตีจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จ ัดการ

กองทรสัตท์ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิ (30) วนัก่อนวนัทเีปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์

มผีลใช้บงัคบัโดยการใช้สทิธเิปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัตตีามขอ้นี เวน้แต่เป็น

เหตุตามขอ้ 1.2) (ข) และ (ค) และขอ้ 1.3) และ 1.4) ใหท้รสัตมีสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที

โดยไม่ตอ้งจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบล่วงหน้า ทงันีทรสัตไีม่ตอ้ง

รบัผิดชดใช้ค่าเสยีหายใดๆ ทเีกิดขึนกบัผู้จัดการกองทรสัต์เพราะการบอกเลิกสญัญาต่อ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยอาศยัเหตุตามสญัญานี สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ และตาม

พระราชบัญญัติทรสัต์ ตลอดจนประกาศอืนๆ ทเีกียวข้อง และการเปลยีนแปลงผู้จดัการ

กองทรสัตข์องทรสัตไีม่ตดัสทิธขิองทรสัตใีนอนัทจีะไดร้บัชดใชค้า่เสยีหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ อนั
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เกดิขนึจากการทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ผดิสญัญานี สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และตาม

พระราชบญัญตัทิรสัต ์ตลอดจนประกาศอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

กรณปีรากฏเหตุในการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามขอ้ 1.2) (ก) ใหท้รสัตเีป็นผูม้อีาํนาจใน

การถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์โดยให้ทรสัตเีรยีกประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์เพอืขอมตผิู้ถือ

หน่วยทรสัต์ ภายในหกสิบ (60) วนันับแต่ปรากฏเหตุ นอกจากนี ทรสัตีจะขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เพอืแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายในหกสบิ (60) วนันับแต่ปรากฏเหตุ 

และแต่งตงับุคคลทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายในสามสบิ (30) วนันับแต่วนัทไีดร้บัมต ิ

ทงันีในกรณีทีขอมติเพอืแต่งตังผู้จ ัดการกองทรสัต์รายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รบัมติ ให้ทรสัตี

ดาํเนินการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดเ้องโดยคํานึงถงึประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อื

หน่วยทรสัตโ์ดยรวมตามระยะเวลาทจํีาเป็นและสมควร 

3) การถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการถอดถอนผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่ตัดสทิธิของทรสัตีในอนัทีจะได้รบัชดใช้ค่าเสียหาย 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเกดิขนึจากการทผีู้จดัการกองทรสัต์ผดิสญัญา และทรสัตีไม่ต้องรบัผดิ

ชดใชค้่าเสยีหายใดๆ ทเีกดิขนึกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เพราะการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตามสัญญาแต่งตงัผู้จัดการกองทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทร ัสต์ พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมาย และประกาศอนืๆ ทเีกยีวขอ้งหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ราย

เดมิใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิมหีน้าทดีาํเนินการตามทจีําเป็นเพอืใหท้รสัต ีหรอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์รายใหม่แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตัิหน้าทตี่อไปได้ ซงึการดําเนินการดงักล่าว

รวมถงึการลงลายมอืชอืในหนงัสอืเพอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของสงิทสี่งมอบใหท้รสัตหีรอื

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่รวมถงึลงนามในเอกสารต่างๆทเีกยีวขอ้ง และส่งมอบเอกสารและ

ขอ้มลูในการปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัตท์ผีา่นมาใหแ้ก่ทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์

รายใหม่ตามทไีดร้บัการรอ้งขอ เพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถดาํเนินการในการ

ปฏบิตัหิน้าทใีนการบรหิารจดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์ 

3.2.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

3.2.2.1 สรปุข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

ชือบริษทั บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

วนัทีจดทะเบยีนจดัตงับริษทั 18 ธนัวาคม 2556  

ทีตงัของบริษทั 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

การติดต่อบริษทั  โทรศพัท:์ 02-261-0261 

ทนุจดทะเบียน 25,000,000 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดาํเนินธรุกิจ บรหิารจดัการอาคารสาํนกังาน 

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

3.2.2.2 หน้าทีและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1) หน้าทใีนการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทดีแูล และบาํรงุอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิใดๆ ตามทจีาํเป็น

ให้อยู่ ในสภาพทีดีเพือประโยชน์ในการบริการ บริหารและจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ อํานวยความสะดวกใหก้บัทรสัต ีบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต์ฯ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยต์ามทเีกยีวขอ้ง

จําเป็นและเหมาะสม ดําเนินการใดร่วมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เพอืทําให้กองทรสัต์ฯไดม้าซึง

ใบอนุญาต และ/หรือเอกสารอืนใดทเีกียวข้องและจําเป็นในการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ จดัหาผูเ้ช่าเพอืเช่าพนืทโีครงการ ประสานงานรวมถงึเจรจา

กบัผูเ้ช่าในการเขา้ทาํสญัญาเช่าพนืท ีหรอืสญัญาอนืใดทเีกยีวกบัโครงการ จดัส่งรายได ้นําส่ง

คา่ใชจ่้าย และชาํระเงนิใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์ฯ รวมถงึบรหิารงาน

ให้เป็นไปตามสญัญาต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้จ ัดการกองทรสัต์ ตามทีผู้จ ัดการ

กองทรสัต์รอ้งขออย่างสมเหตุสมผลในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงค์จะขาย โอน ใหเ้ช่า 

โอนสทิธิการเช่า หรอืจําหน่าย (ถ้ามี) ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ซึงอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่บุคคลอนื 

ตดิต่อ ประสานงาน ใหข้อ้มลู ยนืเอกสาร และนําสง่ค่าธรรมเนยีมและภาษโีรงเรอืนและทดีนิอนั

เกดิจากอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ฯ มหีน้าทตีอ้งชําระ ภาษีหกั ณ ทจี่ายอนัเนืองจากการ

บรหิารจดัการโครงการ และ/หรอืภาษอีนืใดทเีกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืการบรหิาร

จดัการโครงการ ต่อพนักงานเจา้หน้าทขีองหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง ดําเนินการ และ/หรอื

ประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการจดัการ

ใหผู้เ้ช่าของทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ไดร้บับรกิารสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ ดาํเนนิการ

อนืใดทจีําเป็น เพอืใหก้ารบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามโครงการจดัการกองทรสัต์ฯ และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง เป็นตน้ 

2) การจดัทาํบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่าง ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากกองทรสัต์ฯ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดั

เพยีงรายงานรบัชาํระหนีประจําวนั รายงานสรปุค่าจอดรถประจาํวนั รายงานลูกหนคีา้งชาํระ ณ 

วนัทําการสดุทา้ยของเดอืน รวมทงัเอกสารหลกัฐานใด ๆ ทเีกยีวกบัรายไดจ้ากการดาํเนินงาน

สุทธ ิ(Gross Property Operating Revenue) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ (Operating 
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Expenses) ของกองทรสัตฯ์ เพอืจดัสง่บญัช ีรายงาน และเอกสารดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ภายในระยะเวลาตามทีกําหนด ทงันีผู้บริหารอสังหารมิทรพัย์จะจดัทําบัญชีดงักล่าวตาม

หลกัการบญัชทีเีป็นทรีบัรองโดยทวัไป โดยจะแบ่งแยกทรพัยส์นิ และ/หรอื ดอกผลใดๆ ทเีกดิ

จากทรพัย์สนิของกองทรสัต์ และ/หรอื ทรพัย์สนิใด ๆ ทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ไดร้บัไวใ้น

ฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืพงึรบัไวใ้นนามกองทรสัต์ออกจากทรพัย์สนิของตน 

และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะดําเนินการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานประกอบการบญัช ีและการ

บนัทกึบญัชเีป็นระยะเวลาอยา่งน้อยตามทกีฏหมายทเีกยีวขอ้งกําหนด ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณ์ 

ครบถ้วน และพรอ้มใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัตี และบุคคลทีผู้จัดการกองทรสัต์หรอืทรสัตี

ได้รบัมอบหมายเข้าตรวจสอบ และอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ตามทรีอ้งขอ 

3) การตลาด 

ประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพอืพฒันาและจดัใหม้แีผนการโฆษณา แผนการส่งเสรมิ

การขาย สําหรบัทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ เขา้ลงทุน ซงึตอ้งเป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นแผนการ

ดาํเนินงานประจําปีทไีดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3.2.3 ทรสัตี 

3.2.3.1 ข้อมลูทวัไปของทรสัตี 

ชือบริษทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

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

พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 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.  นายประทาน อฉัราวรรณ (ถอืหุน้จํานวน 1 หุน้) 

3.  นางสาวศรญัญา ศริวินัสาณฑ ์(ถอืหุน้จาํนวน 1 หุน้)  

3.2.3.2 หน้าทีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี  

ทรสัตีมีหน้าทีในการจัดการกองทรสัต์ฯ ด้วยความซอืสตัย์สุจริตและระมดัระวงัเยยีงผูม้ีวิชาชีพ 

รวมทงัดว้ยความชํานาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูร้บัประโยชน์อยา่งเป็นธรรมเพอืประโยชน์สงูสุดของผูร้บั

ประโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ ตลอดจน

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอ้ผกูพนัทไีดใ้หไ้ว้เพมิเตมิแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี หน้าททีสีําคญัของทรสัตี

ตามทไีดก้าํหนดไวใ้นรา่งสญัญาก่อตงัทรสัต ์ไดแ้ก ่
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1) ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ ให้เป็นไปตาม

สญัญาก่อตงั ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

2) รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาํเนินการแกไ้ข ยบัยงั หรอืเยยีวยาความเสยีหายที

เกิดขึนแก่กองทรสัต์ฯ ตามทีเห็นสมควร กรณีทผีู้จ ัดการกองทรสัต์กระทําการ หรอืงดเว้น

กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรสัต์ฯ หรือไม่ปฏิบตัิหน้าทีตามสญัญาและ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3) เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกครงั โดยหากต้องมกีารขอมตทิปีระชุมผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ ทรสัตจีะตอ้งตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกยีวกบัการดาํเนินการวา่เป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัตห์รอืกฏหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่ รวมทงัทกัทว้งและแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์

ทราบวา่การดาํเนนิการดงักล่าวไม่สามารถกระทาํได ้หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตห์รอื

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

4) จดัการกองทรสัตฯ์ ตามความจําเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจํากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่าง

รา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวมกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้รวมทงัมอีาํนาจในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ 

5) จดัทํารายงานเสนอต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์พร้อมกบัรายงานประจําปีของกองทรสัต์ฯ โดยระบุ

