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ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สารบัญ 

 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 

 1.    สาระส าคญัของกองทรัสต์ สว่นท่ี  1  หน้า 2 

 2.     ความเสีย่งที่ส าคญัของการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ สว่นท่ี  1  หน้า 4   

ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรัสต์  

 1.   ข้อมลูทัว่ไป สว่นท่ี  2  หน้า 2 

 2.   นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาประโยชน์ สว่นท่ี  2  หน้า 2 

 3.   ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจที่กองทรัสต์ลงทนุ สว่นท่ี  2  หน้า 18 

 4.   ปัจจยัความเสีย่ง สว่นท่ี  2  หน้า 30 

 5.   ข้อพิพาทและข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ สว่นท่ี  2  หน้า 31 

 6.   ข้อมลูส าคญัอื่น สว่นท่ี  2  หน้า 31 

ส่วนที่ 3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 1.   ข้อมลูหนว่ยทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สว่นท่ี  3  หน้า 2 

 2.   โครงสร้างการจดัการ สว่นท่ี  3 หน้า 5 

 3.   การก ากบัดแูลกองทรัสต์ สว่นท่ี  3  หน้า 40 

 4.     ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สว่นท่ี  3  หน้า 51 

 5.     การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง สว่นท่ี  3  หน้า 53 

 6.     การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สว่นท่ี  3  หน้า 53 

ส่วนที่ 4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

 1.  ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั สว่นท่ี  4  หน้า 2   

 2.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี  4  หน้า 6  

 3.     ความคิดเห็นของทรัสตเีก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ สว่นท่ี  4  หน้า 10  

ส่วนที่ 5 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล   

 

เอกสารแนบ   
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ส่วนที่ 1 

 

สรุปข้อมูลส ำคัญของกองทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 1 หน้ำ 2 
 

1. สำระส ำคัญของกองทรัสต์ 

 

 ชื่อกองทรัสต์ (ภำษำไทย)  ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 ชื่อกองทรัสต์ (ภำษำอังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อย่อกองทรัสต์ B-WORK 

 ผู้จัดกำรกองทรัสต์ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ำกดั (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) 

 ทรัสตี  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

 อำยุกองทรัสต์  กองทรัสต์ไมก่ ำหนดอำย ุ

 ประเภทกองทรัสต์  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

 ระยะเวลำกำรเช่ำ สทิธิกำรเชำ่ในท่ีดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู 

ทำวเวอร์ 2 ระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แตว่นัทีจ่ดทะเบียนสทิธิกำรเชำ่เป็นต้นไป 

โดยสทิธิกำรเช่ำจะสิน้สดุในวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2591 

 ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 

 
3,620,030,160 บำท  

 ทรัพย์สินที่เข้ำลงทุน  

อสังหำริมทรัพย์ ลักษณะกำรลงทุน ต ำแหน่งที่ตัง้ มูลค่ำทรัพย์สนิ  

จำกกำรประเมินมูลค่ำ 

ประจ ำปี 2561(1) 

มูลค่ำที่กองทรัสต์ 

เข้ำลงทุน 

โครงกำร                              

ทรู ทำวเวอร์ 1 

สทิธิกำรเชำ่ที่ดิน

และอำคำร 

ถนนรัชดำภิเษก 2,806.00 ล้ำนบำท 2,934.14 ล้ำนบำท 

โครงกำร                             

ทรู ทำวเวอร์ 2 

สทิธิกำรเชำ่ที่ดิน

และอำคำร 

ถนนพฒันำกำร 1,685.00 ล้ำนบำท 1,635.71 ล้ำนบำท 

หมายเหต ุ(1) ประเมินมูลค่าทรพัย์สิน ณ วนัที ่1 กรกฏาคม 2561โดย บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดัโดยวิธีรายได ้/

วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) 
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 สรุปข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับ 

กำรจัดหำรำยได้จำก

อสังหำริมทรัพย์ที่ลงทุน  

นโยบำยด ำเนินกำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์เข้ำลงทนุ 

โดยน ำพืน้ที่ของทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนออกให้เช่ำแก่ผู้ เช่ำรำยย่อย  ผู้ จัดกำร

กองทรัสต์โดยบลจ.บัวหลวง (REIT Manager) เป็นผู้ จัดหำผลประโยชน์ 

จำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงกลยุทธ์  

ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แก่กองทรัสต์ และมอบหมำยหน้ำที่ในกำรบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ให้แก่  

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในฐำนะผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ (Property Manager) 

   

 สรุปข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับ 

กำรกู้ยมืเงนิ  

กองท รัสต์ เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ กับธนำคำรก รุงเทพ  จ ำกัด  (มหำชน)  

ประเภทวงเงินกู้ ระยะยำว จ ำนวน 920,000,000 บำท เพื่อใช้ส ำหรับกำรลงทนุ

ซือ้ทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก  

 

 ข้อมูลส ำคัญกำรประกนัรำยได้

ของอสังหำริมทรัพย์ 

 

- ไมม่ี - 

 สรุปเหตุกำรณ์ที่มนัียส ำคัญ 

ที่กระทบต่อกำรด ำเนินงำน 

ของกองทรัสต์ 

 

- ไมม่ี -  

 ข้อมูลกำรจ่ำยประโยชน์ 

ตอบแทนของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561              

รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ คิดเป็นมลูคำ่ 0.4834 บำทตอ่หนว่ยทรัสต์ 

 

 ข้อมูลกำรจ่ำยเงนิเฉลี่ยคนืจำก

กำรลดทุนช ำระแล้ว 

กองทรัสต์มีกำรจ่ำยเงินเฉลี่ยคืนจำกกำรลดทุนช ำระแล้ว ตลอดปี 2561  รวม

ทัง้สิ น้  1 ครัง้  คิด เป็นมูลค่ำ 0.1843 บำทต่อหน่วยทรัสต์  และมีมูลค่ำ

หนว่ยทรัสต์ที่ตรำไว้คงเหลอื 9.8157 บำทตอ่หนว่ยทรัสต์ 
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สว่นที่ 1 หน้ำ 4 
 

2. ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

2.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 

 ควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจของกองทรัสต์เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุทัง้ด้ำน

รำยรับ รำยจ่ำย และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร ซึ่งเก่ียวข้องกับหลำยองค์ประกอบ เช่น ผู้ เช่ำ ผู้ บริหำร

อสงัหำริมทรัพย์  ผู้ ให้บริกำร รวมถึงขัน้ตอน นโยบำยและกระบวนกำรกำรบริหำรงำน โดยควำมเสี่ยงประเภทนีจ้ะส่งผล

กระทบตอ่ผลส ำเร็จในกำรลงทนุของกองทรัสต์  

2.2 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 

 กำรใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้ำลงทนุนัน้เผชิญกบัควำมเสีย่งจำกปัจจยัภำยนอก เช่น ควำมเสีย่งจำก

กำรถูกเวนคืนที่ดิน ควำมเสี่ยงจำกกฎหมำยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ และควำมเสี่ยงจำกปัจจัย

ภำยใน เช่น ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่เช่ำของผู้ เช่ำรำยยอ่ย ควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมไมเ่พียงพอของที่จอด

รถยนต์ เป็นต้น     

2.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ 

 ควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรลงทนุนีเ้ก่ียวข้องกบัควำมเสี่ยงตัง้แต่กระบวนกำรกำรตรวจสอบข้อมลูของอสงัหำริมทรัพย์

ก่อนกำรลงทุน ในขณะที่หลังจำกเข้ำลงทุนแล้วมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ก็จะเผชิญกับควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำของ

อสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตำมกำรประเมินค่ำโดยบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินนัน้ไม่ได้เป็นเคร่ืองมือแสดงมูลค่ำที่

แท้จริงของอสงัหำริมทรัพย์ และไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำมูลค่ำของอสงัหำริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตำมที่ป ระเมิน ไม่ว่ำใน

ปัจจบุนัหรืออนำคต  

2.4 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน 

 ควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรลงทนุในหน่วยทรัสต์อำจจะสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนและมลูค่ำหน่วยลงทนุ เช่น ควำม

เสีย่งเก่ียวกบัรำคำของหนว่ยทรัสต์ซึง่อำจลดลงหลงัจำกกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์และสภำพคลอ่งที่จ ำกดัในตลำดรองส ำหรับ

กำรซือ้ขำยหนว่ยทรัสต์ ควำมเสีย่งเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนจริงซึง่อำจมีควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกงบก ำไรขำดทนุ

เบ็ดเสร็จที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนไมว่ำ่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยำย เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 

 

การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2 หน้า 2 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อย่อกองทรัสต์ B-WORK 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

 ทรัสตี  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

 อายุกองทรัสต์  กองทรัสต์ไมก่ าหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต์  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

 ระยะเวลาการเช่า สทิธิการเชา่ในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 2 ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แตว่นัทีจ่ดทะเบียนสทิธิการเชา่เป็นต้นไป 

โดยสทิธิการเช่าจะสิน้สดุในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2591 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

 
3,620,030,160 บาท  

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิท ธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  (“กองทรัสต์ ”) ได้จัดตัง้ขึน้ตาม

พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

ก รุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  (“บลจ.ก รุงไทย ”) เป็นท รัสตี ของท รัสต์  และบ ริษั ทหลักท รัพ ย์จัดการกองทุนรวม  

บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์  

(Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และมีวัตถุประสงค์ 

ในการน าหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เมื่อกองทรัสต์น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์  และเงินที่ได้รับจากการกู้ ยืมไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก 

ของกองทรัสต์แล้ว บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้แต่งตัง้บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด 

(“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 2 เพื่อด าเนินการจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วง รวมไปถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่า

หรือทรัพย์สินที่ให้เช่า โดยจะได้รับรายได้จากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ที่และ

คา่บริการพืน้ท่ี และประโยชน์อื่นใดที่เก่ียวข้อง  
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โดยการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลโดยทรัสตีเพื่อให้การด าเนินงาน

ของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้

กองทรัสต์จะจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัดงักลา่วโดยการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ โดยจะไมด่ าเนินการในลกัษณะ

ใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้จะไม่น าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บคุคลที่มีเหตอุนั

ควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย  

ทัง้นี ้การบริหารจดัการกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์โดยมีสาระส าคญัตามเอกสารแนบ 2 

โดยผู้ลงทนุสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบัเต็มได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

 โครงสร้างของกองทรัสต์ สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
  

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
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2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

- ไมม่ ี

2.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 

ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือ
หนว่ยทรัสต์ทัง้สิน้ร้อยละ 15.18  

แม้วา่บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั จะมีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ในฐานะผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่ และเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตามกองทรัสต์มีกลไกและมาตรการในการคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามที่
ระบใุนหวัข้อ 3.6 โดยค านงึถึงการรักษาประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 
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2.4 รายละเอียดสนิทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน 
2.4.1 รายละเอียดสนิทรัพย์ 
 
 1.) โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็นอาคารส านักงานขนาดใหญ่สูง 36 ชัน้  พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  ตัง้อยู่ เลขที่  18                      
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2536                 
มีพืน้ที่ใช้สอยทัง้หมดตามใบอนญุาตก่อสร้าง 63,615 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถจ านวน 431 คนั ปัจจุบนัด าเนินการเป็น
อาคารส านกังานให้เช่าแก่บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์เป็นหลกัและอาคารดงักลา่วถือเป็นอาคารส านกังาน
ใหญ่ของกลุ่มทรู ภายในอาคารมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน อนัประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ลฟิท์ ระบบโทรศพัท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงระบบกล้องรักษาความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จัดไว้ให้บริการแก่พนกังานของผู้ เช่ารายย่อยในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟ 
และเบเกอร่ี TRUE Coffee และห้องสมดุ เป็นต้น 

ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

  เลขที่ดนิ   เนือ้ที่  

ล าดับ โฉนดที่ดินเลขที่ (เลขที่ดินเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 8027 409 (328) 468 2 1 86.7 

2 42843 405 (1857) 2968 1 1 92.0 

รวม 3 3 78.7 
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งานระบบและสาธารณปูโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟา้และสือ่สาร  

(Electrical and Communication System) 

- ระบบไฟฟา้แรงสงู (High Voltage System) 

- ระบบส ารองไฟฟา้ (Electrical Emergency) 

- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้ จ่ายไฟฟ้า (Load Center) 

และตู้สลบัแหลง่จ่ายไฟฟา้ฉกุเฉินตา่งๆ (Emergency Distribution Board) 

- ระบบโทรศพัท์ *(Telephone System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรเปิด (Television System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

- ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ  

(Sanitary and Fire Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 

- ระบบบ าบดัน า้เสยี (Waste Water Treatment System) 

- ระบบระบายน า้เสยี (Drainage System) 

- ระบบดบัเพลงิ (Fire Protection System) 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

(Air Condition and Ventilation System) 

- เคร่ืองปรับอาคารแบบ Chiller 

- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลฟิท์  

(Elevator System) 

 

- ลฟิท์โดยสาร Low Zone (ชัน้ G ถึง 21) จ านวน 6 ชดุ 

- ลฟิท์โดยสาร High Zone (ชัน้ G, 21ถึง 33) จ านวน 6 ชดุ 

- ลฟิท์โดยสาร Car Park (ชัน้ G ถึง 9) จ านวน 2 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของ (ชัน้ G ถึง 33) จ านวน 1 ชดุ 
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 2.) โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นโครงการอาคารส านกังาน ตัง้อยู่เลขที่ 1252 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร ปัจจบุนัโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ด าเนินการเป็นอาคารส านกังานให้เช่าแก่กลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญ
โภคภณัฑ์ โครงการประกอบด้วยอาคารจ านวน 4 อาคาร ดงันี ้

1. อาคาร 1 เป็นอาคารส านกังานสงู 14 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 

2. อาคาร 2 เป็นอาคารส านกังานสงู 7 ชัน้ 

3. อาคาร 3 เป็นอาคารท่ีจอดรถสงู 7 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  

4. อาคาร 4 เป็นอาคารส านกังานสงู 5 ชัน้ 

โดยอาคาร 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2534 สว่นอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีพืน้ที่ใช้สอยทัง้หมดตามใบอนุญาตก่อสร้าง 25,459 ตารางเมตร รวมพืน้ที่ 
ใช้สอยทัง้โครงการประมาณ 41,417 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถจ านวนรวม 429 คนั ภายในมีระบบสาธารณูปโภค ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบโทรศพัท์ ระบบป้องกันอคัคีภยั รวมถึงระบบกล้องรักษา
ความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคารอีกทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดไว้ให้บริการแก่พนกังานของผู้ เช่ารายย่อย  
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ในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟและเบเกอร่ี TRUE Coffee และศูนย์ดูแลเด็กเล็กเป็นต้น 
นอกเหนือจากระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับอาคารส านกังานแล้ว โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยงัมี
พืน้ท่ีที่ออกแบบและสร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายยอ่ย อนัได้แก่  

- ห้องประชมุและศนูย์ฝึกอบรมในอาคาร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึง่สามารถรองรับผู้อบรมได้กวา่ 250 คน 
- ห้องสตดูิโอ ซึง่มีความสงูของพืน้ถึงฝา้เพดาน (Floor to Ceiling) 10.5 เมตร ในอาคาร 4 พร้อมห้องตดัตอ่ 
- พืน้ที่ Server ซึ่งสามารถรองรับน า้หนกั 1,000 ตนั (Floor Load) พร้อมพืน้ที่ส าหรับระบบสนบัสนุน เช่น 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง และระบบดบัเพลิงแบบสารเคมี มีการยกพืน้ของอาคารให้สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเล 5.4 เมตร เพื่อปอ้งกนัความเสยีหายจากอทุกภยั   

ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

  เลขที่ดนิ   เนือ้ที่  

ล าดับ โฉนดที่ดินเลขที่  (เลขที่ดนิเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 2923 2822 (61) 99 4 0 56.0 

2 90760 2823 (1684) 7111 4 0 57.0 

รวม 8 1 13.0 

งานระบบและสาธารณปูโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟา้และสือ่สาร  

(Electrical and Communication System) 

- ระบบไฟฟา้แรงสงู (High Voltage System) 

- ระบบส ารองไฟฟา้ (Electrical Emergency) 

- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้ จ่ายไฟฟ้า (Load Center) 

และตู้สลบัแหลง่จ่ายไฟฟา้ฉกุเฉินตา่งๆ (Emergency Distribution Board) 

- ระบบโทรศพัท์* (Telephone System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรเปิด (Television System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

- ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ  

(Sanitary and Fire Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 

- ระบบบ าบดัน า้เสยี (Waste Water Treatment System) 

- ระบบระบายน า้เสยี (Drainage System) 

- ระบบดบัเพลงิ (Fire Protection System)  

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

(Air Condition and Ventilation System) 

- เคร่ืองปรับอาคารแบบ Chiller 

- ระบบระบายอากาศ 
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งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบลฟิท์  

(Elevator System) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 

- ลฟิท์โดยสารจ านวน 3 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของจ านวน 1 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 2 

- ลฟิท์โดยสารจ านวน 3 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของจ านวน 1 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 3 

- ลฟิท์โดยสาร Car Park จ านวน 2 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 4 

- ลฟิท์โดยสารจ านวน 1 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของขนาดใหญ่จ านวน 1 ชดุ 

2.4.2 มูลค่าทรัพย์สนิจากรายงานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด 

 บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ /วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income 
Approach) ในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการประมาณการงบกระแสเงินสดตลอดอายุสญัญาเช่าคงเหลือ โดยวิธี
ดงักลา่วเป็นการพิจารณาประมาณการรายได้ของทรัพย์สินที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต โดยมีสรุปสมมติฐาน
ส าคญัในการประเมินมลูคา่ ดงันี ้

รายละเอียด โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) 
ระยะเวลาโครงการคงเหลือ 29 ปี 7 เดือน 7 วนั นบัจากวนัท่ีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ  
วันที่ประเมิน 1 กรกฏาคม 2561 
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน 2,806,000,000 บาท  

 
1,685,000,000 บาท 
 

สมมติฐานส าคัญ 
พืน้ท่ีเช่าสทุธิ (NLA) อาคาร 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน                     

พืน้ท่ีเช่าสทุธิ 37,315 ตารางเมตร 
- อาคาร 1 พืน้ท่ี 11,624 ตารางเมตร 
- อาคาร 2 พืน้ท่ี 7,788 ตารางเมตร 
- อาคาร 3 พืน้ท่ี 1,032 ตารางเมตร 
- อาคาร 4 พืน้ท่ี 4,628 ตารางเมตร 
รวมพืน้ท่ีเช่าสทุธิ 25,072 ตารางเมตร 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่  เฉลีย่ 608 บาท/ตรม./เดือน เฉลีย่ 564 บาท/ตร.ม./เดือน (1) 
อตัราการปรับคา่เชา่ ปรับขึน้ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี 
อตัราการเชา่พืน้ท่ี ร้อยละ 99.07 
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รายละเอียด โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้คา่ที่จอดรถ 

และ รายได้อื่น 
ประกอบด้วยรายได้คา่ที่จอดรถ 
และ รายได้อื่น 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ
บริหารจดัการ 

ตามประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริงและปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามสญัญาจดัจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้
ใหญ่ (Major Renovation) 
• ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ไม่มีค่าใช้จ่ายในสว่นนีเ้นื่องจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ รับผิด ชอบตาม
สญัญาการเข้าลงทนุ 
• ปีที่ 6 ถึง ปีที่ 30 คิดเป็นประมาณร้อยละ2.5 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด 

อตัราคิดลด                      
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.5 

หมายเหต ุ(1) พิจารณาจากวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามพืน้ทีข่องแต่ละอาคาร 

 ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตสุมผล
เมื่อเทียบกบัผลประกอบการในปัจจบุนั และครอบคลมุถึงแนวโน้มของธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน 

 อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักลา่วได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆอาจจะไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความเห็นดงักลา่วตัง้อยู่บนปัจจยัสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจบุนั ดงันัน้หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในอนาคต อาจสง่ผลให้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์เปลีย่นแปลงได้ในอนาคต 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.5.1 ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก โดยการน าทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกา รรายย่อย โดยใน

เบือ้งต้นจะแต่งตัง้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่วให้

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็น

ผู้ด าเนินการหาผู้สนใจเช่าพืน้ท่ีของทรัพย์สินดงักลา่ว และมีหน้าที่ในการท าการตลาดโดยการติดต่อลกูค้าเปา้หมายโดยตรง 

หรือการติดตอ่ผา่นตวักลางตา่งๆ รวมทัง้การสง่เสริมการตลาด การให้ผู้สนใจที่จะเช่าพืน้ท่ีเข้าชมทรัพย์สนิดงักลา่ว การเจรจา

กับผู้ที่สนใจจะเช่าพืน้ที่ การท าสญัญาเช่าและการต่อสญัญาเช่า และการเก็บค่าเช่าและติดตามลูกหนี ้ทัง้นี ้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะช าระคา่ตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที่อ้างอิงตามผลประกอบการ

ของโครงการท่ีบริหารจดัการ 
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2.5.2 ลกัษณะของสัญญาเช่าและผู้เช่า 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน ทรู พรอพเพอร์ตีส์  ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ที่ท่ีจดัท าขึน้ใหมแ่ทนสญัญาบริการฉบบัเดิม เนื่องจากกองทรัสต์จะเป็นผู้ให้บริการพืน้ที่ซึ่งเป็นบริการ

ที่เก่ียวกบัการให้เช่าพืน้ที่เท่านัน้ เพื่อให้ขอบเขตการให้บริการของกองทรัสต์เป็นไปตามการให้บริการพืน้ที่ของส านกังานให้

เช่าทัว่ไป สว่น ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะยงัคงเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยในสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และสญัญาบริการพิเศษที่

จดัท าขึน้ใหม ่เพื่อให้บริการพิเศษที่ไมเ่ก่ียวเนื่องกบัการให้เชา่แก่บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ ดงันัน้จะมีการ

จดัท าสญัญาฉบบัใหม ่และการเปลีย่นคูส่ญัญาในสญัญาฉบบัเดิม โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพท่ีแสดง 

 1.) แผนภาพแสดงลกัษณะการท าสัญญาหลังกองทรัสต์เข้าลงทุน 

 
สัญลักษณ์: 

 
หมายเหตุ: * การให้บริการพิเศษและการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์นัน้เป็นการให้บริการเฉพาะบริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือ

เจริญโภคภณัฑ์เท่านัน้ และ/หรือผูมี้ความประสงค์จะใช้บริการดงักล่าวเท่านัน้กองทรัสต์จะไม่เกี่ยวข้องกบัการ

ใหบ้ริการพิเศษหรือการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าว อย่างไรก็ดี  กองทรสัต์จะดูแลให ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์เรียกเก็บ

อตัราค่าบริการพิเศษและค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าว ในราคาที่สมเหตสุมผลจากผูเ้ช่ารายย่อยที่เป็นผูเ้ช่าพืน้ที่

จากกองทรสัต์ 

 

 
  



สว่นที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2 หน้า 12 
 

 2.) อายุสัญญาคงเหลือของสญัญาเช่าพืน้ที่ในแต่ละปี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเป็นอตัราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ)(1) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

  
รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
หมายเหต ุ(1) ข้อมูลโครงสร้างสญัญาเช่า ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 
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 3.) อตัราการต่อสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่สิน้สุดใน ปี 2561 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

ลักษณะการใช้ พืน้ที่เช่าทัง้หมด                
(ตร.ม.) 

พืน้ที่เช่าที่สามารถจัดหารายได้                        
จากสัญญาเช่าในปี 2562 (ตร.ม.) (1) 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 32,054.50 32,054.50 

พืน้ท่ีเช่าอื่น(2) 5,260.50 5,138.50 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 37,315.00 37,193.00 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 99.67% 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ลักษณะการใช้ พืน้ที่เช่าทัง้หมด                    
(ตร.ม.) 

พืน้ที่เช่าที่สามารถจัดหารายได้                        
จากสัญญาเช่าในปี 2562 (ตร.ม.) (1) 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 15,933.03 15,933.03 

พืน้ท่ีเช่าอื่น(2) 9,139.35 9,139.35 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 25,072.38 25,072.38 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 100.00% 

หมายเหต ุ(1) ข้อมูล ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 
  (2) พืน้ทีเ่ช่าอืน่ ในส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ช่าบนชัน้ดาดฟา้ ขนาด 122 ตร.ม. ซ่ึงผูเ้ช่าไดเ้ช่าพืน้ดงักล่าวทีส่ าหรบัวางจาน
  รบัส่งสญัญาณ ไดส้ิ้นสดุสญัญาเช่าไป ณ ส้ินปี 2561 และทางผูเ้ช่าแจ้งความประสงค์ทีจ่ะไม่ต่อสญัญาเช่า 
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 4.) กลุ่มผู้เช่ารายย่อย 

คิดเป็นอตัราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ)(1) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1  โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

  
รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
หมายเหต ุ(1) ข้อมูลโครงสร้างสญัญาเช่า ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 
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 5.) ประเภทธุรกิจของผู้เช่า  

คิดเป็นอตัราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ) (1) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1  โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

  
รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
หมายเหต ุ (1) ข้อมูลโครงสร้างสญัญาเช่า ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 
   (2) ทรูออนไลน์ ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์และโซลูชัน่บริการโครงข่ายข้อมูล บริการ
    อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ดาตา้เกตเวย์ และบริการเสริมต่างๆ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง, ทรูมูฟ เอช 
    ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสดุและครอบคลมุทัว่ประเทศ ครบทุกมิติ ทัง้ 4G 3G 
    และ 2G บนคลื่นความถีค่รบถ้วนสูงสดุ, ทรูวิชัน่ส์ ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก บริการในระบบเอชดี
    และโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทัว่ประเทศ ดว้ยคอนเทนต์คณุภาพสูงครบถว้น ทัง้ภายในประเทศ ต่างประเทศ และ
    คอนเทนต์ทีท่รูวิชัน่ส์ผลิตข้ึนเอง 
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2.6 การกู้ยมืเงนิ 

 กองทรัสต์เข้าท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยมีเง่ือนไขที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขอสินเชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ  

วัตถุประสงค์ในการกู้ยมืเงนิ เพื่อใช้ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

วงเงนิกู้ วงเงินกู้ทัง้หมดจ าแนกเป็น 

วงเงินกู้ที่ 1: ประเภทวงเงินกู้ ระยะยาว 920,000,000 บาท เพื่อการลงทนุใน

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การซือ้สังหาริมทรัพย์และงาน

ระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1และ 2  

วงเงินกู้ที่ 2: ประเภทวงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory 

Note) ไว้เป็นหลักฐาน  ซึ่งเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนโดย

พิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี  จ านวนไม่เกิน 

200,000,000 บาท เพื่อใช้หมนุเวียนในการด าเนินงาน 

วงเงินกู้ที่ 3: ประเภทวงเงินเพื่อออกหนงัสือค า้ประกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี 

จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 บาท เพื่อเป็นประกนัการช าระหนีค้่า

กระแสไฟฟ้า รวมทัง้ดอกเบีย้อันเกิดจากหนีด้ังกล่าวของ

เคร่ืองวดัหนว่ยไฟฟา้ 

ประเภทของอัตราดอกเบีย้ วงเงินกู้ที่ 1 และ 2 เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

วงเงินกู้ที่ 3 เป็นอตัราคา่ธรรมเนียมคงที ่

อัตราดอกเบีย้ ส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 และ 2 ไมเ่กินอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate)

ลบร้อยละ 1.00 ตอ่ปี 

โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี 

ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารผู้ ให้เงินกู้  (Minimum Loan Rate, 

“MLR”) 

ส าหรับวงเงินกู้ที่ 3 อตัราคงที่ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

การช าระดอกเบีย้ วงเงินกู้ที่ 1                     

วงเงินกู้ที่ 2                   

วงเงินกู้ที่ 3                     

ช าระราย 6 เดือน ในวนัสดุท้ายของเดือน 

ช าระรายเดือนทกุสิน้เดือน 

เก็บคา่ธรรมเนียมลว่งหน้าทกุๆ 1 ปี จนกวา่จะคืนต้นฉบบั 

  



สว่นที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2 หน้า 17 
 

ระยะเวลาช าระคืนเงนิกู้ ช าระคืนเงินต้นทกุๆ 6 เดือน 

สิน้ปีที่ 4 งวดละ 2.75% ของเงินกู้  

ปีที่ 5 ถึง 9 ปีละ 5.50% ของเงินกู้  

ปีที่ 10 ช าระสว่นที่เหลือ หรือเทา่กบั 69.75% ของเงินกู้  
 

ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงนิต้น  เร่ิมช าระเงินต้นงวดแรกในวนัสดุท้ายของเดือนที่ 48 นบัจากเดือนที่เบิกเงินกู้  

หลักประกันการกู้ยมื 1) ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (Negative Pledge) 

2) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสทิธิการเช่าในโครงการทรู  

ทาวเวอร์ 1 

3) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิการรับเงินคา่เช่าทัง้หมด

ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

4) การประกนัภยัความเสีย่งภยัทกุประเภทในทรัพย์สนิ (Property All Risks 

Insurance) และการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 

Insurance) โดยธนาคารเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกบักองทรัสต์ 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิที่กองทรัสต์ลงทุน 

3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

▪ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 ตามประมาณการของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนบัสนนุหลกัจาก (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวั

ในเกณฑ์ดี (2) การปรับตวัดีขึน้ของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ ในขณะที่การลงทุน

ภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตวัดีขึน้ของภาคการท่องเที่ยว (4) การขยายตวัของเศรษฐกิจ

และปริมาณการค้าโลกที่ช่วยสนบัสนนุการเติบโตของการสง่ออก ทัง้นีค้าดว่ามูลค่าการสง่ออกสินค้าจะขยายตวั