ว่าทรัสตีมีความเห็นเกียวกับการปฏิบัติงานของผู้จ ัดการกองทรสัต์ในการบรหิารจัดการ

กองทรสัต์ฯ ว่าเป็นอย่างไร สอดคล้องกบัขอ้กําหนดแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์ รวมทงักฎหมาย

ประกาศและขอ้กาํหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งหรอืไม่  

3.2.4 ข้อมลูติดต่ออืนๆ 

3.2.4.1 ผู้สอบบญัชี 

ชือ สาํนกังาน อวีาย จํากดั  

ทีอยู่ ชนั 33 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์เลขท1ี93/136-137  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ 0-2264-9090 

เวบ็ไซต ์ www.ey.com 

3.2.4.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัต์ 

ชือ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีอยู่ 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2009-9000 

เวบ็ไซต ์ www.set.or.th/tsd 
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3.2.4.3 ผู้ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

ชือ บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีอยู่ 175 ชนั 19 ซอีารซ์ ีอาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์ 0-2624-6400 

เวบ็ไซต ์ www.jll.co.th 

3.3 การกาํกบัดแูลกองทรสัตฯ์ 

3.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1) ขอ้กาํหนดในการประชมุ 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั มกีารจดัการประชุมกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส โดยกําหนดให้

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเขา้ประชุมไม่ตาํกว่ากงึหนึงจงึจะถอืวา่ครบองคป์ระชุม และมตทิขีออนุมตัจิะชี

ขาดตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทเีขา้รว่มประชุม โดยจะมกีารสง่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มวาระและ

ขอ้มลูใหก้รรมการพจิารณาอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุม ซงึมวีาระทวัไปทสีาํคญัดงัน ี

(ก) เรอืงแจง้ใหท้ปีระชมุทราบ  

(ข) รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัทผี่านมา  

(ค) พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ และรายงานผูต้รวจสอบของกองทรสัตฯ์  

(ง) พจิารณาและอนุมตังิบประมาณประจาํปีของกองทรสัตฯ์ 

(จ) เพอืทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์  

(ฉ) พจิารณาและอนุมตักิารประกาศเงนิจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ช) เพอืทราบงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(ซ) การตดิตามความเสยีงของกองทรสัตฯ์ 

(ฌ) เรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี  

ในการประชุมมกีารเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความเหน็ก่อนการลงคะแนน และมกีารสรปุ

มตขิองทปีระชุมในแต่ละวาระการประชุม และมกีารจดัทาํบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) การทําธุรกรรมทสีาํคญัของกองทรสัตฯ์ ทเีสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ในปี 2562 ทางผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพอือนุมตั ิและรบัทราบ การ

ดาํเนินงานทสีาํคญัของกองทรสัตฯ์ ดงัน ี

(ก) เรอืงเพอือนุมตั ิ

(1) งบการเงนิและผลประกอบการของกองทรสัตฯ์ 

(2) การจ่ายเงนิจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(3) งบประมาณประจาํปี  

(4) นโยบายการลงทุนของกองทรสัตฯ์ 
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(5) การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจําปี 

(6) การจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(7) การลดทุนของกองทรสัตฯ์ 

(ข) เรอืงเพอืทราบ 

(1) รายงานผลการดาํเนนิงานของกองทรสัตฯ์ 

(2) รายงานความเคลอืนไหวราคาของหน่วยทรสัต ์และคาํถามจากนกัลงทุน 

(3) แผนงานสาํหรบัการประเมนิความเสยีงของกองทรสัตฯ์ 

สําหรบัวาระทขีออนุมัติดงักล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิตามทีคณะทํางานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เสนอ เนืองจากในแต่วาระเป็นเรอืงทสีําคญั มกีารตรวจสอบอย่างดแีล้ว และเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3.3.2 การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ทเีกียวข้องทีเข้าถึงข้อมูลภายใน 

ดงันีคอื แบง่แยกการเขา้ถงึขอ้มูลของบุคลากรภายในบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั เพอืป้องกนัการ

รวัไหลของขอ้มูลภายใน และกําหนดระยะเวลาทหีา้มการซอืขาย (รวมถงึการโอนและรบัโอน) หน่วยทรสัต์

และประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกทา่นของบรษิทัรบัทราบถงึในช่วงเวลาทบีรษิทัอยู่ระหว่าง

เตรยีม ซงึขอ้มลูสาํคญัทยีงัไม่ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถงึตดิตามการตรวจสอบการซอืขาย (รวมถงึการ

โอนและรบัโอน) หน่วยทรสัต์ของพนักงาน และประกาศให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกท่านของ

บรษิทัรบัทราบถงึมาตรการตรวจสอบเพอืใหแ้น่ใจว่ากรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัปฏบิตัติาม

นโยบาย แนวทาง และระเบยีบภายในของบรษิทั รวมทงัระเบยีบ กฎเกณฑ ์และ/หรอื คําสงัของหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง  

อนึง หากพนักงานฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทํางานในส่วนนีไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม อนัเป็นเหตุใหบ้รษิทั 

หรอืกองทรสัตฯ์ ไดร้บัความเสยีหาย เสอืมเสยีชอืเสยีง พนกังานจะถูกลงโทษทางวนิัยในสถานหนักหรอือาจ

ถูกบรษิทัเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย นอกจากนีบรษิทัอาจจะพจิารณดําเนินคดทีงัทางแพ่งและทางอาญา 

(ถา้ม)ี กบัผูฝ่้าฝืนจนถงึทสีดุ 

3.3.3 การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทรสัตฯ์ 

3.3.3.1 กระบวนการและปัจจยัทีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทนุในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยเ์พิมเติม และการบริหารจดัการกองทรสัตฯ์ 

1)  หลกัเกณฑ ์ในการลงทนุเพมิเตมิในอนาคต หากกองทรสัต์ฯ จะมกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ และมกีารจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยห์รอื

สทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะมกีารดําเนินการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 
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1.1)  ทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตฯ์ จะลงทนุอาจจะตงัอยู่ในประเทศไทยหรอืในต่างประเทศกไ็ด ้

โดยกองทรสัตฯ์ จะเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารสาํนักงาน พนืทสีาํนักงาน

ให้เช่า และอาคารพาณิชย์อืน ๆ ทังนีกองทรสัต์ฯ อาจพิจารณาลงทุนเพิมเติมใน

ทรพัยส์นิประเภทอนืนอกจากทรพัยส์นิประเภทอาคารสํานักงาน พนืทสีาํนักงานใหเ้ช่า 

และอาคารพาณิชย์ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ดําเนินการศกึษา รวมถงึประเมนิปัจจยั

ต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง และเห็นว่าการลงทุนเพมิเตมิดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ

หน่วยทรสัต ์

1.2) การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ สามารถลงทุนเพอืได้มาซงึกรรมสิทธ ิหรอืสทิธกิารเช่า

ระยะยาว อย่างใดอยา่งหนึงหรอื หรอืทงั 2 อยา่งกไ็ด ้

1.3) อสงัหารมิทรพัยท์ไีดม้าตอ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธิหรอืมขีอ้พพิาทใด ๆ เว้นแต่

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยู่

ภายใต้บงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืการมขี้อพพิาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอย่างมนีัยสาํคญั และเงอืนไขการไดม้าซงึอสงัหารมิทรพัยน์ัน

ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

1.4) นอกจากนี กองทรสัต์ฯ ยงัอาจทําการลงทุนในทรพัย์สินหลักของกองทรสัต์ฯ โดย

ทางออ้ม โดยเป็นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัทจีดัตงัขนึโดยมี

วตัถุประสงคเ์พอืดาํเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัตฯ์ โดยการลงทุนดงักล่าวจะ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีําหนดโดยประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทเีกยีวขอ้ง และสญัญา

ก่อตงัทรสัต ์

1.5) การทาํสญัญาเพอืใหไ้ดม้าซงึอสงัหารมิทรพัยต์อ้งไม่มขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใด ๆ ทอีาจ

มผีลใหก้องทรสัตฯ์ ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ในราคายุตธิรรม (ในขณะทมีี

การจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้ส ิทธิแก่คู่ส ัญญาในการซืออสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรสัต์ฯ ไดก้่อนบุคคลอนื โดยมกีารกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ หรอื

อาจมีผลให้กองทรัสต์ฯ มีหน้าทีมากกว่าหน้าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่า 

สนิสดุลง 

1.6) อสงัหารมิทรพัยท์ไีดม้าต้องพรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหน่วยทรสัต์ทขีออนุญาตเสนอขายเพมิเติมรวมกับ

จํานวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี  

ทงันีกองทรสัต์ฯ อาจลงทุนในโครงการทกี่อสร้างยงัไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมูลค่าของเงนิ

ลงทุนทจีะทําใหไ้ด้มาและใช้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ล้วเสรจ็ต้องไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

(10) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตฯ์ (ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์) 

และตอ้งแสดงไดว้่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพอืการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบ

ความอยูร่อดของกองทรสัตฯ์ ดว้ย 

1.7) ผา่นการประเมนิมลูคา่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 
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(ก) เป็นการประเมนิมลูคา่อยา่งเตม็รปูแบบทมีกีารตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไป

เพอืวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกนิหก

เดอืนก่อนวนัยนืคาํขอ โดยผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิอยา่งน้อยสองราย  

(ข) ผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิตาม (ก) ตอ้งเป็นผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัย์สนิทไีดร้บัความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เกียวกบัการใหค้วามเห็นชอบบรษิทัประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก  กรณีอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุนอยู่ใน

ต่างประเทศ ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอาจเป็นบุคคลทอียู่ในบญัชีรายชอืของ

บุคคลซึงทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็นทีตังของ

อสงัหารมิทรพัยก์ําหนดใหส้ามารถทาํหน้าทปีระเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยน์นั ๆ 

ได้ ทังนีในกรณีทไีม่ปรากฏบัญชีรายชือดงักล่าว ผู้ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนงึดงัต่อไปนี 

(1) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเกยีวกบัการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ ซงึมผีลงานเป็นที

ยอมรบัอยา่งแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นทตีงัของอสงัหารมิทรพัยน์นั 

(2) เป็นบุคคลทมีีมาตรฐานการปฏบิตังิานและระบบงานในการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิทเีป็นสากล 

(3) เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทมีเีครอืขา่ยกวา้งขวางในระดบัสากล  

2) วธิกีารไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์เพมิเตมิของกองทรสัตฯ์ 

2.1) ก่อนการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัแต่ละครงั จะดาํเนินการดงัต่อไปน ี 

(ก)  ตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ขอ้มลูและสญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบั

ทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์ (ถา้ม)ี เช่น ขอ้มลูดา้นการเงนิและกฎหมาย สภาพของ