ร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อ

ทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP)   

▪ การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภค การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เนื่องที่ร้อยละ 4.2 

ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 4.7 ในปี พ.ศ. 2561 ตามฐานการขยายตวัที่สงูขึน้ ด้วยปัจจยัสนบัสนนุจากการ

ปรับตัวขึน้ของฐานของรายได้ในระบบเศรษฐกิจทัง้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการที่เก่ียวเนื่องกับภาคการ

ทอ่งเที่ยวตา่งชาติ และภาคเกษตรตามการขยายตวัของปริมาณผลผลติ 

▪ การลงทุนรวมคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 5.1 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2561 โดยการลงทุน

ภาครัฐคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 6.2 เร่งขึน้จาก ร้อยละ 5.0 ในปี พ.ศ. 2561 จากการเพิ่มขึน้ของกรอบวงเงินงบ

ลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 20.1 เทียบกบัปีงบประมาณ 2561 สว่นการ

ลงทนุภาคเอกชนคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 4.7 ตอ่เนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2561 จาการเพิ่มขึน้

ของอตัราการใช้ก าลงัการผลติซึง่จะท าให้ความต้องการลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลติเพิ่มขึน้    

▪ ข้อจ ากดัและปัจจยัความเสีย่งหลกัตอ่สภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2562 คือ (1) ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยงัมี

ความเสี่ยงต่อความผนัผวนและขยายตวัต ่ากว่าคาดการณ์ จากมาตราการกีดกนัทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และ

ความผนัผวนของราคาน า้มนั เป็นต้น (2) ความลา่ช้าในการฟืน้ตวัของนกัทอ่งเที่ยว ภายใต้สถานการณ์การออ่นค่า

ของเงินรูเบิล การชะลอตวัทางเศณษฐกิจจีนและการอ่อนค่าของเงินหยวน (3) การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ใน

ตลาดโลกที่เร็วกวา่ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การฟื้นตวัทางเศรษฐกิจของประเทศส าคญั 
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ส่วนพาณิชยกรรมประเภทอาคารส านักงาน 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศนูย์กลางของประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจของ
ประเทศไทยด้วย เมื่อพดูถึงศนูย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจก็ต้องพดูถึงอาคารส านกังานแบบเลีย่งไม่ได้ เพราะการท าธุรกิจใน
รูปแบบบริษัททุกขนาดจ าเป็นต้องมีสถานที่ให้คนเข้าไปท างาน โดยพืน้ที่เช่าในอาคารส านกังานเป็นที่นิยมมากที่สดุ แต่
อาคารส านักงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยนัน้อยู่ในกรุงเทพมหานครทัง้หมด บริษัทห้างร้านในต่างจังหวัดจะมีอาคาร
ส านกังานขนาดเล็กของตนเอง หรือใช้อาคารพาณิชย์บ้านพกัอาศยัเป็นสถานท่ีท างาน ไมม่ีอาคารส านกังานขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่แบบในกรุงเทพมหานคร 

3.2.1 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานกรุงเทพมหานคร 

 
 อาคารส านกังานสว่นใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะอยู่ในพืน้ที่เขตธุรกิจและพืน้ที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า / รถไฟใต้
ดิน รวมไปถึงพืน้ที่ที่อยู่ไม่ไกลจากพืน้ที่เขตธุรกิจ เช่น พืน้ที่ตามแนวถนนเพชรบรีุ ถนนพระรามที่ 3 และถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ โดยพืน้ที่ทัง้หมดในพืน้ที่ด้านบนมีพืน้ที่รวมประมาณ 6 ,971,800 ตารางเมตรหรือคิดเป็น 78% ของพืน้ที่อาคาร
ส านกังานในกรุงเทพมหานคร พืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกและพหลโยธินเป็นพืน้ที่ใหม่ที่มีอาคารส านักงานเปิดให้บริการ
ใหมม่ากขึน้ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา  
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3.2.2 พืน้ที่อาคารส านักงานเปิดบริการใหม่และพืน้ที่อาคารส านักงานสะสมในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ปี พ.ศ.2561 

 
 ตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครมีการขยายตวัมาต่อเนื่องในช่วง 10 – 20 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ที่มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานเปิดให้บริการใหมปี่ละไมต่ ่ากวา่ 100,000 ตารางเมตร จนพืน้ท่ีอาคาร
ส านักงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ไปถึงประมาณ 8,830,600 ตารางเมตร ณ สิน้ปี พ.ศ.2561 และยังมีพืน้ที่อาคาร
ส านกังานอีกไม่น้อยที่มีก าหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า ดงันัน้ ในด้านอุปทานแล้วตลาดอาคาร
ส านกังานจะมีการขยายตวัตอ่เนื่องตอ่ไปอีกหลายปีในอนาคตเพียงด้วยอตัราการขยายตวัที่ลดต ่าลง 

 พืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการมากมายในช่วงก่อนปี พ.ศ.2543 หรือก่อนประเทศไทยเข้าสู่
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2540 ซึง่หลงัจากนัน้ก็มีอาคารส านกังานเปิดให้บริการใหมล่ดลงต่อเนื่อง และไม่เคยมีปีใดอีก
เลยที่กรุงเทพมหานครมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานเปิดให้บริการใหมเ่ทียบเทา่กบัช่วงก่อนปีพ.ศ.2540 อีกเลย  

3.2.3 พืน้ที่อาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครแยกตามปีที่เปิดให้บริการ 
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 พืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ตอ่เนื่องมาโดยตลอดแตเ่ร่ิมลดลงชดัเจนตัง้แตห่ลงัจากปีพ.ศ.2545 
เป็นต้นมา โดยพืน้ท่ีอาคารส านกังานมากกวา่ 67% ของพืน้ท่ีอาคารส านกังานรวมในกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการในช่วง
ก่อนปีพ.ศ.2536 – 2540 พืน้ท่ีอาคารส านกังานในช่วงหลงัจากปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมามีพืน้ท่ีอาคารส านกังานเปิดให้บริการไม่
มากนกัในแตล่ะช่วงปี แตห่ลงัจากปีพ.ศ.2561 เป็นต้นไปจะมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานใหมเ่ปิดให้บริการมากขึน้ เพราะมี
โครงการมกิซ์-ยสูหลายโครงการที่มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานเป็นสว่นหนึง่ของโครงการ และสว่นใหญ่เป็นโครงการท่ีอยูบ่นที่ดิน
เช่าของหนว่ยงานราชการในพืน้ที่ CBD  

 อาคารส านกังานสว่นใหญ่ที่เปิดให้บริการในชว่งก่อนปีพ.ศ.2545 จะอยูใ่นพืน้ท่ี CBD มากกวา่พืน้ท่ีอื่น เนื่องจาก
ราคาทีด่ินในพืน้ท่ี CBD ในช่วงเวลานัน้ยงัไมไ่ด้สงูเกินไป ผู้ประกอบการยงัสามารถซือ้ทีด่ินมาพฒันาอาคารส านกังานได้ แต่
ในปัจจบุนันัน้ท าได้ยากขึน้เพราะราคาทีด่ินที่สงูขึน้ไปมากกวา่ 1.5 ล้านบาทตอ่ตารางวาแบบในปัจจบุนัเป็นอปุสรรคส าคญั
ในการพฒันาอาคารส านกังานท่ีมีผลตอบแทนต ่าไมเ่หมาะกบัท่ีดินท่ีมีราคาสงูตา่งจากโครงการคอนโดมิเนียมทีย่งัสามารถ
พฒันาบนที่ดินท่ีมีราคาสงูได้ ชว่งหลายปีที่ผา่นมาจึงเห็นโครงการคอนโดมเินียมจ านวนมากเปิดขายในพืน้ท่ี CBD หรือใน
พืน้ท่ีที่ไมไ่กลจากสถานีรถไฟฟา้แบบที่เห็นกนั 

3.2.4 อุปทาน พืน้ที่อาคารส านักงานสะสมแยกตามท าเลที่ตัง้ ณ สิน้ปีพ.ศ.2561 

 
 พืน้ท่ีอาคารส านกังานในพืน้ที่ CBD มีสดัสว่นประมาณ 40% ของพืน้ที่อาคารส านกังานรวมในกรุงเทพมหานครท่ีมี
อยู่ประมาณ 8,904,600 ตารางเมตร (ณ สิน้ปีพ.ศ.2561) และคงเป็นพืน้ที่ที่มีพืน้ที่อาคารส านกังานรวมมากที่สดุต่อไปอีก
นาน เพราะพืน้ท่ีอื่นๆ ยงัไมม่ีพืน้ท่ีใดที่มีศกัยภาพเพียงพอในการเป็นพืน้ท่ีเขตธุรกิจหรือ CBD เทียบเทา่กบัพืน้ท่ี CBD ปัจจบุนั
อีกเลย อีกทัง้ยงัมีโครงการมิกซ์-ยสูขนาดใหญ่อีกหลายโครงการที่มีอาคารส านกังานเป็นสว่นหนึ่งของโครงการอยู่ในพืน้ที่ 
CBD     

 เมื่อราคาที่ดินในพืน้ท่ี CBD มีราคาสงูขึน้ไปจนไมเ่หมาะสมในการพฒันาอาคารส านกังานอีกตอ่ไป ผู้ประกอบการ
หลายรายเลอืกพฒันาอาคารส านกังานใหม่ๆ  บนพืน้ท่ีที่อยูต่ามแนวเส้นทางรถไฟฟา้และรถไฟใต้ดิน เช่น พืน้ท่ีตามแนวถนน
พหลโยธิน รัชดาภิเษก และสขุมุวิทในช่วงที่อยู่เลยสถานีรถไฟฟา้พร้อมพงษ์ไปแล้ว ถ้าเป็นอาคารส านกังานใหมท่ี่เปิด
ให้บริการในชว่งไมก่ี่ปีที่ผา่นมาในพืน้ท่ี CBD จะเป็นอาคารส านกังานท่ีอยูบ่นที่ดินของที่ดินเชา่ระยะยาวทัง้ของหนว่ยงาน
ราชการและเอกชน  
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 แม้ว่าบางพืน้ที่ในกรุงเทพมหานครจะไม่มีเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินจะมีอาคารส านักงานอยู่บ้างแต่ก็มี
จ านวนไมม่ากนกัคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 32% ของพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร และสว่นใหญ่เป็นอาคารขนาด
กลางและขนาดเล็ก อีกทัง้ไม่มีอาคารส านกังานเกรด A อยู่ในพืน้ที่เหลา่นีเ้ลย เนื่องจากค าจ ากดัความของอาคารส านกังาน
เกรด A มีการอ้างอิงถึงระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน แต่ในอนาคตอาจจะมีมากขึน้ตามการขยายเส้นทาง
รถไฟฟา้ตา่งๆ แตก็่ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งรวมทัง้ความต้องการพืน้ท่ีส านกังานในอนาคตด้วย เพราะถ้าไมม่ีความต้องการ
หรือมีความต้องการพืน้ท่ีส านกังานไมไ่ด้แตกตา่งจากปัจจบุนัก็อาจจะไมม่อีาคารส านกังานเปิดให้บริการใหมใ่นพืน้ที่ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้ในอนาคต  

3.2.5 อุปสงค์ 
 3.2.5.1 พืน้ที่อาคารส านักงานที่มีการเช่าใหม่ในกรุงเทพมหานครรายปี 

 
 ความต้องการพืน้ท่ีส านกังานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แม้วา่จะมีอาคารส านกังานใหมเ่ปิดให้บริการ
ต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยพืน้ที่อาคารส านกังานที่มีการเช่าใหม่ในปีพ.ศ .2561 มีประมาณ 195,000 
ตารางเมตรใกล้เคียงกบั 3 ปีก่อนหน้านีซ้ึง่แสดงให้เห็นวา่ความต้องการพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบั
นีม้าต่อเนื่องตัง้แต่ปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมามีลดลงบ้างในปีพ.ศ.2557 ที่มี ปัญหาเร่ืองการชุมนุมทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร  

 ในขณะที่ก่อนหน้านีใ้นปีพ.ศ.2552 – 2554 พืน้ที่อาคารส านกังานเช่าใหม่มีพืน้ที่น้อยมาก เพราะบริษัทต่างชาติ
จ านวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในสหรัฐอเมริกา จึงมีผลให้บริษัทต่างชาติหลายแห่งชะลอการ
ลงทุนในพืน้ที่อื่นๆ ทั่วโลก รวมไปถึงการขยายหรือเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานใหม่ด้วย พืน้ที่อาคารส านักงานเช่าใหม่ใน
กรุงเทพมหานครจึงมีน้อยกวา่ปีก่อนหน้านีช้ดัเจน เพราะผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารส านกังานสว่นหนึ่งเป็นบริษัทตา่งชาติ ในขณะที่
บริษัทหลายบริษัทก็ไมม่ีความคิดขยายหรือเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานใหมใ่นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกประสบกบัปัญหา 
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 3.2.5.2 พืน้ที่อาคารส านักงานที่มีการเช่าทัง้หมดในกรุงเทพมหานครและแนวโน้มในอนาคต 

 
หมายเหตุ: F = พ้ืนที่อาคารส านักงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในอนาคต 

 อตัราการเช่าเฉลี่ยของพืน้ที่อาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ปีพ.ศ.2561 อยู่ที่ประมาณ 92.5%  มีการ
ปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 2% จากปีพ.ศ.2560 และเป็นการปรับเพิ่มขึน้ต่อเนื่องมาโดยตลอดอาจจะมีลดลงบ้างในบางปีแต่ใน
ภาพรวมแล้วปรับเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง อาจจะมีบางปีที่อตัราการเช่าลดลงบ้างเพราะมีอาคารส านกังานใหม่ๆ  เปิดให้บริการใหมแ่ต่
อาคารส านกังานสว่นใหญ่จะมีการเปิดให้ผู้ เช่าเข้าไปจบัจองพืน้ท่ีอาคารส านกังานก่อนท่ีอาคารส านกังานจะสร้างเสร็จ ดงันัน้ 
อตัราการเช่าของอาคารส านกังานโดยทัว่ไปจึงเปลีย่นแปลงไมม่ากนกัมีลดลงบ้างแตใ่นปีตอ่ไปก็กลบัมาอยูใ่นทิศทางขาขึน้อีก
ครัง้ อตัราการเช่ามีการปรับเพิ่มขึน้ในอตัราประมาณ 2 – 3% ตอ่ปีมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผา่นมา 