อสงัหารมิทรพัยท์จีะลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาในการเขา้ทํานิตกิรรม 

เป็นต้น เพอืประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลทถีูกต้อง โดยใน

กรณีทเีจ้าของผูใ้หเ้ช่า หรอืผู้โอนสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เป็นบุคคลทเีกยีว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ทีปีรกึษาทางการเงนิให้

ความเหน็เกยีวกบัการวเิคราะหข์อ้มูลดงักล่าวดว้ย 

(ข)  ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์ 

2.2) การไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 

(ก)   ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปน ี

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(2) เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัตฯ์ 

(3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทเีรยีกเก็บจากกองทรสัต์ฯ (ถ้ามี) อยู่ใน

อตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม 
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(5) ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนนั 

(ข)   ในดา้นระบบในการอนุมตั ิต้องผา่นการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตัง 

ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งแล้ว  

(2) ในกรณทีเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมีูลค่าตงัแต่รอ้ยละสบิขนึไปของ

มูลค่าทรพัย์สินรวมของกองทรสัต์ฯ ต้องได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ 

(Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(3) ในกรณทีเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมีูลค่าตงัแต่รอ้ยละสามสบิขนึไป

ของมูลค่าทรพัย์ส ินรวมของกองทรสัต์ฯ ต้องได้รบัมติของทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง การคํานวณมูลค่าของ

ทรพัย์สนิหลกัขา้งต้น จะคํานวณตามมูลค่าการไดม้าซงึทรพัย์สนิทงัหมด

ของแต่ละโครงการทีทําให้กองทรัสต์ฯ พร้อมจะหารายได้ ซึงรวมถึง

ทรพัยส์นิทเีกยีวเนอืงกบัโครงการนนัดว้ย 

(ค)   กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ตอ้งกาํหนดหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตดีงัต่อไปนี 

(1) หน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัใหม้เีอกสารขอความเหน็ชอบหรอื

หนงัสอืเชญิประชุม แลว้แต่กรณ ีซงึแสดงความเหน็ของตนเกยีวกบัลกัษณะ

ธุรกรรมการได้มาซึงทรพัย์สนิหลักเพมิเติม พร้อมทงัเหตุผลและข้อมูล

ประกอบทชีดัเจน 

(2) หน้าทขีองทรสัตใีนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์เพอืให้ความเหน็

เกยีวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปสญัญาก่อตงัทรสัต์และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่ 

3.3.3.2 การจดัหาผลประโยชน์ นโยบาย และกระบวนการจดัหาผูเ้ช่า 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ โดยการใหเ้ช่า ให้

เช่าช่วง ใหใ้ชพ้นืททีมีกีารเรยีกเกบ็คา่ตอบแทน และใหบ้รกิารทเีกยีวเนืองกบัการใหใ้ชพ้นืที

หรอืการใหเ้ช่าเท่านัน ทงันีผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดทเีป็นการใช้

กองทรสัต์ฯ เขา้ดําเนินธุรกิจหรอืประกอบธุรกจิเอง เช่น เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรม หรอื

ธุรกจิโรงพยาบาล เป็นตน้ 

2) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์จะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บุคคลทจีะนําอสงัหารมิทรพัย์นันไป

ประกอบธุรกิจทกีองทรสัต์ฯ ไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรอืธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงทีกําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจํานวนทแีน่นอนไว้

ล่วงหน้า 
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3) หา้มมใิหก้องทรสัตฯ์ ใหใ้ชพ้นืทหีรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บุคคลทมีเีหตุอนัควรสงสยัว่า

จะนําอสงัหารมิทรพัยน์นัไปใชป้ระกอบธุรกจิทขีดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดย

การใหเ้ช่าในแต่ละครงั กองทรสัต์ฯ ต้องจัดใหม้ีขอ้ตกลงเพอืให้กองทรสัต์ฯ สามารถเลิก

สญัญาเช่าไดห้ากปรากฏวา่ผูเ้ช่านําอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยูใ่นสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้โดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทจีดัให้มกีารประกนัภยัทเีพยีงพอและเหมาะสมททีําใหท้รพัย์สนิ

ของกองทรสัต์ฯ คืนกลับสภาพเดมิ เพอืให้กองทรสัต์ฯ สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้ใน

ลกัษณะเดมิ ซงึครอบคลุมถงึวนิาศภยัทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย ์การประกนัภยัธุรกจิ

หยุดชะงกั และการประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทอีาจไดร้บัความเสยีหายจาก

อสงัหารมิทรพัย์หรอืจากการดําเนินการในอสงัหารมิทรพัย์ในวงเงนิเพยีงพอและเหมาะสม 

ทงันผีูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหท้รสัตใีนนามของกองทรสัตฯ์ และ/หรอืผูใ้หกู้้ในกรณี

ทกีองทรสัต์ฯ กู้ยมืเงนิ (ถ้ามี) เป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมในการประกนัดงักล่าว (เว้นแต่

ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก) หรอืในกรณีทกีองทรสัตฯ์ จะลงทุนเพอืใหไ้ดม้าซงึ

สทิธคิรอบครองโดยเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์หรอื เช่าพนืทอีาคาร หรอื โรงเรอืน หรอืสงิปลูก

สรา้ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการเพอืใหม้นัใจว่าทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ จะลงทุนมกีาร

ประกันภัยในวงเงินทีเหมาะสม และหากทรัสตีในนามของกองทรสัต์ฯ มิได้เป็นผู้ร ับ

ผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักล่าว เนอืงจากเหตุใด ๆ เช่นการเขา้

เป็นผู้รบัผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยดังกล่าวขัดกับข้อกําหนดในสญัญาเช่าหลัก 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการเพอืใหม้นัใจว่ามมีาตรการหรอืกลไกทเีหมาะสมเพยีงพอใน

การนําเงินค่าสินไหมทดแทนมาสร้างทรพัย์ส ินทีกองทรสัต์ฯ ลงทุนขึนใหม่เพอืให้หา

ประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรสัต์ฯ สําหรบัการขาดประโยชน์ในการ

ครอบครองทรพัยส์นิทกีองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน 

5) ในกรณทีกีองทรสัตฯ์ ไดม้าซงึกรรมสทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงค์

จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจ้าของเดมิ ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ตอ้งกําหนดค่าเช่าทเีรยีกเก็บจากเจ้าของเดมิในลกัษณะทเีป็นธรรมเนียมทางคา้

ปกตเิสมอืนเป็นการทาํธุรกรรมกบัคูค่า้ทวัไปทเีป็นบุคคลภายนอก 

3.3.4 การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

การว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากภายนอกใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ฯ เขา้ไป

ลงทุน เช่น ดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจําวันบนอสังหารมิทรพัย์นัน ผู้จ ัดการ

กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารดาํเนนิการอยา่งน้อยในเรอืงต่อไปนี 

1) มกีารประเมนิและวเิคราะห์ประสบการณ์ ชอืเสยีง และผลงานในอดตีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใน

เรอืงความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ผูใ้ชบ้รกิาร การตดิตามหนี การบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิภายในอาคาร 

ระบบการบรหิารจัดการพนืทใีห้เช่า การดูแลใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่า ระบบควบคุมภายในเพอืป้องกันการ

รวัไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบกิค่าใชจ้่ายใหร้ดักุม เป็นตน้ 
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2) มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซงึต้องกําหนดตาม

ระดบัความสามารถในการปฏบิตังิาน เพอืสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายามเพมิรายได้

ให้แก่กองทรสัต์ฯ เช่น ผลตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ขนึอยู่กบัรายไดค้่าเช่า และ/หรอื 

คา่บรกิารพนืททีเีรยีกเกบ็ไดจ้รงิหรอืกาํไรสทุธจิากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์นั เป็นตน้ 

3) จดัใหม้กีลไกททีําใหก้องทรสัต์ฯ สามารถปรบัเปลยีนผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้ ในกรณีทผีู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยไ์ม่ปฏบิตัติามเงอืนไข หรอืมผีลการบรหิารจดัการไม่เป็นทน่ีาพอใจ 

4) จดัใหม้รีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

โดยสมาํเสมอ เพอืใหม้นัใจวา่ระบบควบคมุภายในยงัคงมปีระสทิธผิลและสามารถป้องกนัการทุจรติหรอื

ทําใหต้รวจพบการทจุรติหรอืการปฏบิตัทิไีม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น กําหนดใหผู้ส้อบบญัชขีอง

ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย์ต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของทางผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ใน

ระหว่างการสอบบัญชี และใหร้ายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในใหผู้้จดัการ

กองทรสัต์ทราบ เป็นต้น ทงันีผู้จดัการกองทรสัต์ต้องพจิารณากําหนดในสญัญาว่าจ้างให้ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยต์อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทเีกดิขนึกบัผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ อนัเนืองจาก

ความประมาทเลนิเล่อของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นระบบการควบคมุการปฏบิตังิาน 

5) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์พบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทําการหรอืละเวน้การกระทําการอนัเป็น

เหตุใหข้าดความน่าเชอืถอืในการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาว่าจ้างผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งดาํเนินการบอก

เลกิสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์รายนันเพอืทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถเขา้ไปดําเนินงาน

แทน หรอืคดัเลือกผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รายใหม่ เพอืทดแทนรายเดิม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

กองทรสัตฯ์ มกีารกูย้มืเงนิและสญัญากูย้มืเงนิมขีอ้หา้มในการเปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์การ

เปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์โดยอาศยัเหตุตามทกีําหนดไวจ้ะกระทําไดก้็ต่อเมอืไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูใ้หกู้ย้มืเงนิของกองทรสัตฯ์ 

3.3.5 การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทกีาํกบัดแูลการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

เพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ดําเนินการอย่างน้อย

ดงัต่อไปน ี

1.1)   ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องมสี่วนร่วมในการจดัทําหรอืพจิารณาอนุมตัแิผนงบประมาณประจําปี

ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพอืแสดงรายละเอยีดของรายรบัและรายจ่าย เพอืหลีกเลียง

รายจ่ายทีไม่พึงประสงค์ กําหนดเป้าหมายการจัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี 

ควบคุมดแูลใหร้ายรบัและรายจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณทวีางไว ้โดยแผนงบประมาณ

ประจําปีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งกําหนดเงอืนไขทจีูงใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์ยายามเพมิมูลค่า

และผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ และลดความเสยีงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

1.3) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหส้ามารถเพมิการจดัหารายได ้และลดความเสยีงจากความผนั
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ผวนของรายได้ค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทใีห้แก่กองทรสัต์ฯ และควบคุมให้ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยด์าํเนนิการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ทวีางไว ้