 บริษัทจ านวนไมน้่อยที่ก่อนหน้านีต้ิดปัญหาเร่ืองของการขยายพืน้ที่ส านกังานเช่าของตนเองไมไ่ด้เพราะอาคารท่ีเช่า
อยู่ในปัจจบุนัไมม่ีพืน้ที่เพียงพอหรือมีพืน้ท่ีวา่งที่อยู่คนละชัน้ไม่ตรงกบัความต้องการ ที่ต้องชัน้เดียวกนัหรือชัน้ที่ติดกนั ดงันัน้ 
เมื่อมีอาคารส านกังานที่มีแผนเปิดให้บริการในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้าและเปิดให้เข้าไปจบัจองพืน้ที่เช่าได้จึงได้รับความสนใจ
จากบริษัทกลุม่นีท้นัที และอตัราการเช่าของพืน้ที่อาคารส านกังานในอาคารที่ก าลงัก่อสร้างจึงสงูหรือมีอตัราการเช่า 100% 
ก่อนที่อาคารจะสร้างเสร็จ เนื่องจากการเข้าไปเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานตัง้แตช่่วงการก่อสร้างนัน้มีความสะดวกในเร่ืองการ
เข้าตกแตง่พืน้ที่ หรือการขนย้ายอปุกรณ์ส านกังานตา่งๆ แม้ว่าบางบริษัทอาจจะมีการย้ายออกจากพืน้ที่เขตธุรกิจหรือ CBD 
ไปยงัพืน้ที่อื่นแต่ยงัคงอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน เช่น พืน้ที่ตามแนวถนนพหลโยธิน รัชดาภิเษก หรือสขุมุวิท
ตอนปลายเป็นต้น      
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 3.2.5.3 อตัราการเช่าเฉลี่ยของพืน้ที่อาคารส านักงาน 3 พืน้ที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ปี  2561 

 
 พืน้ที่ส าคัญของกรุงเทพมหานครในเร่ืองของตลาดอาคารส านักงานนัน้คือ พืน้ที่  CBD, พืน้ที่ตามแนวถนน
รัชดาภิเษก และพืน้ที่ตามแนวถนนพหลโยธิน ทัง้ 3 พืน้ที่ดงักลา่ว เป็นพืน้ที่ที่มีพืน้ที่อาคารส านกังานรวมกนั 59% ของพืน้ที่
อาคารส านกังานทัง้กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ การพิจารณาอตัราการเช่าในทัง้ 3 พืน้ที่จึงสามารถเห็นแนวโน้มในด้านอปุสงค์
ของพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครได้ในระดบัหนึง่  

 พืน้ท่ีเขตธุรกิจหรือ CBD เป็นพืน้ท่ีที่ได้รับความสนใจจากบริษัทตา่งๆ อยูแ่ล้ว และในพืน้ท่ีนีไ้มไ่ด้มีแตอ่าคารเกรด A 
เทา่นัน้ยงัคงมีอาคารเกรดรองลงไปอยูอ่ีกมากมาย ซึง่ค่าเช่าต ่ากวา่อาคารเกรด A ไมน้่อยกวา่ 15 – 20% ดงันัน้ ผู้ เช่าจ านวน
ไม่น้อยเลือกที่จะเช่าอยู่ในอาคารเกรด B ที่มีค่าเช่าต ่ากว่าแต่อยู่ในท าเล CBD ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า การเดินทางโดย
รถยนต์ก็สะดวกเช่นกนั  

 เมื่อราคาที่ดินในพืน้ที่ CBD สูงขึน้การพัฒนาอาคารส านักงานในพืน้ที่นีเ้ป็นจึงเป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม เพราะ
ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไมคุ่้มคา่การลงทนุ พืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกที่อยูใ่นแนวเส้นทางรถไฟใต้ดินอีกทัง้อยู่ในพืน้ท่ีทาง
ตอนเหนือของ CBD ปัจจุบนัจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ที่ดินหลายแปลงของผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายจึงมีการพฒันา
เป็นอาคารส านักงานอีกทัง้ที่ดินบางแปลงมีการซือ้ขายเพื่อน ามาพัฒนาเป็นอาคารส านกังาน พืน้ที่นีจ้ึงเป็น 1 ในท าเลมี
อาคารส านักงานเกิดขึน้ใหม่ในล าดบัต้นๆของกรุงเทพมหานคร พืน้ที่ตามแนวถนนพหลโยธินเป็นอีกท าเลที่เร่ิมมีอาคาร
ส านกังานใหมเ่กิดขึน้แม้วา่จะไมม่ากเทียบเทา่กบัพืน้ท่ีตามแนวถนนรัชดาภิเษก แตก็่มีแนวโน้มมากกวา่ในอนาคต ด้วยปัจจยั
หลายอยา่ง เช่น สถานีกลางบางซื่อที่มีโซนพาณิชยกรรมภายในโครงการ โครงการมิกซ์-ยสูบางโครงการของเอกชนในพืน้ท่ีไม่
ไกลจากสถานีกลางบางซื่อ เป็นต้น  
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3.2.6 ค่าเช่าใน 3 ท าเล (CBD, รัชดาภเิษก, พัฒนาการ) 

 3.2.6.1 ค่าเช่าเฉลี่ยใน 3 พืน้ที่ที่ท าการส ารวจ ณ สิน้ปีพ.ศ.2561 

 
 คา่เช่าพืน้ท่ีส านกังานใน 3 พืน้ท่ีที่ท าการส ารวจนัน้มีความแตกตา่งกนัชดัเจน โดยพืน้ท่ี CBD มคีา่เช่าสงูที่สดุ โดย
คา่เฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 950 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน แม้วา่จะมีอาคารส านกังานเกรด A หลายอาคารท่ีมคีา่เช่าสงูกวา่นี ้
อยูใ่นพืน้ท่ีนีบ้างอาคารขึน้ไปถงึ 1,200 บาทตอ่ตารางเมตรหรือมากกวา่นีแ้ตก็่มีอาคารเกรดรองลงไปอีกไมน้่อยเช่นกนัในพืน้ท่ี
นี ้คา่เชา่เฉลีย่ของอาคารส านกังานในพืน้ท่ี CBD จึงไมไ่ด้สงูเกินกวา่ 1,000 บาทตอ่ตารางเมตร  

 ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส านกังานในพืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกเองก็เช่นกันที่อาจจะไม่ได้สงูเกินแบบที่อาคาร
เกรด Aใหม่ๆ  เรียกเก็บกนั เพราะมีอาคารท่ีสร้างเสร็จมามากกวา่ 10 ปีแล้วหลายอาคาร อีกทัง้เป็นอาคารส านกังานเกรดรอง
ลงไปทัง้นัน้ ดงันัน้ คา่ช่าเฉลีย่ในพืน้ท่ีนีจ้ึงอยูท่ี่ประมาณ 654 บาทตอ่ตารางเมตร แม้วา่อาคารส านกังานเกรด A หลายอาคาร
จะมีคา่เช่ามากกวา่ 900 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนก็ตาม 

 ถนนพฒันาการไมใ่ช่พืน้ท่ีหลกัส าหรับตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครอีกทัง้เป็นพืน้ท่ีทีอ่ยูไ่กลจากพืน้ท่ี 
CBD ไมม่ีเส้นทางรถไฟฟา้หรือรถไฟใต้ดิน ซึง่คา่เช่าของอาคารส านกังานในพืน้ท่ีนีต้ า่กวา่พืน้ท่ีอืน่ๆ ชดัเจน อีกทัง้มีอาคาร
ส านกังานเพียงไมก่ี่อาคารเทา่นัน้ในพืน้ท่ีนี ้ คา่เชา่เฉลีย่ในพืน้ท่ีอยูท่ี่ประมาณ 546 บาทตอ่ตารางเมตร ซึง่เป็นคา่เชา่ที่
ใกล้เคยีงกบัพืน้ท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครอื่นๆ  
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 3.2.6.2 ค่าเช่าอาคารส านักงานตามระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 

 
 ปัจจยัอีกอยา่งที่มีผลตอ่คา่เช่าอาคารส านกังานในปัจจบุนัคือ ระยะหา่งจากสถานีรถไฟฟา้/ใต้ดินอาคารส านกังานที่
อยูใ่กล้กบัสถานีรถไฟฟา้/ใต้ดินจะมีคา่เช่าสงูกว่าอาคารท่ีไกลออกไป อีกทัง้อาคารส านกังานท่ีอยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้า/ใต้ดินไม่
วา่จะเป็นอาคารเก่าหรือใหม่จะสามารถเรียกค่าเช่าได้สงูกว่าอาคารที่ไกลออกไป นอกจากนีเ้จ้าของอาคารส านกังานหลาย
อาคารที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าจะมีการปรับปรุงระบบภายในอาคารรวมไปถึงการตกแต่งโดยรวมเพื่ออพัเกรดอาคาร
ของตนเองให้สามารถเรียกเก็บคา่เช่าได้สงูขึน้  

 อาคารส านกังานท่ีอยูไ่กลออกไปจากสถานีรถไฟฟา้/ใต้ดินมากกวา่ 1,000 เมตรแม้วา่ทางเจ้าของอาคารจะบอกวา่
เป็นอาคารเกรด A แตก็่จะไมไ่ด้รับการยอมรับจากตลาดหรือผู้เช่าทัว่ไป และไมส่ามารถเรียกเก็บคา่เชา่ได้สงู 

3.2.7 อตัราการเตบิโตของค่าเช่า 

 3.2.7.1 ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส านักงานในพืน้ที่ CBD และพืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภเิษกกับพัฒนาการ 

 
 ค่าเช่าอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่มีการปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 2 – 5% ต่อปี แล้วแต่ท าเล 
เกรด และอตัราการเช่าของอาคาร ถ้าพืน้ที่ใด หรืออาคารใดมีพืน้ที่วา่งเหลือน้อยจะมีการปรับเพิ่มของค่าเช่าสงูกว่า หรือถ้า
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ท าเลใดมีอาคารส านกังานเกรด A เปิดให้บริการใหมม่ากกวา่ 1 อาคารก็มีแนวโน้มที่คา่เช่าเฉลีย่จะมีการปรับเพิ่มขึน้มากกว่า
ที่ผา่นมาเช่นกนั  

 อาคารส านกังานเกรด A ในพืน้ที่ CBD มีการปรับค่าเช่ามากขึน้มาต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะความ
ต้องการพืน้ที่ส านกังานในพืน้ที่นัน้ค่อนข้างสงู บริษัทต่างชาติสว่นใหญ่ที่เข้ามาหาท าเลที่ตัง้ส านกังานในกรุงเทพมหานคร
มกัจะเลือกในพืน้ที่ CBD ก่อนเป็นล าดับแรก เมื่อหาอาคารหรือพืน้ที่ที่เหมาะสมไม่ได้จึงไปยงัพืน้ที่อื่น แต่พืน้ที่ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้หรือรถไฟใต้ดินยงัคงเป็นทางเลอืกที่นา่สนใจที่สดุมาโดยตลอด 

 คา่เช่าอาคารส านกังานในพืน้ท่ี CBD มีการปรับคา่เช่าเพิ่มขึน้ประมาณ 5% ตอ่ปี เพราะอาคารเกรด A หลายอาคาร
เหลือพืน้ท่ีว่างให้เช่าไมม่ากนกั อีกทัง้สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานโดยทัว่ไปเป็นสญัญาระยะยาวมากกวา่ 1 ปีขึน้แต่โดยทัว่ไป
แล้วสญัญาเช่าจะอยู่ที่ 3 ปี ดงันัน้ อาคารส านกังานเมื่อมีพืน้ที่เหลือให้เช่าน้อยลงจะปรับราคาเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง และหลาย
อาคารมีแต่พืน้ที่ขนาดเล็กเหลือรอการเช่าจึงสามารถปรับค่าเช่าขึน้ได้ค่อนข้างมาก ในขณะพืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก
อาจจะมีการปรับเพิ่มของค่าเช่าไม่มากนกั คือประมาณ 4% แต่การปรับขึน้ของค่าเช่าจะคอ่นข้างหลากหลาย เพราะอาคาร
เกรด A ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานมีค่าเช่าสงูกว่าอาคารเกรด A ที่เปิดมานานหลายปีและอาคารเกรด B ในพืน้ที่เดียวกัน สว่น
พืน้ที่ตามแนวถนนพฒันาการ เนื่องจากมีอาคารส านกังานไม่มากการปรับขึน้จึงเป็นไปตามกลไกตลาดทัว่ไป คือประมาณ                    
3-5% 

3.2.8 โครงการอาคารส านักงานในอนาคต 

 3.2.8.1 อาคารส านักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีก าหนดแล้วเสร็จระหว่างปี 2562 – 2564 

ล าดับ อาคาร ถนน พืน้ท่ี 
ปีที่สร้าง
เสร็จ 

พืน้ท่ีเช่า              
(ตร.ม.) 

1 เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ พระราม 3 รอบเมืองทางทศิใต้ 2562 40,000  

2 สีลม เซน็เตอร์ พระราม 4 เขตธุรกิจ 2562 8,550  

3 ทรู ดจิิตอล พาร์ค สขุมุวทิ สขุมุวทิ 2562 30,000  

4 ซัมเมอร์ ฮับ สขุมุวทิ สขุมุวทิ 2562 10,000  

5 สามย่าน มิตรทาวน์ พระราม 4 เขตธุรกิจ 2562 50,000  

6 สปริง ทาวเวอร์ พญาไท พหลโยธิน 2562 26,000  

7 ไทยจง ทาวเวอร์ บางนา – ตราด พืน้ท่ีอ่ืนๆ 2562 18,600  

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานท่ีมีก าหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2562 183,150 

1 
ดับบลิว เอชเอ บิสสิเนส คอม
เพล็กซ์ เฟส 2 

บางนา – ตราด พืน้ท่ีอ่ืนๆ 2563 20,000  

2 เดอะพาร์ค เฟส 1 พระราม 4 เขตธุรกิจ 2563 63,000  
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ล าดับ อาคาร ถนน พืน้ท่ี 
ปีที่สร้าง
เสร็จ 

พืน้ท่ีเช่า              
(ตร.ม.) 