1.4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งมสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืทบทวนแนวทางการคดัเลอืกผูเ้ช่าและ

ผูใ้ชบ้รกิารรายใหญ่ หรอืมสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืจํากดัและควบคุมความเสยีงหรอืความผนัผวนของรายไดค้่าเช่า 

และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทใีนแต่ละปี 

1.5) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งทบทวนหรอืมสี่วนในการกําหนดนโยบายค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร

พนืทเีพอืใหอ้ตัราค่าเช่า และ/หรอื คา่บรกิารพนืทเีป็นไปในอตัราทเีหมาะสมตามสภาวะตลาด

ใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนนั 

1.6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรอื

ซ่อมแซมอปุกรณ์หรอือาคาร เพอืใหท้รพัยส์นิอยูใ่นสภาพทเีทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรม 

1.7) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกยีวกบัการจดัซอืจดัจา้ง

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เพอืใหก้องทรสัต์ฯ ได้รบัสนิคา้หรอืบรกิารทคีุม้ค่ากบัเงนิทจ่ีาย

ไป 

1.8) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องตดิตามและควบคุมการจดัเก็บรายได้ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์

เพอืใหก้องทรสัตฯ์ ไดร้บัรายไดค้า่เช่า และ/หรอื คา่บรกิารครบถว้น 

1.9) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทตีดิตาม และควบคุมดแูลให้

ผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารจ่ายชาํระคา่ภาษตี่าง ๆ ใหถ้กูตอ้งตามทกีฎหมายกาํหนด 

1.10) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์รวมทงัสุ่มตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

1.11) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลอืกและประเมนิระบบควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

2) ระบบในการตดิตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพอืใหม้นัใจได้ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ปฏบิตัิตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

2.1)   จดัเกบ็รายไดแ้ละนําสง่ใหก้องทรสัตฯ์ ครบถว้นถกูต้อง 

2.2)   ไม่เรยีกเกบ็คา่ใชจ่้ายจากกองทรสัตฯ์ มากเกนิความจําเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบทสีญัญา 

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนดใหเ้รยีกเกบ็ได ้ 

2.3)   มกีารดูแลและซ่อมบํารุงรกัษาทรพัย์สนิของกองทรสัต์ฯ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพอืให้

สามารถใชจ้ดัหาผลประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนืองในระยะยาว 

ในปี 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามเหน็เกยีวกบัการปฏบิตังิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยว์่า ทาง

ผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนทีวางไว้ และค่าใช้จ่ายอยู่ในกรอบ

งบประมาณทวีางไว ้
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3.3.6 การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มวีตัถุประสงค์หลกัทจีะทําใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์ได้รบัผลประโยชน์จากการลงทุนอย่าง

สมําเสมอและต่อเนืองในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ทไีด้ร ับต่อการพัฒนาและเพิมคุณภาพของ

อสงัหารมิทรพัย์ทีกองทรสัต์ฯ ลงทุน โดยผู้จดัการกองทรสัต์ มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแล

ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ลงทุน ดงัต่อไปน ี

1) ผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ฯ ในแต่ละปี โดยการ

เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจําปี รวมถงึผลประกอบการของกองทรสัต์ฯ ในปีทผี่านมา เพอืใหก้าร

ประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ฯ เขา้ลงทุนไดร้บัผลกําไร และในกรณีทผีลประกอบการ

ของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ลงทนุไม่เป็นไปตามเป้าหมายทคีาดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตี

จะดาํเนินการวเิคราะห์อย่างละเอยีดเพอืหาสาเหตุ และจะดาํเนินการร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

อย่างใกล้ชิดในการพฒันาแผนงานในการดําเนินงาน เพือปรับปรุงผลการดําเนินงานของ

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ เขา้ลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืทคีาดการณ์ไว ้

2) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัในการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางธุรกิจและ

พฒันาความสมัพนัธ์ทดีกีบัลูกค้ารายต่าง ๆ พรอ้มทงับรหิารจดัการใหอ้ตัราการเช่าและอตัราค่าเช่า 

และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทอียู่ในระดบัทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรสัต์ฯ ในขณะเดยีวกัน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัควบคุมและบรหิารตน้ทุนดา้นการตลาดและ

ความเสยีงเกยีวกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทกีองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุน 

3) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะรว่มมอืกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการเพมิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ฯ พรอ้มทงัมกีารควบคุมและบรหิารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคณุภาพของการใหบ้รกิาร 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะทํางานกันอย่างใกล้ชิด เพอืเพมิศกัยภาพของ

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ซงึการดาํเนินการดงักล่าวจะรวมถงึ 

4.1) การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ โดยมกีารปรบัเปลยีนกลยุทธ์

ทางการตลาด ระดบัการใหบ้รกิาร และมกีารกําหนดราคาค่าเช่าและค่าบรกิารพนืทใีหม้คีวาม

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ในกลุ่มเป้าหมายทกีาํหนด 

4.2) การดแูลและบาํรงุรกัษาพนืทขีองทรพัยส์นิทกีองทรสัตฯ์ ลงทุน เช่น การปรบัปรงุพนืทสีาธารณะ

และพนืทสี่วนกลาง และการปรบัปรุงพนืทเีฉพาะสว่นใหม้คีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน 

4.3) การปรบัปรงุภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ ลงทุน การบํารุงรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวให้

ไดม้าตรฐาน และการซ่อมแซมทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ฯ เขา้ลงทุนใหม้คีวามเหมาะสมกบัการใช้

งาน เพอืสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

5) กองทรสัต์ฯ และผู้จ ัดการกองทรสัต์ มีนโยบายทีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์ส ินที

กองทรสัตฯ์ ลงทุน โดยการนําพนืทขีองทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า รวมถงึใหบ้รกิารต่าง ๆ ที

จําเป็นและเกยีวเนืองกบัการเช่า โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นผูด้ําเนินการจดัหาผูส้นใจทจีะเช่า

พนืทขีองทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ โดยการใหเ้ขา้ชมสถานทขีองโครงการ และการเจรจากบัผูท้สีนใจจะ

เช่าพนืทโีดยตรง  
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6) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัใหม้กีารประกนัภยัอยา่งน้อยดงัต่อไปน ี

6.1) การประกันภัยอย่าง เพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทรัสต์ฯ  ทีมีต่อ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ทลีงทุน เพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจเกดิ

ขนึกบักองทรสัตฯ์ อนัเนืองมาจากการเกดิวนิาศภยัต่ออสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยกําหนดให้

ผูใ้ห้กู้เป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมในกรณีกองทรสัต์ฯ กู้ยืมเงิน หรอืระบุให้ทรสัตีในนามของ

กองทรสัตฯ์ เป็นผูร้บัประโยชน์สาํหรบักรณทีกีองทรสัตฯ์ ไม่ไดกู้ย้มืเงนิ (แลว้แต่กรณ)ี ทงันีโดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

6.2) การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทอีาจไดร้บัความเสยีหายจากความชํารุดบกพร่อง

ของอาคาร โรงเรอืน หรอืสงิปลูกสรา้ง ทงันีในกรณีทผีูใ้ห้เช่าหรอืผูใ้หส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์

แก่กองทรสัต์ฯ หรอืผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์จากกองทรสัต์ฯ ไดท้ําประกนัภยันันไว้แล้ว ให้

กองทรสัตฯ์ โดยทรสัตทีาํประกนัภยัความรบัผดิเฉพาะกรณทีกีองทรสัตฯ์ อาจถูกไล่เบยีใหต้อ้ง

รบัผดิ 

6.3) การทําประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ของกองทรสัต์ฯ ใหม้กีารเอาประกนัภยัตลอดระยะเวลาที

กองทรสัตฯ์ โดยทรสัตมีกีรรมสทิธหิรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัยน์นั ๆ 

7) การทําธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั จะมกีารดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

7.1) ในการทําธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัของผู้จดัการกองทรสัต์ จะดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัตฯ์ 

7.2) ธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมทใีช้ราคาทมีคีวามสมเหตุสมผลและเป็น

ธรรม 

7.3) บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีกบัการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามสี่วนร่วมใน

การพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรม 

3.3.7 ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการบรหิาร

จดัการกองทรสัตฯ์ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ต่อปี ของราคาทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัตฯ์ รวมกบั

มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากสถาบนัการเงนิ ในกรณทีมีกีารจาํหน่าย

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ ใหค้าํนวณจากราคาทุนของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ หกัออกดว้ยจํานวน

เงนิลดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตฯ์ ดงักล่าว โดยประเภทสทิธกิารเช่าทนํีามาคาํนวณ

ค่าธรรมเนียมจะคดิเฉพาะช่วงระยะเวลาทสีทิธกิารเช่ายงัมผีลบงัคบัใช้เท่านนั โดยจํานวนทมีกีารเรยีกเกบ็

จรงิตามทรีะบไุวใ้น “สว่นท ี1 ขอ้ 7) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทรสัตฯ์” นอกจากนีในกรณีผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ไดม้าซงึสนิทรพัย์ใหม่จะไดร้บัค่าธรรมเนียมไม่เกนิ รอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้าของ

กองทรสัตฯ์ (กรณทีรพัยส์นิของบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต)์ และไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่

ทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัตฯ์ (กรณีทรพัยส์นิของบุคคลอนืทไีมเ่กยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 
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3.3.8 การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์

กองทรสัต์ฯ มีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามลักษณะของข้อมูล และเหตุการณ์ทเีกิดขนึ โดย

ผู้รบัผิดชอบในการพจิารณาข้อมูลก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์คอื กรรมการผู้จัดการของผู้จัดการ

กองทรสัต ์มรีายละเอยีดดงันี 

การเปิดเผยข้อมลู เหตุการณ์ 

เปิดเผยทนัท ี  ขอ้มลูทกีระทบต่อราคา การตดัสนิใจลงทุน สทิธปิระโยชน์ผูถ้อืหน่วย 

 ขอ้มลูเกยีวกบัการดาํเนินงาน เช่น การจ่ายเงนิจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน  

 รายงานเมอืเกดิเหตุการณ์ทอีาจส่งผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัตฯ์ 

 รายงานเมอืเกดิเหตุการณ์ทสีญัญาก่อตงัทรสัตก์าํหนดใหเ้ป็นเหตุแหง่

การเลกิกองทรสัตฯ์ หรอืเหตกุารณ์อนืททีาใหท้ราบกาํหนดการเลกิ

กองทรสัตฯ์ ล่วงหน้า 

 รายงานโดยไมช่กัชา้เมอืเกดิเหตุการณ์การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืมผีูถ้อืหน่วยทรสัตเ์กนิสดัส่วนทกีาํหนด 

ภายใน 3 วนัทาํการ  ขอ้มลูทไีม่สง่ผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น