3 ทีอาร์อาร์ ออฟฟิศ บิลดิง้ 
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

รอบเมืองทางทศิใต้ 2563 35,000  

4 ทปิโก้ ทาวเวอร์ 2 พระราม 6 พืน้ท่ีอ่ืนๆ 2563 15,000  

5 ธนบุรี พาณิชย์ จรัลสนิทวงศ์ ธนบรีุ 2563 22,000  

6 สิทธิผล 1919 พระราม 3 รอบเมืองทางทศิใต้ 2563 5,300  

7 อาคารวานิสสา ชิดลม เขตธุรกิจ 2563 25,000  

8 ซีพี ทาวเวอร์ นอร์ธพาร์ค พืน้ท่ีอ่ืนๆ 2563 27,000  

9 เบทาโกร ทาวเวอร์ 2 นอร์ธพาร์ค พืน้ท่ีอ่ืนๆ 2563 30,000  

10 รสา ทาวเวอร์ เพชรบรีุ เพชรบรีุ 2563 20,000  

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานท่ีมีก าหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2563 262,300 

1 เดอะมาร์เก็ต บาย แพลตน่ัิม ราชประสงค์ เขตธุรกิจ 2564 35,000  

2 ศรีบุญเรือง สีลม เขตธุรกิจ 2564 45,000  

3 เดอะยูนิคอร์น พญาไท พญาไท เพชรบรีุ 2564 21,000  

4 วัน แบงค็อก เฟส 1 พระราม 4 เขตธุรกิจ 2564 65,000  

5 548 เพลินจติ เพลินจิต เขตธุรกิจ 2564 30,000  

6 ศุภาลัย ไอคอน สาทร สาทร เขตธุรกิจ 2564 80,000  

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานท่ีมีก าหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2564  276,000  

 อาคารส านกังานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีก าหนดแล้วเสร็จในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2562 – 2564 หลายอาคาร
เป็นอาคารขนาดเล็ก และเป็นอาคารที่เจ้าของอาคารสร้างขึน้มาเพื่อใช้งานเอง เพียงแต่อาคารที่เจ้าของใช้พืน้ที่เองนีส้ร้าง
ผลกระทบตอ่ตลาดอาคารส านกังานในภาพรวมด้วยเช่นกัน เนื่องจากภายหลงัที่อาคารส านกังานของพวกเขาสร้างเสร็จแล้ว 
กลุ่มบริษัทของพวกเขาจะย้ายออกจากอาคารส านกังานที่พวกเขาเช่าพืน้ที่อยู่แล้วมาเช่าพืน้ที่ที่อาคารส านกังานของกลุ่ม
บริษัทตวัเอง ดงันัน้ อาคารส านกังานท่ีพวกเขาเช่าพืน้ท่ีอยูจ่ะว่าง ซึ่งหลายอาคารได้รับผลกระทบจากการย้ายออกในรูปแบบ
นีพ้อสมควรในช่วงที่ผา่นมา  
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 3.2.8.2 พืน้ที่อาคารส านักงานในอนาคตที่มกี าหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2562 – 2564 แยกตามพืน้ที่ 

 
 พืน้ท่ีอาคารส านกังานอีกไมน้่อยกวา่ 751,400 ตารางเมตรอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมีก าหนดแล้วเสร็จในชว่ง
ระหวา่งปีพ.ศ.2562 – 2564 โดยเป็นอาคารส านกังานท่ีอยูใ่นพืน้ที่เขตธุรกิจหรือ CBD ประมาณ 401,500 ตารางเมตรคิดเป็น 
53% ของพืน้ท่ีอาคารส านกังานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง นอกจากนีย้งัคงมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานอีกไมน้่อยกวา่ 500,000 
ตารางเมตรท่ีมีความเป็นไปได้วา่จะสร้างเสร็จในอกีหลายปีข้างหน้า เพียงแตย่งัอีกหลายปีจงึไมน่ ามาใสใ่นกราฟข้างต้น 

 ในช่วงปีพ.ศ.2557 – 2561 อาคารส านกังานสว่นใหญ่ที่เปิดให้บริการใหมจ่ะอยูน่อกพืน้ท่ีเขตธุรกิจเพราะราคาทีด่ิน
ที่สงูเกินกวา่จะพฒันาอาคารส านกังาน แตใ่นชว่งตัง้แตปี่พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มีอาคารส านกังานเปิดให้บริการในพืน้ท่ีเขต
ธุรกิจมากขึน้แบบเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในปีพ.ศ.2564 เนื่องจากอาคารส านกังานท่ีอยูใ่นเขตธุรกิจที่ก าลงัจะสร้างเสร็จในช่วงปี
พ.ศ.2562 เป็นต้นไปตัง้อยูบ่นทีด่ินสทิธิการเช่าระยะยาวของหนว่ยงานราชการหรือองค์กรตา่งๆ เช่น ส านกังานทรัพย์สนิสว่น
พระมหากษัตริย์ ส านกังานจดัการทรัพย์สนิจฬุาลงกรณ์ฯ เป็นต้น   

 อาคารส านกังานสว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นพืน้ท่ีตามแนวเส้นทางระบบขนสง่ทางรางทัง้ในปัจจบุนัและเร่ิมมีบางพืน้ท่ีตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟา้ที่ก าลงัก่อสร้างที่มีอาคารส านกังานอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมีแผนจะสร้างอีกในอนาคต เพียงแตย่งัมี
จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกบัพืน้ที่ท่ีอยูต่ามแนวเส้นทางรถไฟฟา้ที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจบุนั 

3.2.9 สรุปภาพรวมตลาดอาคารส านักงาน 

 ตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครมีการปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทัง้ในสว่นของ
อปุทานท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องทกุปี และอปุสงค์ที่ปรับเพิ่มขึน้ตลอดเช่นกนั แม้วา่จะมีอาคารส านกังานเปิดให้บริการใหมต่อ่เนื่องมา
โดยตลอด พืน้ที่เขตธุรกิจยงัคงเป็นพืน้ที่ที่มีค่าเช่าพืน้ที่ส านกังานสงูที่สดุในกรุงเทพมหานคร อาคารส านกังานเกรด A บาง
อาคารเรียกค่าเช่าสงูถึง 1,500 บาทต่อตารางเมตร ในขณะที่พืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกเป็นพืน้ที่ที่มีการปรับขึน้ค่าเช่า
คอ่นข้างมากในช่วงปีพ.ศ.2557 – 2560 เพราะมีอาคารส านกังานใหมเ่ปิดให้บริการตอ่เนื่อง  

 อาคารส านกังานเป็นรูปแบบการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนไมม่ากนกั ดงันัน้ พืน้ท่ีที่ที่ดินมี
ราคาสงูจะไม่มีโครงการอาคารส านกังานใหม่เกิดขึน้ แบบที่เห็นในพืน้ที่เขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ยกเว้นท่ีดินที่เป็นสิทธิ
การเช่าระยะยาวเพราะยงัคงสามารถพัฒนาอาคารส านกังานได้ อาคารส านกังานที่ก าลงัก่อสร้างและมีก าหนดแล้วเสร็จ
ในช่วงปีพ.ศ.2562 – 2564 ในพืน้ท่ีเขตธุรกิจจึงอยูบ่นที่ดินสทิธิการเช่าระยะยาวทัง้หมด  
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 พืน้ที่ที่อยู่นอกแนวเส้นทางระบบขนสง่มวลชนทางรางที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบนัเร่ิมมีอาคารส านกังานมากขึน้ 
เพราะการพฒันาเส้นทางระบบขนสง่มวลชนทางรางที่มีเส้นทางใหม่ๆ รวมไปถึงเส้นทางที่ตอ่ขยายกบัเส้นทางที่เปิดให้บริการ
แล้วช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบัพืน้ที่ที่อยู่ไกลออกไปมากขึน้ และที่ส าคญัคือราคาที่ดินท่ียงัต ่าอยู่  แต่อาคารส านกังานใน
พืน้ท่ีที่ไกลออกไปจากศนูย์กลางของกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็นอาคารส านกังานท่ีสร้างขึน้เพื่อเจ้าของอาคารใช้พืน้ท่ีเอง 

 พืน้ท่ีตามแนวถนนรัชดาภิเษกเป็นพืน้ที่ท่ีมีการขยายตวัทัง้ในเร่ืองของอปุทานและอปุสงค์มาโดยตลอดในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ค่าเช่าเพิ่มขึน้สงูต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอาคารส านกังานใหม่ๆ เปิดให้บริการ 3 – 4 อาคารในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม 
เพราะความต้องการพืน้ที่ส านกังานมีมากโดยเฉพาะจากผู้ เช่าที่ต้องการพืน้ที่มากขึน้ แต่ไม่สามารถขยายพืน้ท่ีเช่าในอาคาร
เดิมได้ ทนัทีที่มีอาคารส านกังานใหม่เกิดขึน้จึงพากนัย้ายจากอาคารเดิมมาอาคารส านกังานใหม่ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีแต่พืน้ที่
ตามแนวถนนรัชดาภิเษกที่มีอาคารส านกังานใหมเ่ปิดให้บริการ 

 พืน้ที่ตามแนวถนนพฒันาการอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพืน้ที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกหรือพืน้ที่เขตธุรกิจ 
เพราะว่าเป็นพืน้ที่ที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการเข้าไปพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะมีโครงการ
คอนโดมิเนียมบ้างแต่สว่นใหญ่ยงัอยู่ในพืน้ที่ตามแนวถนนรามค าแหง และเพชรบุรีที่ไม่ไกลจากถนนพฒันาการ ในขณะที่
พืน้ท่ีนีย้งัไมม่ีอาคารส านกังานใหมเ่ลยอาคารท่ีมีอยูเ่ดิมจึงยงัได้เปรียบอยูต่อ่ไป 

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 
1.) ความเสีย่งจากการปฏิบตัติามสญัญา 
2.) ความเสีย่งจากการท่ีผู้ เช่าพืน้ที่อาจไมต่อ่อายสุญัญาเชา่ 
3.) ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระคา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี ของผู้ เช่ารายยอ่ย 
4.) ความเสีย่งจากการปรับปรุงซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีผลกระทบตอ่การจดัหาผลประโยชน์ 
5.) ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้ เชา่รายยอ่ยรายใหญ่ 
6.) ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรัสต์จะขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
7.) ความเสีย่งเก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้าในการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 
8.) ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืม 
9.) การเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งกองทรัสต์กบั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 
1.) ความเสีย่งจากกรณีถกูเวนคนืท่ีดิน 
2.) ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั การก่อวินาศภยัและเหตสุดุวิสยัอื่นๆ 
3.) ความเสีย่งจากการท่ีพืน้ท่ีบางสว่นของทรัพย์สนิมีการออกแบบเพื่อลกัษณะการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจง 

4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ 
 1.) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ตามการประเมินคา่โดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

 2.) ความเสีย่งในการลงทนุในสทิธิการเช่าซึง่มลูคา่จะลดลงตามระยะเวลาการเชา่ที่เหลอือยู่ 
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4.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน 

1.) ความเสีย่งเก่ียวกบัราคาของหนว่ยทรัสต์ซึง่อาจลดลงจากราคาที่ผนัผวนตามสภาวะตลาด 

2.) ความเสีย่งเร่ืองสภาพคลอ่งในตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ 

3.) ความเสีย่งเก่ียวกบัผลการด าเนินงานจริงซึง่อาจมคีวามแตกตา่งจากงบก าไรขาดทนุท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 

4.) ความเสีย่งจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.) ความเสีย่งจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของภาษีหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

5. ข้อพพิาทและข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

– ไมม่ี – 

6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

 ตามที่กองทรัสต์ได้ลงทนุในสทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตาม
สญัญาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 สญัญาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สญัญาซือ้ขาย
สงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 สัญญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู                 
ทาวเวอร์ 2 จ านวน 4 ฉบับลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งระบุให้ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด  ในฐานะเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์เดิม ดแูลและรับผิดชอบซอ่มแซมทรัพย์สินท่ีเช่าและทรัพย์สนิที่ซือ้ขายครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ซึ่งจะมี
ก าหนดภายในระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ตามแผนการด าเนินงานที่ตกลงไว้แล้ว
กบักองทรัสต์ นัน้ 

 ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด ได้เร่ิมด าเนินการเปลี่ยนระบบเคร่ืองปรับอากาศเดิมที่เป็นระบบ
ปรับอากาศแบบแยกสว่นท่ีระบายความร้อนด้วยน า้ (Water-Cooled Package) ของอาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ให้เป็นระบบปรับ
อากาศที่ สามารถปรับปริมาณการท าความเย็นตามภาวะโหลดที่มีอยู ่(Variable Refrigerant Volume: “ VRV ”) โดย ณ สิน้ปี 
2561 แผนงานการเปลี่ยนระบบเคร่ืองปรับอากาศ ได้ลา่ช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในปี 
2562 โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ปี 2563 ซึ่งทางผู้จัดการกองทรัสต์ ได้มีการก าหนดแนวทาง
ร่วมกับ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับทางกองทรัสต์ที่สืบเนื่องจากการล่าช้าของ
แผนการด าเนินงานเปลีย่นระบบเคร่ืองปรับอากาศ ดงักลา่ว  

 ในส่วนแผนการด าเนินงานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าและทรัพย์สินที่ซือ้ขายครัง้ใหญ่  ที่จะด าเนินการในปี 2562 มี
รายละเอียด ดงันี ้ 
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สถานที่ โครงการ รายละอียด 
โครงการ                     
ทรู ทาวเวอร์ 1 

โครงการเปลีย่นลฟิท์โดยสาร เปลี่ยนระบบขบัเคลื่อนและควบคมุ (Control) จ านวน 15 ชุด รวมถึง
การตกแตง่ห้องลฟิท์โดยสาร 

โครงการ                         
ทรู ทาวเวอร์ 1 

โค รงการป รับป รุง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบน า้ดบัเพลิง
อตัโนมตัิ 

ปรับปรุงระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิให้สามารถรองรับการการทดสอบ
สมรรถนะ (Performance Test) หรือให้มีการเปลี่ยนระบบรองรับให้
เป็นแบบตายตัวแทนแบบเดิม ที่สามารถโยกได้ตามการท างานของ
เคร่ืองยนต์โดยจะเป็นการปรับปรุงแนวท่อน า้เข้าให้แยกกนัเป็น 2 ชุด 
คือ เคร่ืองสบูน า้ตวัที่ 1 และ 2 ใช้ทอ่น า้เข้า 1ชดุ สว่นเคร่ืองสบูน า้ตวัที่ 
3 ใช้ทอ่น า้เข้าอีก 1ชดุ 

โครงการ                
ทรู ทาวเวอร์ 2 

โค รงการป รับป รุง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบน า้ดบัเพลิง
อั ต โ น มั ติ  (Automatic Fire 
Pump System)  
 

ปรับปรุงระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิให้สามารถรองรับการการทดสอบ
สมรรถนะ (Performance Test) ให้มีการเปลี่ยนระบบรองรับให้เป็น
แบบตายตัวแทนแบบเดิม ที่สามารถโยกได้ตามการท างานของ
เคร่ืองยนต์ 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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1. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

  ทุนจดทะเบียนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์  3,688,000,000 บาท 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,688,000,000 บาท 

 จ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทุนช าระแล้ว ครัง้ที่ 1 67,969,840 บาท 

 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,620,030,160 บาท 

 จ านวนหน่วยทรัสต์ 368,800,000 หนว่ย 

 ประเภทหน่วยทรัสต์ ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  3,702,809,223 บาท 

 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วย (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 10.0401 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ 

 มูลค่าตามราคาตลาด* 3,946,160,000 บาท 

 หมายเหต ุ* ข้อมูลอา้งอิงตามวนัท าการล่าสดุ ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

1.2 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1.2.1 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จ านวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 

1 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 56,000,000 15.18 

2 ส านกังานประกนัสงัคม 36,674,000 9.94 

3 บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 28,000,000 7.59 

4 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 21,854,500 5.93 

5 ธนาคาร ออมสนิ 21,500,000 5.83 

6 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 16,300,000 4.42 

7 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 11,455,900 3.11 

8 บริษัท ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จ ากดั 10,000,000 2.71 

9 บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 6,830,000 1.85 

10 กองทนุเปิด บวัหลวงอินคมั 6,000,000 1.63 

 รวม 214,614,400 58.19 
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1.2.2 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ถอืหน่วยทรัสต์ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน) 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จ านวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 
1 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 56,000,000 15.18 