การแจ้งย้ายสํานักงานใหญ่ การเปลียนแปลงกรรมการ การ

เปลยีนแปลงผูส้อบบญัช ีเป็นตน้ 

ภายใน 14 วนั  ขอ้มลูทตีลาดหลกัทรพัยต์อ้งรวบรวมเป็นหลกัฐานอา้งองิ เช่น สาํเนา

รายงานการประชุมผูถ้อืหน่วย รายงานการจดัสรรหุน้เพมิทุน เป็นตน้ 

ภายใน 15 วนั  รายงานการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตฯ์  

 รายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึอสงัหารมิทรพัย ์ 

ภายใน 30 วนั  รายงานความคบืหน้าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์กี่อสรา้งไม่เสรจ็  

เปิดเผยตามรอบระยะเวลา 

 

 งบการเงนิรายไตรมาส สง่ภายใน 45 วนัหลงัสนิรอบบญัช ี 

 งบการเงนิประจําปี สง่ภายใน 2 เดอืนหลงัวนัสนิรอบบญัช ี(ในกรณี

ไม่ทาํงบไตรมาส 4)  

 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ สง่พรอ้มงบ

การเงนิ 

 แบบสาํเนารายการขอ้มลูประจําปี ภายใน 3 เดอืนหลงัสนิรอบบญัช ี 

 รายงานประจาํปี พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 

เดอืนนบัตงัแตว่นัสนิสดุรอบระยะเวลาบญัช ี 

 ขอ้มลู NAV ภายใน 45 วนัหลงัสนิรอบบญัช ี
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3.3.9 การจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

1) การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัทําเป็นหนังสอืเชญิประชุมทมีรีายละเอยีด

เพยีงพอต่อการตดัสินใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยอยา่งน้อยตอ้งมขีอ้มูลเกยีวกบัวธิกีารประชุมและ

การออกเสียงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรอืงทีจะเสนอต่อทปีระชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ช ัดเจนว่าเป็นเรอืงทีจะเสนอเพอืทราบ เพอือนุมตัิ หรอืเพือ

พจิารณา แลว้แต่กรณ ีรวมทงัความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรอืงดงักล่าว  ทงันี ในกรณทีมีกีาร

ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หร้วมถงึความเหน็เกยีวกบัผลกระทบทผีูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการ

ลงมตใินเรอืงนนั ๆ  และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบไม่น้อยกวา่ 14 วนั ในกรณทีเีป็นการประชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัตซ์งึมวีาระทตีอ้งไดม้ตผิูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ของ

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง หรอืจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน

วนัประชุมในกรณทีเีป็นการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์งึไม่มวีาระทตีอ้งไดม้ตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ทงันี

ใหป้ระกาศการนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์รายวนัแหง่ทอ้งถนิอย่างน้อย 1 ฉบบัไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อน

วนัประชุมดว้ย สถานททีจีะใช้เป็นทปีระชุมตอ้งอยูใ่นท้องทอีนัเป็นทตีงัสานักงานของทรสัตหีรอืของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

2) ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต ์มไิดด้าํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลา 45 วนั นับ

แต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์งึถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวน

หน่วยทรสัตท์จีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดเขา้ชอืกนัทาํหนงัสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชุมวสิามญั

ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และ/หรอื มไิดด้าํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 1 เดอืน นับ

แต่วนัทีได้รบัหนังสือจากทรสัตี ในกรณีททีรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรอืสมควรทีจะเสนอให้ที

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์แลว้แต่กรณ ีใหท้รสัตดีาํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดโ้ดย

ใหป้ฏบิตัติามวธิีการเรยีกประชุมทกีําหนดไวใ้นวรรคหนึงโดยอนุโลม โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที

ในการให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลทเีกียวข้องและจําเป็นทีทรสัตีต้องใช้เพอืเรียกประชุมและ

ดําเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ภายใน 7 วนันับแต่ทไีด้รบัการร้องขอจากทรสัตเีพอืให้ทรสัตี

สามารถดาํเนินการเรยีกประชุมและดําเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดโ้ดยไม่ชดัช้า และทรสัตีมี

สทิธทิจีะเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจากกองทรสัต์? (ถา้ม)ี จากการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์แทน

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ   

3) องคป์ระชุมและประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

3.1) การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตอ้งมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรอืไม่น้อย

กว่ากงึหนึงของจํานวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทงัหมด และต้องมหีน่วยทรสัต์นับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์จีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

3.2) ในกรณีทปีรากฎว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครงัใด เมอืล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึง 1 ชวัโมง

จาํนวนผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์งึมาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทกีําหนดเอาไว ้หากว่า

การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์นันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และทรสัตรีอ้งขอเพอืการจดั

ประชุมประชุมวสิามญั การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์นนัมใิช่เป็น

การเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอประชุมวสิามญั ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่ง

หนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงั

หลงันีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  
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3.3) ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทเีกยีวขอ้ง ใหท้รสัตแีต่งตงับุคคลหนึงเพอื

ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตค์รงัใดมกีารพจิารณาเรอืงททีรสัตมีสี่วนไดเ้สยี ใหท้รสัตแีละตวัแทนของทรสัตอีอก

จากหอ้งประชุม และใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์นําเสนอรายชอืบุคคลเพอืใหท้ปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์

พจิารณาแต่งตงัใหเ้ป็นประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนนั ๆ  

3.4) หากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรอืงททีรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์มี

ส่วนไดเ้สยี ใหท้รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มี

สทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณทีทีรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตหีรอื

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์) ในกรณีททีรสัตมีสี่วนไดเ้สยีกบัวาระใด ใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัต์นําเสนอรายชอืบุคคลเพอืใหท้ปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตงัใหเ้ป็นประธาน

ในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนนัๆ ในกรณทีทีงัทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี

ในวาระใด ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตงับุคคลใดบุคคลหนึงขนึเป็นประธานในที

ประชุม  

อนงึ ประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหม้อีาํนาจ หน้าทดีงัต่อไปน ี 

(ก) ควบคมุดแูลการดาํเนินการประชุมโดยทวัไปใหม้คีวามเรยีบรอ้ย  

(ข) กําหนดใหใ้ช้วธิีการอนืใดในการดําเนินการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ตามทปีระธานในที

ประชุมจะพจิารณาเหน็สมควร หรอืจําเป็นเพอืใหก้ารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน

กระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเรืองต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี

ประสทิธภิาพ  

(ค) เพอืใหก้ารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามพระราชบญัญตัิทรสัต์และประกาศทเีกียวขอ้งมี

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ประธานอาจยุตกิารอภปิราย หรอืการพจิารณาในทปีระชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัตใ์นเรอืงใด ๆ ได ้ 

(ง) ในกรณีทคีะแนนเสยีงในการลงมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่ากนั ใหป้ระธานในที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์เีสยีงชขีาด โดยการใชอ้าํนาจในการตดัสนิชขีาดของประธานในที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกรณทีคีะแนนเสยีงในการลงมตเิท่ากนันใีหเ้ป็นทสีดุ  

4) วธิกีารมอบฉนัทะ  

ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอนืเขา้ประชุมและออกเสยีง

แทนตนในการประชุมได ้ โดยในการส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

จดัส่งหนงัสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หนงัสอืมอบฉนัทะนใีหเ้ป็นไปตามแบบททีรสัตกีาํหนด  

หนงัสอืมอบฉนัทะนจีะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานในทปีระชุม หรอืผูท้ปีระธานในทปีระชุมมอบหมาย ณ ที

ประชุมก่อนเรมิการประชุม  

5) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง  

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หน่วยทรสัต์ทตีนถอื โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้มีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงทพีจิารณา 
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6) มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

เวน้แต่สญัญาก่อตงัทรสัตจ์ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอนื มตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัต่อไปน ี 

6.1) ในกรณีทวัไปใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  

6.2) ในกรณีดงัต่อไปน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อื

หน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมูีลค่าตงัแต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัตฯ์ 

(ข) การเพมิทุนหรอืการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์ฯ ทมีิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าใน

สญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

(ค) การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไปของกองทรสัตฯ์ 

(ง) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซงึมี

ขนาดรายการตงัแต่ 20,000,000 บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทรสัตฯ์ แลว้แต่มลูคา่ใดจะสูงกว่า  

(จ) การเปลยีนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(ฉ) การเปลยีนแปลงทรสัต ี หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทงันีสําหรบัการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามทกีาหนดไวใ้นขอ้ 19.5 ในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

(ช) การแก้ไขเพมิเตมิสญัญาก่อตงัทรสัต์ในเรอืงทกีระทบสทิธิของผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างมี

นยัสาํคญั  

(ซ) การเลกิกองทรสัตฯ์ 

อนงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตท์จีะเป็นผลใหก้องทรสัตฯ์ หรอืการจดัการกองทรสัตฯ์  มลีกัษณะที

ขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทีกาหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อืนตาม

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์หรอืพระราชบญัญตั ิทรสัตใ์หถ้อืว่ามตนัินไม่มผีลบงัคบั  

7) บนัทกึการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํบนัทกึรายงานมตขิองทปีระชมุและกระบวนการเรยีกและดาํเนินการประชุม

ของการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละครงัโดยใหป้ระธานในทปีระชุมของการประชุมแต่ละครงัเป็นผูล้ง

นามรบัรองความถูกต้องของบนัทกึนัน ทงันีใหค้่าใช้จ่ายสําหรบัการจดัทําบันทกึการประชุมเป็น

คา่ใชจ่้ายของกองทรสัตฯ์ 
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3.3.10 การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารสงูสดุในระดบักรรมการผูจ้ดัการ 

1) คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 

1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด โดยกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามทกีฎหมายกําหนด 

2) ผูบ้รหิารสงูสดุในระดบักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตงัผูบ้รหิารสูงสุดในระดบักรรมการผู้จดัการโดยพจิารณาคดัเลอืกผูม้ ี

คณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีฎหมายกาํหนด 

3.3.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

กองทรสัตฯ์ ไดแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตฯ์ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 

โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

ชอืบรษิทั บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ชอืผูส้อบบญัช ี คณุวราพร ประภาศริกิุล 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) 1,000,000 บาท 

คา่บรกิารอนื (non-audit fee) ไม่ม ี

 

3.4 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) การกํากบัดแูลกจิการทดี ี

กองทรสัต์ฯ ได้กําหนดขอบข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารกิจการตาม

โครงสรา้งขององคก์รเพอืบรรลุการกาํกบัดแูลกจิการทดีดีงัต่อไปน ี

1.1) ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 

กองทรสัตฯ์ ไดแ้บง่ประเภทผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีดงัต่อไปน ี 

(ก) ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และนกัลงทุนทวัไป 

(ข) ทรสัต ี

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ง) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

(จ) บรษิทัคูค่า้ 

(ฉ) ผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบบรเิวณพนืทอีสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตฯ์ ลงทุน  

(ช) ระบบนิเวศและสงิแวดล้อมโดยรอบพนืทอีสงัหารมิทรพัยท์กีองทนุทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

1.2) การกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกจิการ  
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กองทรสัต์ฯ มคีวามตระหนักถงึความสําคญัของการจดัการอสงัหารมิทรพัย์ เพอืพฒันาใหเ้ตบิโตและมี

ความยงัยนืกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย จงึไดก้าํหนดนโยบาย ยทุธศาสตรก์ารบรกิารกจิการเพอืรองรบัการ

เตบิโตและมคีวามยงัยนืดงัน ี 

(ก) การจดัหาและจดัตงัใหเ้ป็นองคก์รอนัน่าเชอืถอืในการบรหิารการจดัการเพอืความโปรง่ใสแก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์ 

กองทรสัต์ฯ มคีวามน่าเชอืถอืในการบรหิารจดัการเพอืความโปร่งใส อนัได้แก่ มทีรสัตทีโีปร่งใส

และเป็นทยีอมรบั การคดัเลอืกผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ 

มกีารคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์มีคีวามเชยีวชาญในธุรกจิ พรอ้มทงัมรีะบบการทํางานที

โปร่งใสเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบได ้ การจดัหาบรษิทัประเมนิสนิทรพัย์ที

โปร่งใสเป็นธรรม เป็นทยีอมรบัและน่าเชอืถอืพรอ้มไดร้บัความเหน็ชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. และ

จดัหาบรษิทัตรวจสอบบญัช ีทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.และไม่มสี่วนไดส้่วนเสยี

กบักองทรสัตฯ์  

(ข) การจดัตงัหน่วยงานภายในขององคก์รเพอืความโปรง่ใสแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

นอกเหนือจากทรสัตทีดีูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แล้ว ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ฝ่ีายนัก

ลงทุนสมัพนัธ์เพอืความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเรอืงรอ้งเรยีนต่าง ๆ มกีารเปิดเผยขอ้มลู

ของกองทรสัตฯ์ อยา่งเท่าเทยีมกนั เพอืความโปรง่ใสต่อนักลงทุนและผูถ้อืหน่วยทรสัต ์นอกจากนี

ยงัจดัประชุมประจําปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดม้สี่วนร่วมในการ

ลงคะแนนเสยีงในวาระขออนุมตัฯิ และสอบถามเกยีวกบัผลดาํเนินงาน ขอ้สงสยัในประเดน็ต่าง ๆ 

พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

(ค) การจดัตงัหน่วยงานภายในเพอืการเตบิโตอยา่งยงัยนือนัเป็นส่วนหนงึของบรรษัทภบิาลหรอืความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม  

เพอืเป็นการรบัผดิชอบต่อสงัคม ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดจ้ดัใหม้หีน่วยงานภายในต่าง ๆ ในการ

บรหิารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ใหค้ลอบคลุมทงัในดา้นเศรษฐกจิ สงิแวดลอ้ม 

สงัคม ชุมชน และธรรมาภบิาลทดีเีขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ แผนกคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนา

มยั และสงิแวดลอ้ม แผนกควบคมุภายใน แผนกปฏบิตังิานดา้นวศิวกรรม แผนกจดัซอื และแผนก

ทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ 

2) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

2.1) การแขง่ขนัทเีป็นธรรม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มนีโยบายการว่าจา้งผูเ้ชยีวชาญหรอืงานใหบ้รกิาร 

และจดัซอืจดัจ้างทวัไป โดยมกีารใหคู้่คา้เสนอราคาอย่างน้อย 2-3 ราย เพอืทําการแข่งขนัดา้นราคา

และงานทใีหบ้รกิารอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได ้

2.2) การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในคูค่า้ 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ มีนโยบายในการปฏิบตัิงานจัดซอืจดัจ้างโดยมีวตัถุประสงค์เพือให้เป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานมใิหซ้าํซอ้น เพอืใหเ้กดิความมนัใจในคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร เพอืการ
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บรหิารงานในดา้นการจดัซอืจดัจา้งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง ชดัเจน ตรงตามความต้องการ

ในราคาทสีมเหตุสมผล อนัจะเกดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมระหว่างบรษิทัคู่คา้และกองทรสัต์ฯ โดยมี

การตรวจสอบตรวจทานเอกสารและความตอ้งการของผูต้อ้งการใชส้นิคา้และบรกิาร การแบ่งกรอบมูล

คา่ทชีดัเจนไวใ้นแนวนโยบายเป็นประเภทต่าง ๆเพอืความสะดวกรวดเรว็และความโปร่งใสและกรอบ

ระยะเวลากระบวนการการจดัซอืจดัจ้างทีชดัเจน รวมถงึคุณลกัษณะทีชดัเจนของร้านคา้ทเีข้าร่วม

กระบวนการจดัซอืจดัจา้ง 

2.3) การเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธิในทรพัย์สนิโดยเฉพาะ

อย่างยงิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยการจดัซอื จดัหา และสนับสนุนใหพ้นกังานทมีสี่วนเกยีวขอ้งใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปูทจีดลขิสทิธถิอูย่างถกูตอ้งในการปฏบิตังิานทงัหมดเพอืประสทิธภิาพสงูทสีดุในการ

ดาํเนินกจิกรรมและเป็นธรรมอยา่งแทจ้รงิ 

3) การต่อตา้นการทจุรติ 

กองทรสัตฯ์ ส่งเสรมิใหม้กีารต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั โดยการวางกรอบการดาํเนินการในทุกขนัตอน และการ

ตรวจสอบทรีดักุม ทงัจากทรสัตแีละระบบการตรวจสอบบญัชจีากองค์กรภายนอกทน่ีาเชอืถอื ซงึเป็นการ

เรมิตน้ปลูกฝังวนิัยในการดาํเนินงานของพนักงานและผูม้สี่วนทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ฯ อนัเป็นกา้วแรกทมีี

ความสาํคญัในการกําจดัทจุรติคอรร์ปัชนัในการบรหิารกองทรสัตฯ์ ทจีะนํามาสูค่วามเจรญิเตบิโตทยีงัยนื 

4) การเคารพสทิธมินุษยชน 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ฯ ตระหนักดวี่าการเคารพสทิธมินุษยชนเป็นรากฐานของการพฒันา

ทรพัยากรบุคคล จงึสนบัสนุนและเคารพในเรอืงทจีะไม่ใหอ้งคก์รตลอดจนพนกังานเขา้ไปมสี่วนเกยีวขอ้งกบั

การล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  โดยตงัมนัอยู่บนหลกัของเสรภีาพ เสมอภาค และสนัตภิาพ  โดยการคดัเลอืก

พนักงานเข้าปฏบิตัิงานต้องไม่จํากดัเชือชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกนัและไม่ให้มีการกดขี

ตลอดจนการล่วงละเมดิทางเพศ ไม่จํากดัสทิธเิสรภีาพทางความคดิและการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมือง แต่

ตอ้งไม่กระทบหรอืนําความเสยีหายมาสูอ่งคก์ร    

5) การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ มคีวามมุ่งมนัทจีะยกระดบัมาตรฐานแรงงาน รวมทงัคณุภาพชวีติของ

พนักงานทบีรหิารโครงการอาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ใหม้สีภาวะแวดล้อมในการ

ทํางานทีดีขึน มีความปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ส่งเสรมิให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบ และ 

แรงงานตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิเีป็นธรรมและไดร้บัสวสัดกิารทเีหมาะสม 

6) ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ฯ  มกีารบริหารจัดการระบบการจดัการอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภยั (Occupational Health & Safety Management System ; TIS&OHSAS 18001) มเีป้าหมายเพอื

ลดและควบคมุความเสยีงอนัตรายของพนกังานและผูท้เีกยีวขอ้ง เพมิประสทิธภิาพการดาํเนินงานของธุรกจิให้

เกดิความปลอดภยัและส่งเสรมิภาพพจน์ดา้นความรบัผดิชอบขององค์กรทมีีต่อพนักงานและสงัคม  เป็นที
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ยอมรบัของผูใ้ชอ้าคารในระดบัสากล  นอกจากนียงัใหค้วามสาํคญัเกยีวกบัการปฏบิตัทิรีบัผดิชอบต่อผูเ้ช่าโดย

คาํนึงถงึสขุภาพและความปลอดภยัต่อผูเ้ช่าอยา่งต่อเนือง อาทเิช่น 

6.1) การรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ไป

ยงักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ทุก 3 เดอืน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและ

การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 

6.2) การจัดฝึกอบรมการดบัเพลิงขนัต้นให้แก่ผู้เช่าประจําปี โดยวิทยากรผู้ทไีด้รบัใบอนุญาตจากกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเป็นผูด้าํเนินการฝึกอบรม  

6.3) การจดัฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจําปีสําหรบัผูเ้ช่า ปีละ 1 ครงั ตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกยีวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 

6.4) การรายงานบญัชรีายชอืสารเคมอีนัตรายและรายละเอยีดขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมอีนัตราย ปี

ละ 1 ครงั ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบรหิารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั

อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกยีวกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556 

6.5) การดําเนินการตรวจสอบความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าและบนัทกึผลการตรวจสอบและรบัรองระบบ

ไฟฟ้าและบรภิณัฑ์ไฟฟ้า ปีละ 1 ครงั ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบรหิารจดัการและ

ดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 
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6.6) การดาํเนนิการตรวจสอบและการทดสอบชนิส่วนและอุปกรณ์ของลฟิต์ และการทดสอบการรบันําหนัก

ของลฟิต์ ปีละ 1 ครงั  ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบรหิารและการจดัการดา้นความ

ปลอดภยัฯ เกยีวกบัเครอืงจกัร ปันจนั และหมอ้นํา พ.ศ. 2552 

6.7) ดาํเนินการตรวจสอบและรายงานความปลอดภยัของอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจําปี 

ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นตน้ 

6.8) การตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการทํางานเกยีวกบัแสงสว่างและเสยีง ภายในสถานประกอบกจิการ      

ปีละ 1 ครงั ตามทีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานเกยีวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ. 
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7) การจดัการสงิแวดลอ้ม 

ผู้บริหารอสงัหาริมทร ัพย์ของกองทรสัต์ฯ  ได้ให้ความสําคญัในการดําเนินงานด้านสงิแวดล้อม เพอืลด