 รวม 56,000,000 15.18 

1.2.3 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ที่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ 

- ไมม่ี – 

1.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ 

1.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน 

 กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจา่ยประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากกวา่ปีละ 2 ครัง้ได้ 
ทัง้นี ้

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนนัน้แล้วแต่กรณี หรืออตัราอื่นใดที่ ก.ล.ต.ก าหนด อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณากนัเงินส ารองเพื่อการ
ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สนิครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ตามแผนท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอ ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียง
ของเงินทนุส าหรับการปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิครัง้ใหญ่ รวมถึงแหลง่เงินทนุอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็นต้น 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

1.3.2 ข้อจ ากัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ใดเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งให้บคุคลดงักลา่ว
ทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อจ ากัดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ ในสว่นที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วตกเ ป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่น
ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ได้รับในคราวนัน้ 

 (2) ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสทิธิผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และอตัราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(2.1) สง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ 
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(2.2) ท าการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 

(2.3) ผา่นเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 

(2.4) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 (หนึง่) ฉบบั 

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมน่ าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจาก
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(5) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีมี
มูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

1.3.3 ประวัตกิารจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ครัง้ที่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชน์ตอบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
1 6 ก.พ. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 6 กนัยายน 2561 0.3034 
2 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 25 มีนาคม 2562 0.1800 

รวม 0.4834 

1.3.4 ประวัตกิารจ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทุนช าระแล้ว 

ครัง้ที่ วันจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืจากการลดทุนช าระแล้ว 
เงนิเฉลี่ยคืนทุน  
(บาทต่อหน่วย) 

1 11 ธนัวาคม 2561 0.1843 
รวม 0.1843 
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2. โครงสร้างการจัดการ 

2.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ( “บลจ.บัวหลวง”)  

(BBL Asset Management Company Limited, “BBLAM”) 

 ใบอนุญาต ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560  

 ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศัพท์ 02-674-6488 

 โทรสาร 02-679-5996 

 เว็บไซต์ http://www.bworkreit.com/ 

 อีเมลล์ bworkreit@bblam.co.th 

 เวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.00 น. 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

 จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

 มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทตอ่หุ้น 

2.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

1.) รายชื่อผู้ถอืหุ้น (ณ วนัที่ 30 พศจิกายน 2561) 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 749,996 75.00 

2. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 100,000 10.00 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.00 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50,000 5.00 

5. นายเชิดช ูโสภณพนิช 3 0.00 

6. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ 1 0.00 
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2.) โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบลจ.บวัหลวง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารตามโครงสร้าง ดงันี ้

 
 

3.) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มจี านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

1 นายสตีเฟน แทน 

Mr. Stephen Tan 

กรรมการ - Master of Business 

Administration, 

St.John’s University 

- BA Rutgers 

University 

- Executive Director, Asia 

Financial Group 

- CEO, Asia Commercial Bank 

Ltd. 

2 นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ 

Mr. Narin 

Opamurathawong 

กรรมการ - Master of Business 

Administration in 

Finance, University of 

Chicago 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

3 นางสาวสญุาณี                          

ภริูปัญญวานิช 

Ms. Suyanee 

Puripanyawanich 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขา

การเงิน สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

- Senior Vice President, ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

4 นายไพศาล เลศิโกวิทย์ 

Mr. Paisarn Lertkowit 

กรรมการ - Master of Commerce 

, Funds Management , 

University of New 

Southwales 

- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

- Dealer –  Senior  Vice President 

Treasury ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 

5 นางสาวปิยะมาศ                           

ค าไทรแก้ว  

Ms. Piyamart 

Kumsaikaew 

กรรมการ - ปริญญาเอก สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปริญญาโท สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  

- Senior Vice President, ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

6 นายโชน โสภณพนิช 

Mr. Chone 

Sophonpanich 

กรรมการ - ปริญญาโท  Johns 

Hopkins University  

- ปริญญาตรี University 

College London 

- กรรมการ / ที่ปรึกษาประธาน

กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต 

- กรมมการ / กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 

7 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

กรรมการ / 

ประธาน

กรรมการบริหาร 

- ปริญญาโท  MBA 

University of North 

Texas 

- ปริญญาตรี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

บณัฑิต มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

- ประธานกรรมการบริหาร              

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม         

บวัหลวง จ ากดั       

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

8 นายพีรพงศ์  จิระเสวจิีนดา  

Mr. Peerapong 

Jirasevijinda 

กรรมการ / 

ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

- ปริญญาโท สาขา

การตลาดและการเงิน 

สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

- ปริญญาตรี สาขา

การเงิน Georgia State 

University 

- กรรมการผู้จดัการ  

สายงาน Fund Management 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  

บวัหลวง จ ากดั  

- EVP SSEC Asset Management 

Securities Co., Ltd.  

- Vice President บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุรวม  บวัหลวง จ ากดั 

- Fund Manager บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุรวม เอม็เอฟซี จ ากดั 

(มหาชน)  

- Institutional Sales Manager  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

- Deal Manager บริษัทเงินทนุ

หลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จ ากดั 

9 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin 

Wattanaworakijkul 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขา 

การตลาดจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขา 

การตลาดระหวา่ง

ประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผู้จดัการ                   

สายงาน Business Distribution 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั (ปัจจบุนั) 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

กองทนุสว่นบคุคล บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุรวม เอม็เอฟซี จ ากดั 

(มหาชน) 

- หวัหน้าฝ่ายการตลาด                                 

The Siam Industrial Credit Public 

Co Ltd. 
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4.) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

คณะกรรมการบริหาร มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล สัญชาต ิ ต าแหน่ง 

1 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

ไทย ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ 

Mr. Narin Opamurathawong 

ไทย กรรมการ 

3 นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช 

Ms. Suyanee Puripanyawanich 

ไทย กรรมการ 

4 นายไพศาล เลศิโกวิทย์ 

Mr. Paisarn Lertkowit 

ไทย กรรมการ 

5 นายพีรพงศ์  จิระเสวจิีนดา  

Mr. Peerapong Jirasevijinda 

ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin Wattanaworakijkul 

ไทย กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ 
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช นายไพศาล เลิศโกวิทย์ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว  
นายวศิน วฒันวรกิจกลุ และนายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา สองในเจ็ดคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท  และ (ข) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ โดยในสว่นของหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติให้กับ
คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการ ยกเว้นเร่ืองการอนมุตัิที่เป็นไปตามประกาศ ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้

(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุของผู้ ถือหุ้น 

ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ  

ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลและเช่ือถือได้ 

5. ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรม และมีความเทา่เทียมกนั 

6. มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน  

การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการ

อื่นหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

7. พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที่เห็นวา่มีเร่ืองที่ส าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มีการบรรจุ

ไว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง รวมทัง้คัดเลือก เสนอแต่งตัง้

กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

9. พิจาณาและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน  

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน  

ของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น  
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(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ 

1. ก าหนดนโยบายที่ส าคัญของกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือกผู้บริ หาร 

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

2. ดูแลจัดการให้ผู้ บ ริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์  รวมทัง้รายงานประเด็นต่างๆ  

ที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการในทกุๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

3. พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการตามประกาศที่เก่ียวกบัการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

4. พิจารณาอนมุตัิแนวทางด าเนินการเพื่อบริหารความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์ 

5. ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายใน  

ของกองทรัสต์ 

6. หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่ เป็นสาระส าคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยทรัสต์  

ของกองทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่  

ข้อมลูในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น โดยผู้ ฝ่าฝืน

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

5.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยตวัแทนจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.    กรรมการบริษัท 1 ราย       ประธาน 

2.    หวัหน้าฝ่ายงาน Risk Management     กรรมการและเลขานกุาร 

3.    หวัหน้าฝ่ายงาน Compliance & Legal    กรรมการ 

4.    หวัหน้าฝ่ายงาน Research & Portfolio Solutions   กรรมการ 

5.    หวัหน้าฝ่ายงาน Business Distribution    กรรมการ 

6.    หวัหน้าฝ่ายงาน Operation & System     กรรมการ 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท 
ควบคุมให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีกลไกด้านการบ่งชี  ้การวัด การควบคุม และการติดตามความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ดูแล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความสี่ยงของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งโดยรวม ซึง่ต้องครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ ความ
เสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ เป็นต้น 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ โดยให้ครอบคลมุถึงการควบคมุ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสีย่ง และดแูลปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ควบคมุ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสีย่ง  และทบทวนแนวทางการบริหารความเสีย่ง รวมถึงก าหนด
มาตรการการควบคมุความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้  

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม า่เสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
นโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

6.) คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 2 ทา่น  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. รายงานทางการเงิน  
1.1. สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้และเป็นไปตามหลกัการบัญชีที่

รับรองทัว่ไป  
1.2. สอบทานกบัผู้สอบบญัชีถึงประเด็นส าคญัๆ อนัอาจกระทบตอ่ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินท่ี

มีสาระส าคญั  
1.3. สอบทานการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
2. การควบคมุภายใน 

2.1 สอบทานและประเมินประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงการควบคมุภายในส าหรับการ
จดัท ารายงานทางการเงิน  

2.2 สอบทานเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคมุภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บญัชีเสนอนัน้ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3. การตรวจสอบภายใน 
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3.1 สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในและแผนงานตรวจสอบประจ าปี ตลอดจนบคุลากร
และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

3.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าปฏิบตัิงานได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

3.3 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายตรวจสอบ  

4. การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4.1 รับทราบประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในองค์กร ตามการตรวจของฝ่าย

ก ากบัการปฏิบตัิงาน 
4.2 สอบทาน และติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบโดยองค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลบริษัท  

5. การบริหารความเสีย่ง 
5.1 รับทราบให้บริษัทมีมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการประเมินและการบริหาร

ความเสีย่งที่เหมาะสม 
6. ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

6.1 ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6.2 สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข 
6.3 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น เมื่อได้รับแจ้งพฤติการอนัควรสงสยัจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกับการทุจริต 

หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/25 ของ 
พรบ.หลกัทรัพย์ และแจ้งผลให้ผู้สอบบญัชีและส านกังาน ก.ล.ต.ทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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7.) คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee, REITCOM) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์  

 คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึน้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 
3/2559 เมื่อวนัที่ 7 กันยายน พ.ศ.  2559 โดยได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าที่หลกัในการพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติการเข้าท ารายการเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์  การจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงการพิจารณา ทบทวนและอนมุตัิการเข้าท ารายการอื่นๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์
และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

 ปัจจุบนัคณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิในด้านต่างๆ  โดยประกอบด้วย
กรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ดังนี  ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้ บริหารสูงสุดของหน่วยงาน                     
Real Estate & Infrastructure Investment และกรรมการโดยการแต่งตัง้  อีกอย่างน้อย 1 ท่าน แต่ไม่เกิน 3 ท่าน  ทัง้นี ้
คณะกรรมการชดุนี ้ต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัท ไมน้่อยกวา่ 1 ทา่น 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ท าหน้าที่ทบทวนและอนุมตัิ กลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสร้างเงินทุน ของกองทรัสต์

ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

2. ท าหน้าที่ทบทวนและอนมุตัิ กรอบการปฏิบตัิงานของสว่นงานผู้จดัการกองทรัสต์ 

3. ก ากบัดแูล การด าเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท ให้มีกลยทุธ์การลงทนุ นโยบาย

การจดัการ รวมถึงโครงสร้างเงินทนุ เป็นไปตามที่ได้อนมุตัิไว้ 

4. ติดตามและควบคุมการปฏิบตัิงานของกองทรัสต์ให้อยู่ภายในกรอบของหลกัเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมถึง

กรอบการปฏิบตัิงานท่ีได้อนมุตัิไว้ 

5. ท าหน้าที่ทบทวนและอนุมตัิ ข้อเสนอด้านการลงทุนที่ส าคญั 3 เร่ือง ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ดงันี ้

 (1) การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์  

 (2) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์  

 (3) การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท  

6. ท าหน้าที่ ในการรายงานเร่ืองหรือการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์  

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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7. ท าหน้าที่อนุมตัิแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกนัการจดัจ าหน่าย 

และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

8. ท าหน้าที่อนุมัติการก าหนดงบประมาณประจ าปี  ตามขัน้ตอนการก าหนดงบประมาณในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

9. ท าหน้าที่การอนมุตัิการเพิ่มทนุ การกู้ยืม และการออกหุ้นกู้  ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุส าหรับกองทรัสต์ 

10. ท าหน้าที่การติดตามรายงานผลการจัดการกับเร่ืองร้องเรียน และข้อพิพาทที่เกิดขึน้จากส่วนงานผู้จัดการ

กองทรัสต์ รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขหากมีข้อร้องเรียน และข้อพิพาทท่ีมีนยัส าคญั  

11. ท าหน้าที่อนุมัติการเข้าท ารายการอื่นๆ ที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และ 

กฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น การอนมุตัิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็นต้น 

2.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์  

 บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึ่ง
รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) 
โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1.) หน้าที่โดยทั่วไป 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือตามที่กฎหมาย และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบหลกัที่เก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ซึง่รวมถึง 

(ก) ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึง่รวมถึงการลงทนุ การกู้ยืมเงินและก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรัสต์ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขเทา่ที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแตง่ตัง้

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้ 

(ข) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์ และข้อมลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) จดัท าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคมุภายใน และ

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อมีเหตผุลอนัสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงาน

ของผู้จดัการกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้
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ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของ

อสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้มัน่ใจได้วา่ ผู้จดัการกองทรัสต์

ไม่ได้ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

(ง) จดัท าและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้อมทัง้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่

เก่ียวกับการจัดโครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการให้เช่าการจัดหาและการจัดเก็บรายได้ 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนาม

กองทรัสต์กบับริษัทหรือบคุคลตา่ง ๆ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและ

ท าข้อตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของข้อมลู เอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม และรายงานตา่ง ๆ 

รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาที่ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องน าสง่ข้อมลูและเอกสารดงักล่าวให้แก่ทรัสตี 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

(จ) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื่นรับด าเนินการในงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ

ตน ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คดัเลือกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน

ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ รับด าเนินการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทนนัน้จะต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึง

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องอื่นอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) จดัให้มีการประกนัภยักบัผู้ รับประกนัภยัที่ทรัสตียอมรับเพื่อประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จาก

การด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์มีเจตนากระท าละเมิดตอ่บคุคลภายนอกนัน้ 

หรือประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบคุคลภายนอกนัน้ อนึง่ วงเงินประกนัภยัให้

เป็นไปตามที่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์เห็นร่วมกนัวา่เพียงพอและเหมาะสม 

(ช) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องด าเนินการเพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสัญญาที่ เก่ียวเนื่องกับ

อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และเพื่อให้

มัน่ใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมี

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี 

รวมถึงการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due 
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Diligence)อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้จดัให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักลา่ว