ผลกระทบดา้นสงิแวดล้อมทเีกดิจากการดําเนินธุรกจิทงัทางตรงและทางออ้ม การปฏบิตัติามกฎหมายและ

ข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม รวมถึงการดําเนินงานด้านการจัดการพลงังาน เพอืให้เกิดใช้พลงังานอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยมีการศึกษาการใช้พลงังานอย่างถูกวิธี มีการออกแบบและวางแผนการใช้พลงังานให้

เหมาะสมกับองค์กร พรอ้มส่งเสรมิพฒันาความรู ้ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่ข่าวสารด้านสงิแวดล้อมและ

พลงังานทงัภายในและภายนอกองคก์รอย่างต่อเนือง อาทเิช่น  

7.1) การบาํรงุรกัษาระบบและตรวจวเิคราะหร์ะบบบาํบดันําเสยี เพอืตรวจตดิตามคุณภาพนําเสยีเป็นประจาํ 
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7.2) การบาํรุงรกัษาระบบและตรวจวเิคราะหร์ะบบนําประปา เพอืตรวจตดิตามคุณภาพนําประปาเป็นประจาํ 

7.3) การควบคุม ตรวจวดั และรายงานผลการระบายนําทงิจากอาคาร เดอืนละ 1 ครงั ตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม เรอืง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนําทิงจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548  

7.4) การรายงานผลการทาํงานของระบบบาํบดันําเสยี (ทส.1) และรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา

เสยี (ทส.2) เดอืนละ 1 ครงั ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร และแบบการเกบ็สถิตแิละขอ้มูล 

การจดัทาํบนัทกึรายละเอยีด และรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันําเสยี พ.ศ. 2555 

7.5) การตรวจวดัและรายงานผลการวเิคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในบรรยากาศ (ปรมิาณ

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ภายในอาคารจอดรถ) ปีละ 2 ครงั ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ

บรหิารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยัฯ เกยีวกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556 

7.6) การกําหนดโครงการและมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

พ.ศ. 2535  เช่น การประหยดัการใชพ้ลงัไฟฟ้า โดยการบรหิารจดัการปรบัปรงุเพมิประสทิธภิาพระบบปรบั

อากาศอตัโนมตั ิและการเปลยีนหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งเป็นชนดิ LED  

7.7) การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานและตรวจรบัรองรายงานการจดัการพลงังาน ปีละ 1 ครงั ตามประกาศ

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน เรอืง การกําหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมทผีูไ้ดร้บัใบอนุญาต ดาํเนินการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานตงัแต่รอบปี พ.ศ. 
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7.8) สบืเนืองจากภาวะปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กพเีอม็ 2.5  จงึไดร้่วมมอืกบัสาํนักงานเขตวฒันาในการฉีดนํา

แรงดนัสงูพ่นเป็นละอองนําจากดาดฟ้าอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เพอืลดปัญหาฝุ่ นละอองใน

ระหว่างปี 2562  

8) นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มกีารใช้นวตักรรมในการบรหิารจดัการเพอืประสทิธภิาพการดําเนินงานทงัในส่วน

ระบบงานบญัชแีละการเงนิ ระบบงานจดัซอืจดัจา้งและทรพัยส์นิพสัดุ และระบบอนืๆ ทเีชอืมโยงกนัอย่างครบ

วงจรกบัฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายปฏบิตักิารบรกิาร และฝ่ายปฏบิตักิารวศิวกรรม เป็นตน้ เพอืใหก้ารบรหิาร

จดัการมปีระสทิธภิาพ และสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้และผูใ้ช้บรกิารอย่างดทีสีุด ในขณะเดยีวกนัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยย์งัคงดาํเนินการศกึษาขอ้ผดิพลาดทเีกดิจากการใชน้วตักรรม และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ

ใชน้วตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเนือง เพอืการบรหิารจดัการทมีบีรูณาการมากขนึ 

3.5 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบการควบคุมภายในเพอืปกป้องทรพัยส์นิของกองทรสัต์ฯ และผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 

รวมถงึมกีารกาํหนดโครงสรา้งการจดัการไวอ้ย่างชดัเจน และมกีารนําระบบการบรหิารจดัการความเสยีงมาใช้ในการ

คาดการณ์ถงึความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึรวมทงัระบุแนวทางในการจดัการกบัความเสยีงดงักล่าว ใหอ้ยู่ในระดบัที

ยอมรบัได ้และยงัมกีารแบง่แยกหน้าทใีนโครงสรา้งการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ออกจากกนัอย่างเป็นระบบ มี

การถ่วงดุลในทุกทอีย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดให้มีระบบติดตามและดูแลการดําเนินงานของผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ทาํใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ จากการทจีะมกีารนําไปใชโ้ดยมชิอบ 
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นอกจากนีแผนกกาํกบัการปฏบิตังิานยงัทาํหน้าทตีรวจสอบการดาํเนินงานของกองทรสัตฯ์ ใหเ้ป็นไปตามคู่มอืระบบ

การทาํงานและระบบควบคมุภายใน  และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

3.6 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3.6.1 รายการระหว่างกนัในรอบระยะบญัชีทีผ่านมา 

บคุคล/นิติบคุคล ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
เงอืนไขนโยบาย

ราคา 
ความเหน็ด้านราคา 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท ์

จํากดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ - รบัคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์

จากกองทรสัตฯ์ 

- ราคาทตีกลงกนั

ตามสญัญา 

- คา่ธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลงกนั 

บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์

จํากดั 

ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

- รบัคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัต์ฯ 

- ราคาทตีกลงกนั

ตามสญัญา 

- คา่ธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลงกนั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน กสกิรไทย จํากดั 

ทรสัต ี - รบัคา่ธรรมเนียมทรสัตจีาก

กองทรสัต์ฯ 

- ราคาทตีกลงกนั

ตามสญัญา 

- คา่ธรรมเนียมเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลงกนั 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บรษิทัใหญ่ของ

บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ กสกิร

ไทย จาํกดั 

- รบัฝากเงนิ 

 

- กูย้มืเงนิ 

 

 

- เชา่พนืทใีนอาคารสาํนักงาน ภริชั 

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทธียีร ์เพอื

เป็นสาํนกังาน 

- อยูใ่นอตัราปกตทิี

รอ้ยละ 0.22-0.55 

- อตัราดอกเบยีตาม

สญัญา 

 

- ราคาทตีกลงกนั

ตามสญัญา 

- ดอกเบยีเงนิฝากตามที

ธนาคารประกาศ 

- อตัราดอกเบยีในการกู้

เงนิอยูใ่นเกณฑท์ี

ใกลเ้คยีงกบัตลาด 

- อตัราเชา่เป็นอตัราไม่

ตาํกว่าอตัราทเีรยีก

เกบ็จากผูเ้ชา่รายอนื  

บรษิทั ภริชับรุ ีจาํกดั ผูถ้อืหน่วยทรสัต์

รายใหญ่ 

- คา่ใชจ้่ายทเีกยีวเนืองจากสญัญา

บรกิารพนืทสีว่นกลางของ

โครงการ                                            

ภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

 

- รายไดท้เีกยีวเนอืงกบัสญัญา

ใหบ้รกิารสาํหรบัพนืทหีอ้ง

ประชมุสมัมนา 

- ราคาทตีกลงกนั

ตามสญัญา 

 

 

 

- ราคาตามทตีกลง

กนั 

- คา่ใชจ้่ายทเีกยีวเนือง

จากสญัญาบรกิาร

พนืทสีว่นกลางของ

โครงการเป็นไปตาม

สญัญาทตีกลง 

- รายไดท้ไีดร้บัเป็นไป

ตามสญัญาทตีกลง 

บรษิทั เพนต้า 591 จํากดั กลุม่บรษิทัผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ 

- คา่ขายทรพัยส์นิ - ราคาตามทตีกลง

กนั 

 

- ราคาเป็นไปตามทตีก

ลงกนั โดยเป็นราคาไม่

สูงกวา่ผูจ้ดัจําหน่าย

รายอนื 
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3.6.2   นโยบายการทาํธรุกรรมระหว่างกองทรสัตฯ์ กบับุคคลทีเกียวโยง 

การเขา้ทาํธุรกรรมของกองทรสัตฯ์ กบับุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืทรสัต ีอาจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกรายโดยเท่า

เทยีมกนั ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายการทาํธุรกรรมดงันี คอื  

1) นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ฯ กบัผู้จัดการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกยีวโยงกันกบั

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเงอืนไขดงัต่อไปน ี

1.1)  เงอืนไขและขอ้กาํหนด ในการเขา้ทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั  

(ก) ในการทําธุรกรรมของกองทรสัต์ฯ กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะดําเนินการให้เ ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัตฯ์  

(ข) ธุรกรรมทกีองทรสัต์ฯ ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์จะต้องเป็นธุรกรรมทมีีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาเป็นธรรม รวมทงั

คา่ใชจ่้ายในการเขา้ทาํธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตฯ์ (ถา้ม)ี อยูใ่นอตัราทเีป็นธรรม

และเหมาะสม 

(ค) ผูท้มีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษกบัการทาํธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มา

มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรม 

1.2)  การอนุมตักิารทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตฯ์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั

กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งผ่านการดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

(ก) ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

(ข) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมูีลค่าเกนิกว่า 1 ล้านบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ฯ แลว้แต่จํานวนใดจะสูงกว่า (หรอืมูลค่าอนืใดทกีฎหมาย

หลกัทรพัยก์าํหนด) ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีูลค่าตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธิของกองทรสัต์ฯ แลว้แต่จํานวนใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือ

หน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทงันีในกรณีทีธุรกรรมทกีองทรสัต์ฯ ทํากบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิหลัก การคํานวณมูลค่าจะ

คํานวณตามมูลค่าการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสินทรพัย์ทงัหมดของแต่ละโครงการททีําให้

โครงการนนั ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวเนืองกบัโครงการนนัดว้ย  

1.3)  เวน้แต่เป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตฯ์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั

กบัผู้จดัการกองทรสัต์ทไีดแ้สดงข้อมูลไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและ

หนังสือชชีวนไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรอืการขอมตขิองผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์ ตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ 1.2) แต่ในกรณีทเีป็นการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

หนังสอืเชิญประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวต้องมคีวามเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิเพอื

ประกอบการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

2) นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตฯ์ กบัทรสัตหีรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ี

ในการจดัการกองทรสัต ์ทรสัตจีะไม่กระทําการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

ไม่ว่าการกระทําการนันจะเป็นไปเพอืประโยชน์ของทรสัตีเองหรอืประโยชน์ของผูอ้นื เวน้แต่กรณี

ดงัต่อไปน ี

2.1) เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทเีป็นทรสัต ี

2.2) เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน ี

(ก) เป็นธุรกรรมทมีมีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม

ดงักล่าว 

(ข) ทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตฯ์ ในลกัษณะทเีป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย

ข้อมูลทีเกียวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ไีดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ทงันีการเปิดเผยข้อมูลและการคดัค้านดงักล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑ์อนืทเีกียวข้องตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. จะได้

ประกาศกาํหนด หรอืแกไ้ขเพมิเตมิ ดงัต่อไปน ี

(1) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรพัย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลักทรพัย์ทีเกียวกับเรือง

ดงักล่าว หรอืช่องทางอนืใดทีผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทํา

ธุรกรรมไดอ้ยา่งทวัถงึ 

(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทสีมเหตุสมผล ซงึตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทชีดัเจน โดย

ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีทีมีการขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์พอืเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์กระทําการคดัคา้นในการ

ขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นครงันนั 

(4) ในกรณทีมีผีูถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคด้คา้นอย่างชดัเจนตามวธิทีมีกีารเปิดเผยตาม

ขอ้ (3) ในจํานวนทเีกนิกว่าหนงึในสขีองจํานวนหน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

ทรสัตจีะกระทําหรอืยินยอมให้มกีารทําธุรกรรมทเีป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ

กองทรสัตฯ์ ไม่ได ้
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ส่วนท่ี 4 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

4.1 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

4.1.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี   

งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ตรวจสอบโดย

นางสาววราพร ประภาศริกิลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีนเลขที่ 4579 จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย 

จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงนิของกองทรสัต์ฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ 

4.1.2 ตารางสรปุงบการเงิน   

งบแสดงฐานะทางการเงนิของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
สินทรพัย ์   
เงนิลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม 6,479,211,187 6,418,199,004 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม 293,067,886 316,077,419 
สนิทรพัย์อื่น 191,379,531 159,167,435 
รวมสินทรพัย ์ 6,963,658,604 6,893,443,858 
หน้ีสิน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,700,919,723 1,695,154,826 
หนี้สนิอื่น 213,001,060 224,490,316 
รวมหน้ีสิน 1,913,920,783 1,919,645,142 
สินทรพัยส์ุทธิ 5,049,737,821 4,973,798,716 

งบก าไรขาดทุนของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัรอบระยะเวลา 
ตัง้แต่วนัท่ี 

15 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
รายได้จากการลงทนุ   
รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 637,532,359 567,558,018 
รายไดอ้ื่น 5,908,469 3,265,733 
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  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัรอบระยะเวลา 
ตัง้แต่วนัท่ี 

15 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
รวมรายได้ 643,440,828 570,823,751 
ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนใหเ้ชา่และบรกิาร 119,690,289 106,751,403 
คา่ธรรมเนียม 63,423,131 54,939,154 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 93,533,051 90,407,070 
รวมค่าใช้จ่าย 276,646,471 252,097,627 
รายได้จากการลงทนุสุทธิ 366,794,357 318,726,124 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในสทิธกิาร

เชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
 

59,607,079 
 

(251,193,918) 
การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 426,401,436 67,532,206 

งบกระแสเงนิสด ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ 

  (หน่วย: บาท) 

กระแสเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัรอบระยะเวลา 
ตัง้แต่วนัท่ี 

15 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงาน 440,703,958 (6,518,322,793) 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (417,511,112) 6,548,345,798 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สุทธิ 23,192,846 30,023,005 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวด 30,023,005 - 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 53,215,851 30,023,005 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

สดัส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2561 

อตัราสว่นการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด าเนินงานต่อมลูค่า
สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 8.50 1.33 

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธปิลายปี (บาท) 5,049,737,821 4,973,798,716 
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 

(รอ้ยละ) 5.51 4.96 
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สดัส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2561 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่
ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 12.82 11.24 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซื้อขายเงนิลงทุน
ระหวา่งปี ต่อมลูคา่สนิทรพัย์ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 1.13 126.06 

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (บาท) 5,018,406,400 5,077,577,110 

4.2 การวิเคราะห์และค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

4.2.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรสัต์   

ค าอธิบายผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงินของทรัสต์ เพื่ อการลงทุน ในสิท ธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

1) รายได้จากการลงทนุ    

ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มรีายไดจ้ากการลงทุนจ านวน 643.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 

72.62 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.72 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารจ านวน 

69.97 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.33 และเพิ่มขึ้นจากรายไดอ้ื่นจ านวน 3.16 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 128.83 ตามล าดบั 

   (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ส าหรบัปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 
15 มกราคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

การ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการลงทนุ    
รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 637,532,359 567,558,018 12.33 
รายไดด้อกเบีย้ 293,940 812,168 (63.81) 
รายไดอ้ื่น 5,614,529 2,453,565 128.83 
รวมรายได้ 643,440,828 570,823,751 12.72 

2) ค่าใช้จ่าย    

ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 276.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 24.55 

ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.74 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนให้เช่าและบรกิารจ านวน 12.94 ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.12 เพิ่มขึน้จากคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 7.30 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 27.29 และเพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงนิจ านวน 4.52 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.71 

ตามล าดบั 
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  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ส าหรบัปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 
15 มกราคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

การเปลี่ยน 
แปลง 

(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนใหเ้ชา่และบรกิาร 119,690,289 106,751,403 12.12 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ 17,937,580 17,326,336 3.53 
คา่ธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิ 7,854,202 7,666,385 2.45 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ 3,581,090 3,197,177 12.01 
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 34,050,259 26,749,256 27.29 
คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี 17,217,767 16,542,298 4.08 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 4,348,828 6,421,089 32.27 
ตน้ทุนทางการเงนิ 71,966,456 67,443,683 6.71 
รวมค่าใช้จ่าย 276,646,471 252,097,627 9.74 

3) รายได้จากการลงทนุสุทธิ   

ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 366.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จ านวน 48.07 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.08 และในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มกีารเพิ่มขึ้นในสนิทรพัย์

สุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 426.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 358.87 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 531.40 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์  ซึ่ ง ใน ปี  2562 มีก าไรสุท ธิที่ ย ังไม่ เกิดขึ้นจากเงินลงทุ นในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์จ านวน 59.61 ลา้นบาท เป็นตน้ 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ส าหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

ส าหรบัรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัท่ี 

15 มกราคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

การ
เปลี่ยน 
แปลง 

(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการลงทุน 643,440,828 570,823,751 12.72 
คา่ใชจ้่าย 276,646,471 252,097,627 9.74 
รายได้จากการลงทนุสุทธิ 366,794,357 318,726,124 15.08 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 59,607,079 (251,193,918) 123.73 
การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน 426,401,436 67,532,206 531.40 
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ฐานะทางการเงินของกองทรสัต์ 

1) สินทรพัย ์   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ฯ มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 6,963.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
กอ่นจ านวน 70.21 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.02 ประกอบไปดว้ยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดงันี้ 

1.1) เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรมเพิ่มขึ้นจ านวน 61.01 ล้านบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.95 เนื่องจากการประเมนิมูลคา่อสงัหารมิทรพัย์จากผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ
อสิระ ดว้ยวธิรีายได ้(Income approach) 

1.2) ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิารและลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้จ านวน 14.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

116.33 เนื่องจากลูกหนี้จากการเรยีกเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

1.3) ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชลีดลงจ านวน 7.66 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.01 ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายใน

การจดัตัง้กอง โดยลดลงจากการทยอยตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

การ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรพัย ์    
เงนิลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ฯ 6,479,211,187 6,418,199,004 0.95 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม 293,067,886 316,077,419 (7.28) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 53,215,851 30,023,005 77.25 
ลูกหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิารและลูกหนี้อื่น 27,641,255 12,777,498 116.33 
คา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ี 61,962,685 69,625,837 (11.01) 
สนิทรพัย์อื่น 48,559,740 46,741,095 3.89 
รวมสินทรพัย ์ 6,963,658,604 6,893,443,858 1.02 

2) หน้ีสิน   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 1,913.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

จ านวน 5.72 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.30 ประกอบไปดว้ยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.1) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลงจ านวน 19.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.35 เนื่องจากการ

จ่ายช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

2.2) คา่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้าเพิม่ขึน้จ านวน 4.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.12 เนื่องจากมี

ผูเ้ชา่จ่ายช าระคา่เชา่และบรกิารล่วงหน้ามากกวา่ปีกอ่น 
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Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
 

สว่นที ่4 หน้าที ่6 
 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

การ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

หน้ีสิน    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 41,019,543 60,636,469 (32.35) 
คา่เช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า 17,870,735 13,629,561 31.12 
เงนิมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 154,110,782 150,224,286 2.59 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,700,919,723 1,695,154,826 0.34 
รวมหน้ีสิน 1,913,920,783 1,919,645,142 (0.30) 

3)  สินทรพัยส์ุทธิ   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ฯ มสีนิทรพัย์สทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 75.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.53 เนื่องจากมกี าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 176.53 ลา้นบาท 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

การ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรพัยส์ุทธิ    
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 4,873,441,263 4,974,029,775 (2.02) 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 176,296,558 (231,059) 76,399.37 
สินทรพัยส์ุทธิ 5,049,737,821 4,973,798,716 1.53 

4) งบกระแสเงินสด    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรสัต์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 53.22 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 23.19 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ดงันี้ 

1) ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มีเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 440.70 ล้านบาท 

โดยสว่นใหญ่ไดม้าจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด าเนินงานจ านวน 426.40 ลา้นบาท 

2) ในปี 2562 กองทรสัต์ฯ มเีงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 417.51 ล้านบาท โดยส่วน

ใหญ่ใชไ้ปในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและจ่ายลดทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และจ่ายช าระ

ดอกเบีย้ ตามล าดบั 

 

 

สนิทรพัย์สทุธติ่อหน่วย (บาท) 9.7994 9.6520  
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด(หน่วย) 515,310,000 515,310,000  



ส่วนท่ี 4 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
 

สว่นที ่4 หน้าที ่7 
 

  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ส าหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่

วนัท่ี 
15 มกราคม 2561 

ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

การ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิการรมด าเนินงาน 440,703,958 (6,518,322,793) 106.76 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิการรมจดัหาเงนิ (417,511,112) 6,548,345,798 (106.38) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สุทธิ 23,192,846 30,023,005 (22.75) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้ปี/งวด 30,023,005 - (100.00) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 53,215,851 30,023,005 77.25 

4.3 ความเห็นของทรสัตีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ฯ 

รายงานความเหน็ของทรสัตสี าหรบัระยะเวลารอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

เอกสารแสดงหน้าถดัไป 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 5  

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





              เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้ริหาร  

                                                               ซ่ึงรบัผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

หนังสือมอบอาํนาจจากทรสัตี 

 