ให้หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์

ได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหรืออสงัหาริมทรัพย์

ที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทนุของกองทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จส าหรับในกรณีที่เป็นการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ครัง้แรกและยงัไมไ่ด้จดัตัง้กองทรัสต์ หรือนบัแตว่นัท่ีปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในกรณี

ที่เป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรัสต์แล้ว 

(ซ) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยอาจเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

(Proxy) จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อใช้สทิธิในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เฉพาะในวาระการประชุมที่

ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในวาระการประชุมที่ผู้จดัการกองทรัสต์

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ทรัสตีอาจเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทน

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพื่อป้องกนั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่

มีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การ

จดัการกองทรัสต์ด าเนินไปในลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตาม

ประกาศ สช .29/2555 และประกาศ กร .14/2555 

2.) หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

1. เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญา

แต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุ

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต์ การจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ การตดัสินใจ
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ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การพิจารณาคดัเลือกการลงทนุ และการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ใน

การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจดัการลงทนุตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไป

ตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้

ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการดแูลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้สามารถปอ้งกนัและจดัการความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับ

ผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง

ด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ 

(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม

กบังานที่จะปฏิบตัิและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตั ง้ทรัสต์ 

และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ จัดการและบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้การ

ตรวจสอบดแูลผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามที่สญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

(6) การเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วนถกูต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

(7) การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) การติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

(10) การจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย 

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 นี ้
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2. การจดัให้มีระบบงานที่กลา่วมาข้างต้นทัง้หมดนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับ

ด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมให้

การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ รับด าเนินการไม่สามารถ

ด าเนินการตอ่ไปได้ 

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นของกองทรัสต์ต้องมอบหมายให้กบั

ผู้ที่สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการตามข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้อ 1 

(1) (2) (3) (4) และ )9(   

3. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญา

แต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วน

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้หากทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาใด ๆ กบับคุคลภายนอก (เช่น สญัญากู้ เงิน

ที่ทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์เข้าท ากับผู้ ให้กู้  เป็นต้น ) ซึ่งสญัญาดังกล่าวก าหนดให้ทรัสตีใน

ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการ

บริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาที่

กองทรัสต์มีความผกูพนักบับคุคลภายนอกและอาจสง่ผลตอ่การด าเนินงานในการบริหารจดัการกองทรัสต์

ของผู้จดัการกองทรัสต์ให้แกผู่้จดัการกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับหนงัสอืดงักลา่วจากทรัส

ตีแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ทรัสตีก าหนดไว้ในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้

เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท าผิดสญัญาใด ๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าท าไว้ 

4. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไป

ลงทนุด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยต้องบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูรวมทัง้เอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบั

การคดัเลือก การตรวจสอบ และการตดัสินใจที่จะลงทนุหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้แก่

กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไป

ลงทนุตามสญัญาข้อนีน้ัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที่

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้
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ยดึถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ และตามที่ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

5. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่าง ๆ ให้มัน่ใจได้ว่าได้จดัการด้านการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของ

สนิทรัพย์ของกองทรัสต์อยา่งมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เช่น  

(1) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กบัข้อผกูพนัที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

และหนงัสอืชีช้วน 

(2) ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทนุ การกู้ยืมเงินและ

ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสญัญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรัสต์ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าที่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนได้ระบไุว้ 

(3) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตรงกับวตัถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

(4) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

(6) จดัให้มีการประกันภยัตลอดเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้กบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภยัที่

อาจเกิดขึ น้กับอสังหาริมทรัพย์  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption 

Insurance) และการประกันภยัส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหาย

จากทรัพย์สินหลกัหรือจากการด าเนินการในทรัพย์สินหลกั ในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและ

เหมาะสม โดยระบใุห้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการประกนัภยัดงักลา่ว (เว้นแตใ่นกรณีการ

ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิการเช่า

ในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุมีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเหมาะสม และหากกองทรัสต์มิได้เป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักลา่ว เนื่องจากเหตใุด ๆ เช่น การเข้าเป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัดงักลา่วขดักบัข้อก าหนดในสญัญาเช่าหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่มมีาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมเพียงพอในการน าเงินคา่สนิไหมทดแทน
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มาสร้างทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนขึน้ใหม่เพื่อให้หาประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรือ ชดเชยให้แก่

กองทรัสต์ส าหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

(7) ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

(8) ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องที่ใช้บงัคบักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ได้ลงทนุ ตลอดจนดแูลและด าเนินการให้มัน่ใจได้วา่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ

นัน้ ไม่ถูกน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนไม่ให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่

ขดัต่อศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแตล่ะครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดั

ให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์ไป

ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

(9) จดัการและบริหารพืน้ท่ีส าหรับให้บริการและพืน้ท่ีให้เช่า เช่น ควบคมุดแูลให้มีการใช้บริการพืน้ท่ีใน

อตัราการเช่าที่สงูและเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปลอ่ยเช่าให้มีการต่อสญัญาเช่า

อย่างต่อเนื่อง หรือมีอตัราพืน้ที่ว่างต ่า เจรจาต่อรองกบัผู้ เช่าเก่ียวกับสญัญาเช่า ทบทวนอตัราค่า

เช่า บอกเลิกหรือต่ออายุสัญญาเช่าส าหรับการเช่าระยะยาว เป็นต้น ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดในสญัญากู้ ยืมที่กองทรัสต์เป็นคู่สญัญา (ถ้ามี) และไม่เป็นการตัดสิทธิทรัสตีในการ

เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้กับกองทรัสต์หากปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ด าเนินการเข้าท า

สญัญาเช่าดงักลา่วโดยไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญากู้ยืมที่กองทรัสต์เป็นคูส่ญัญา 

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าและการให้บริการในอดีต เพื่อก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยเช่าและการ

ให้บริการ และจัดท าสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการให้เหมาะสม และประเมินผลความถูกต้อง 

การติดตามเรียกเก็บรายได้ คา่เช่า ค่าใช้จ่าย เพื่อบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรือตดัหนีส้ญู หรือ

บนัทกึหนีส้ญูรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดัหนีส้ญู) 

(11) จดัให้มีระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารสิง่ปลกูสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ เช่น ระบบแจ้ง

เตือนไฟไหม้ ระบบการติดตอ่สือ่สาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร บ ารุงรักษา และปรับปรุงอาคารสิง่ปลกูสร้าง

ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

6. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

กองทรัสต์ลงทนุโดยถกูต้อง รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สญัญามีการจดัท าโดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย และมีผลผกูพนัหรือสามารถใช้บงัคบัได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

7. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
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ของกองทรัสต์และบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน รายงานประจ าปี ของ

กองทรัสต์ งบการเงินและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรัสต์และบริษัทท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

และการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบักับกองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุน 

โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา

อยา่งน้อย 5 (ห้า) ปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

8. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัท าและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจ าปี และข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ 

ให้ถกูต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รวมทัง้กฎหมายและประกาศ

ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนือ้หา

ข้อมลูที่ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุทัว่ไป โดยต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบที่

ท าให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน 

หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศสิ่งตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใดได้รับ

การตรวจสอบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือไม่มี

ข้อความที่อาจท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ และได้ให้ข้อมลู

ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่

เก่ียวข้องแล้ว 

9. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดแูลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนท่ีจะใช้สทิธิ

ออกเสียงในการอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูนัน้ลว่งหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รวมถึงกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวข้อง 

10. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องควบคมุดแูลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง หรือ

แนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากบัดแูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ 

11. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ กล่าวคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ซึ่งหมายถึง 

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

คา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(2) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ

กองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชี ้

ชวนหรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แล้วแตก่รณี 

นอกจากนี ้ให้รวมถึงเง่ือนไขเพิ่มเตมิตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสบิ) 

วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูจ่ะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

12. ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ การ

เบิกจ่ายดงักล่าวจะกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัและ

บญัชีเงินสด (Petty Cash) ภายใต้วงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากทรัสตีในการเบิกคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์ ซึง่

ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตีตามที่ได้รับการอนุมัติ

จากทรัสตี และผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 (สาม) ครัง้ต่อเดือน โดยให้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จดัท าและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่ว

ได้ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีเห็นสมควร พร้อมทัง้จดัสง่ใบแจ้งหนี ้(Invoice) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ/

หรือ หลกัฐานแสดงรายละเอียดซึง่เก่ียวกบัรายการค่าใช้จ่ายดงักลา่วมายงัทรัสตี โดยทรัสตีซึ่งกระท าใน

นามของกองทรัสต์จะตรวจพิจารณาและช าระเงินเข้าบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัภายใน 7 (เจ็ด) 

วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัสตีได้รับเอกสารหลกัฐานดงักลา่วครบถ้วน 

ทัง้นี  ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทรัสต์ ซึง่รวมถึงเอกสารประกอบยนืยนัการจ่ายเงินสดยอ่ยตา่ง ๆ และต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินคา่ใช้จ่าย

ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดัท าเอกสารกลา่วให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ 

ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีตรวจสอบ 

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีอาจร่วมกนัพิจารณาปรับขยาย หรือลดวงเงินส าหรับบญัชีเพื่อการด าเนินงาน

ประจ าวนัและบญัชีเงินสด (Petty Cash) ข้างต้นได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนนิงานของ

กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ทีด่ีที่สดุของกองทรัสต์ 

13. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการจดัท า และ/หรือ จดัสง่และรับรองความถกูต้องของข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั

การบริหารจดัการกองทรัสต์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้
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แก่ทรัสตี และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อมลูเก่ียวกบัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ

สทุธิ (NAV) รายงานประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 

14. ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์สญูหาย ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อติดตามเอา

คืนซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้กลบัมาอยู่ในความครอบครองของกองทรัสต์ดงัเดิม 

15. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตรวจตราและด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อให้สัดส่วนการกู้ ยืมเงินของ

กองทรัสต์ เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามที่ประกาศ ทจ. 49/2555 

หรือกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

16. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัเตรียมแผนเร่ืองการกู้ยืมเงินให้แก่กองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัเตรียมแผนเร่ืองการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการช าระหนีเ้งินกู้ เดิม (Refinancing) ก่อนท่ีหนี ้

เงินกู้ตามสญัญาเงินกู้ ระยะยาวที่ยงัมีผลใช้บงัคบัอยูจ่ะถึงก าหนดช าระอยา่งน้อย 1 (หนึง่) ปี 

(2) จัดเตรียมแผนเร่ืองการทบทวนวงเงินหมุนเวียนระยะสัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ 

(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ วงเงินหมนุเวียนระยะ

สัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ (Working Capital) ที่ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ 

โดยการกู้ยืมเงินนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีการน าเสนอตอ่ทรัสตีเพื่อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไปโดยให้

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

17. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อเจ้าพนกังานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลกัษณะของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุตามที่ได้รับการร้องขอจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

18. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการเปลี่ยนแปลง ฟืน้ฟู และดดัแปลงทรัพย์สินหลกั ตามความจ าเป็นและ

สมควรเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สญัญาจดัหา

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบลว่งหน้า 

19. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องควบคมุและดแูลการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินหลกั รวมตลอดถึงการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ตามที่

จ าเป็น ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบลว่งหน้าในกรณีที่เป็นการซอ่มแซมใหญ่ 

20. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์นอกจาก

ทรัพย์สินหลัก รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์

นอกจากทรัพย์สนิหลกัเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

21. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี เพื่อท าให้ทรัสตีได้มาซึ่งใบอนุญาต หนังสือ
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อนุญาต หนังสือผ่อนผัน และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิหลกั 

22. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กบัทรัสตีหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการ

ตรวจตราทรัพย์สินหลกั ภายในวันและเวลาท าการของผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้ให้ข้อมลู ถ้อยค า และ/

หรือ สง่มอบเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามที่ทรัสตีร้องขอในกรณีที่มีความ

จ าเป็นและเหมาะสม 

23. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กบับริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์หรือบคุคลที่

ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวในการส ารวจทรัพย์สินหลกัเพื่อการประเมินค่า 

รวมทัง้ให้ข้อมลู ถ้อยค า และ/หรือ สง่มอบเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตาม

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

24. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ีอยูใ่นความครอบครองของผู้จดัการกองทรัสต์

อันเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินหลัก และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทัง้

เอกสารหลกัฐานทางการบัญชีที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการ

กองทรัสต์ และหากได้รับการร้องขอจากทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบ

บญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการสง่มอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์

ตามที่ได้รับการร้องขอให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชี (แล้วแตก่รณี) ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบั

แต่วนัที่ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว เว้นแต่จะมีเหตอุนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็น

อยา่งอื่น 

25. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึงความช ารุดบกพร่องของ

ทรัพย์สินหลกั รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่จะท าให้

มลูคา่ของทรัพย์สนิหลกัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

26. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการอื่นใดตามที่กองทรัสต์จะพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อให้

ทรัพย์สินหลกัอยูใ่นสภาพที่ดีและพร้อมในการจดัหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญา

แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทุกประการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับสภาวะตลาดในกรณีที่กองทรัสต์

ประสงค์จะจ าหนา่ย หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิหลกั 

27. นอกเหนือจากการให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รับด าเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ

กงทรัสต์ ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื่นรับด าเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของตนนอกเหนือจากผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารทรัพย์สินอื่น

นอกจากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องคดัเลือกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบ
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ระมดัระวงั ตลอดจนการก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการของผู้ รับด าเนินการ ทัง้นี ้ข้อก าหนดเก่ียวกบั

การมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที่ขดัหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.) หน้าที่ในการท าสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

1 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์จะกระท าได้โดยการให้เช่า และ/หรือ ให้เช่า

ช่วงอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้ ซึ่งต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่า

หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายทัง้หมดรวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) 

2 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการควบคมุ ดแูล รวมทัง้สร้างมาตรการในการควบคมุ ดแูล และด าเนินการ

ใด ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ เช่าช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ 

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ปฏิบัติตามหน้าที่ เง่ือนไข และ/หรือ 

ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลกั 

รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่นใดของทรัพย์สินหลัก หรือนโยบายที่เก่ียวกับ

ทรัพย์สนิหลกั 

3 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการจัดท าสญัญาเช่าพืน้ที่  สัญญาบริการ สญัญาว่าจ้างกับผู้ ให้บริการ

ภายนอก และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกั (ถ้ามี) 

4.) การให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับด าเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

 ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับด าเนินการในงานที่อยู่

ในความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบ

ระมดัระวงั เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ตลอดจนจัดท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขัดกับสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้ควบคมุดแูล ก ากบั และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อให้การปฏิบตัิ

หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญานี ้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยทัว่ไป โดยต้อง

ด าเนินการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

1 การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การมอบหมายหรือแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้า

ไปลงทนุ เช่น ดแูลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจ าวนับนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการ

กองทรัสต์ต้องจดัให้มกีารด าเนินการอยา่งน้อยในเร่ืองตอ่ไปนี ้
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(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่ือเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น ความสามารถในการจดัหาผู้ เช่า การตดิตามหนี ้การบ ารุงรักษาทรัพย์สนิภายใน

อาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้ เช่า ผู้ ใช้บริการ ระบบควบคุม

ภายในเพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของรายได้และควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายให้รัดกุม เป็นต้น อนึ่ง ระบบ

ควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการ

จดัการกองทนุและทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องก าหนด

ตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายาม

เพิ่มรายได้และลดคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

(3) จดัให้มีกลไกที่ท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ไม่ปฏิบัติตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง หรือมีผลการบริหารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

(4) จัดให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและ

สามารถป้องกันการทุจริตหรือท าให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในได้โดยง่าย เช่น ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระหว่างการสอบบญัชี และให้รายงาน

จดุออ่นหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อัน

เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบการควบคุมท าให้เกิดการ

ทจุริตได้โดยง่าย 

(5) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์พบวา่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญา

แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นเหตใุห้ขาดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง

ด าเนินการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ

สามารถเข้าไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ปลอ่ยเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่ารายเดียวโดย

กองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งก าไร (Profit Sharing) ผู้ จัดการ



สว่นที่ 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 3 หน้า 28  
 

กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคดัเลอืกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ เช่ารายเดียวนีใ้น

ลกัษณะเดียวกบัการมอบหมายหรือแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจ

ได้ว่าผู้ เช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า

และไม่มีการร่ัวไหลของรายได้ อันอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ตามที่

กองทรัสต์พงึได้รับ 

(6) ในกรณีที่ทรัสตีพบว่า ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทรัสตีอาจแจ้งให้

ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นหนงัสอืถึงเหตกุารณ์ดงักลา่วเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการบอก

เลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะสามารถเข้าไป

ด าเนินงานแทน หรือคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 

2 การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ

รักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์

มีหน้าที่ควบคมุดแูลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็นไปตาม

เปา้หมายที่ก าหนดไว้ ซึง่มาตรการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีดงันี ้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนด าเนินการจัดท า

งบประมาณประจ าปีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่

เกิดขึน้คอ่นข้างแนน่อนในแตล่ะเดือน เพื่อหลกีเลี่ยงรายจ่ายที่ไมพ่งึประสงค์ ก าหนดเปา้หมายการ

จัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี รวมทัง้ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ

กองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปีที่วางไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาดและ

สง่เสริมการจ าหน่าย รวมถึงแผนการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้

กองทรัสต์สามารถเพิ่มการจัดหารายได้ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ค่าเช่า

ให้แก่กองทรัสต์ รวมถึงประสานงาน ติดตามและควบคมุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการใน

ด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคดัเลือกผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการรายใหญ่ 

และวางแผนการจัดสดัสว่นประเภทธุรกิจของผู้ เช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ซึ่งจัดท าโดย

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อจ ากดัและควบคมุความเสีย่งหรือความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในแต่

ละปี 
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(4) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องพิจารณา ทบทวน การก าหนดนโยบายค่าเช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

เพื่อให้อตัราคา่เช่าเป็นไปในอตัราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดการให้เช่าและให้บริการในขณะนัน้ 

รวมทัง้ต้องก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ดังกล่าว และต้องก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็น ไปตาม

ข้อตกลงกบัผู้ เช่าเก่ียวกบัการค านวณและการช าระคา่เช่า 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเข้าไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดแูลค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมอปุกรณ์หรืออาคารที่กองทรัสต์ลงทนุ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรือ

การเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สญูเปล่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่

กองทรัสต์โดยแท้จริง 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับสินค้าหรือบริการท่ีคุ้มค่ากบัเงินที่จ่ายไป ไม่มีการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และอยู่ภายใต้กรอบที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

สญัญานี ้กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่

เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(7) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประเมิน ติดตามและควบคมุการจดัเก็บรายได้ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับรายได้คา่เช่าครบถ้วน 

(8) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ติดตามและควบคมุดแูลให้ผู้ เช่า

และผู้ ใช้บริการจ่ายช าระค่าภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ต้อง

ก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

(9) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(10) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องคดัเลือก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคมุภายในของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์อยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคมุ และสุม่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจได้

วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อยา่งน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัเก็บรายได้และน าสง่ให้กองทรัสต์ครบถ้วนถกูต้อง 

(ข) ไมเ่รียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และต้องอยูภ่ายในกรอบที่สญัญา

นีก้ าหนดให้เรียกเก็บได้ 
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(ค) มีการดแูลและซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้

สามารถใช้จดัหาผลประโยชน์ได้อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

(ง) จดัให้มีแผนฉกุเฉิน เพื่อรองรับเหตฉุุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรืออาจมี

ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่การด าเนินงานของกองทรัสต์ หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ 

(จ) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหว่าง

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 

2.1.4 การบริหารจัดการ 

บลจ.บวัหลวง มีจ านวน 7 ฝ่ายงาน ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในการสนบัสนนุงานที่เก่ียวข้องกบัการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์  มีขอบเขต
และหน้าที่ความรับผิดชอบซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1.) ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment 

ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment เป็นฝ่ายงานที่มีหัวหน้าฝ่ายงาน (Head of Real Estate 
and Infrastructure Investment) เป็นผู้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของแตล่ะสว่นงานให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิงานที่
ได้ก าหนดไว้ ซึง่ประกอบด้วย 3 สว่นงาน คือ   

1. สว่นงาน Infrastructure Fund 

2. สว่นงาน Property Fund 

3. สว่นงาน Real Estate Investment Trust (REIT) ซึง่เป็นสว่นงานท่ีท าหน้าที่หลกัในการรับผิดชอบในการบริหาร
จดัการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

2.) ฝ่ายงาน Compliance & Legal 

 ฝ่ายงาน Compliance & Legal มีหน้าที่ตรวจสอบการท างานในหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์และก ากับให้การ
ท างานของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดตามหลกัการไว้วางใจได้เช่นการจัดตัง้กองทรัสต์ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้องด้านกฎหมายทัว่ไป 

3.) ฝ่ายงาน Operation & System 

ฝ่ายงาน Operation & System มีหน้าที่จัดเตรียมระบบการจัดสรรหน่วยทรัสต์การจองซือ้หน่วยทรัสต์รวมทัง้งาน
บญัชีการเงินของกองทรัสต์ในสว่นท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รับผิดชอบ 

4.) ฝ่ายงาน Product Management 

ฝ่ายงาน Product Management มีหน้าที่ร่วมจดัเตรียมเอกสารยื่นจดัตัง้และเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจดัพิมพ์ใบ
จองซือ้และใบหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง มีหน้าที่ร่วมวางแผน จดัเตรียม และด าเนินการ
งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบังานจดัการกองทรัสต์ เช่น สือ่โฆษณา งานประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และงานโฆษณา
ประชาสนัธ์อื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอเป็นครัง้คราว เป็นต้น 
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5.) ฝ่ายงาน Risk Management 

ฝ่ายงาน Risk Management มีหน้าที่บ ริหารความเสี่ยงน าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและอนมุตัิน ากรอบการบริหารความเสีย่งไปใช้เป็นพืน้ฐาน
และแนวทางในการประเมินและรายงานความเสีย่ง และถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนกังานได้รับทราบ 

6.) ฝ่ายงาน Internal Audit 

 ฝ่ายงาน Internal Audit  ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

7.) ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support  

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support ท าหน้าที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และด าเนินการงานด้านทรัพยากร
บคุคล รายละเอียดบคุลากรและผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการกองทรัสต์ของหน่วยงานต่างๆของผู้จัดการกองทรัสต์  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

จ านวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

หน่วยงาน จ านวน

บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลกั* คุณสมบัต ิ

ฝ่ายงาน Real Estate & 

Infrastructure Investment  

15 นายพรชลติ พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านการเงิน และ/หรือ

อสงัหาริมทรัพย์  

ฝ่ายงาน Compliance & Legal  5 นายสธีุร์  คนัธารวงสกลุ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านก ากับดูแลการ

ปฏิบตัิงาน และกฏหมาย 

ฝ่ายงาน Operation & System 41 นายวินยั  หิรัณย์ภิญโญภาศ กรรมการผู้จดัการประสบการณ์การ

ท างานด้านการเงินและบลจ.  

ฝ่ายงาน Product Management 21 นางสาววิภารัตน์  เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านการเงินและบลจ.  

ฝ่ายงาน Risk Management 5 ดร.อดิศร  โรจน์พนัธุ์ ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร

ประสบการณ์การท างานด้านการ

บริหารความเสีย่งและบลจ.  
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หน่วยงาน จ านวน

บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลกั* คุณสมบัต ิ

ฝ่ายงาน Internal Audit 2 นางสาวสริิมา ประภาพานิชย์ ผู้ ช่ ว ย ก รรม ก า รผู้ จั ด ก า ร  ผู้ มี

ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ

ภายใน 

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service 

Support 

20 นางอบุลรัตน์  บษุยะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านบริหารทรัพยากร

บคุคลและบลจ.  

หมายเหต ุ*นายพรชลิต พลอยกระจ่าง เร่ิมปฏิบติัหนา้ที่รบัผิดชอบ ฝ่ายงาน Real Estate & Infrastructure Investment               

    เมื่อวนัที ่2 มกราคม 2562 
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2.1.5 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ ผู้จัดการกองทรัสต์  

 ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับคา่ธรรมเนยีมส าหรับการปฏิบตัิ
หน้าที่ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ของ NAV อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

ส่วนที่ 1 ค่ าธรรม เนี ยมการบ ริหาร

จดัการกองทรัสต์ 
ไมเ่กิน 1.00% ตอ่ปีของ NAV ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต ่า

กวา่ 8 ล้านบาทตอ่ปี 

ส่วนที่ 2 คา่ธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  

ดรูายละเอียดในคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ส่วนที่  3 ค่าธรรมเนียมการได้มาหรือ

จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

ไมเ่กิน 5.00% ตอ่ปีของ NAV ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทรัพย์สิน

หลกัที่มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

 

2.1.6 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้จัดการกองทรัสต์ 

การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ 

การเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์สามารถท าได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดใน 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เมื่อปรากฏว่าผู้จดัการกองทรัสต์มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญานี ้สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้ทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใดของสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
การผิดสัญญานัน้ทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ทรัสตีก าหนดตามสมควร ทรัสตีอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้โดย
บอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั  

(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 1 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติ
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ตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสัง่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏข้อเท็จจริงวา่การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุลง 
และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศ สช. 29/2555  

(จ) ปรากฏว่ามีการเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้อง อนัท าให้ทรัสตีเห็นวา่ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสญัญาฉบับนี ้และสญัญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือสัง่พกัการปฏิบตัิ
หน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกวา่ 90 (เก้าสบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบคุคล หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท หรือช าระบญัชี หรือถูก
พิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย 
หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์สิน้อาย ุและผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ยื่นค าขอต่อ
อายกุารให้ความเห็นชอบตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ หรือมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมายและประกาศ
ที่เก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์  และไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามค าสัง่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด และทรัสตีได้ท าหนังสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์แก่
ผู้จดัการกองทรัสต์แล้ว 

 โดยในกรณีที่กองทรัสต์ได้ท าสญัญา หรือข้อตกลงกบับคุคลใด ๆ เช่น สญัญากู้ยืมเงิน และในสญัญา หรือข้อตกลง
ดงักลา่วมีข้อก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขใด ๆ การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา หรือข้อตกลงนัน้ด้วย  

2.1.7 วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์  

 ในการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มีมติแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ และแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมท่ี่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติเห็นชอบเพื่อ
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ต่อไป ภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัที่เกิดเหตแุหง่การเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ 
และแต่งตัง้บคุคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ได้รับมติ หรือภายในระยะเวลาอื่นใด
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่เกิดเหตแุห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้มีมติแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมใ่นการประชุมคราวเดียวกนัแล้ว ทรัสตีไม่ต้องด าเนินการเรียกประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดในข้อนีอ้ีกครัง้หนึง่  
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2.1.8 กองทรัสต์ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บริหารจัดการ 

  ปัจจุบัน บลจ.บัวหลวง มีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ที่อยู่ภายใต้บริการจัดการ คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ที่ในโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  บางส่วน โดยมีระยะเวลา                    

ตัง้แต่วันที่  24 พฤศจิกายน 2549 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2584 โดยนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

http://futurepf-th.listedcompany.com 

2.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

2.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

 วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 2 กรกฎาคม 2535 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 7,059,000,000 บาท 
 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในเขตกรุงเทพมหานคร และอาคารส านกังาน

ในเขตภมูิภาค รวมทัง้ให้บริการภายในอาคาร และการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ 
 ผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ธนเทเลคอม จ ากดั 40,079,998 56.78 

2. บริษัท ซีพี พร็อพเพอร์ตีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 30,510,001 43.22 

3. นายวรวิทย์ เจนธนากลุ 1 0.00 
 

 ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ 02-858-1188 
 โทรสาร 02-858-1480 
 คณะกรรมการบริษัท 1. คณุขจร          เจียรวนนท์ 

  2. คณุนฤมล         ธเนศสนุทร 

  3. คณุนพปฎล           เดชอดุม 

  4.คณุชาติวฒุิ            ตนัจนัทร์พงศ์  

  5. คณุสมเกียรติ         วิภษูณมงัคละ 

  6. คณุประเสริฐ          เจียรกลุ 
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คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของทรู พรอพเพอร์ตีส์ ประกอบด้วย นายขจร เจียรวนนท์ หรือ 

นางสาวนฤมล ธเนศสนุทร หรือนายนพปฎล เดชอดุม หรือนายชาติวฒุิ ตนัจนัทร์พงศ์ ลง

ลายมือช่ือ ร่วมกบั นายสมเกียรติ วิภษูณมงัคละ หรือนายประเสริฐ เจียรกลุ รวมเป็นสอง

คน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

2.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1.) หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ 

 1.1 จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ
ของกองทรัสต์ 

 1.2 ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมในการจัดหา
ประโยชน์ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

 1.3 การจดัท าบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน โดยจดัให้มีบญัชีและรายงานต่างๆ 
ตามความเหมาะสม รวมทัง้เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เก่ียวกับรายได้จากการด าเนินการโดยรวมของกองทรัสต์ (Gross 
Operating Revenue) และคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ (Operating Expenses) เพื่อน าสง่แก่กองทรัสต์ 

 1.4 การด าเนินการด้านการตลาดโดยจัดให้มีแผนการโฆษณาที่จ าเป็นส าหรับกองทรัสต์ ทัง้นีต้้องเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิแล้ว 

2.) หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล 

 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที่กองทรัสต์เข้าลงทนุตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี 

3.) หน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต์ 

 ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ในเร่ืองการท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องของกองทรัสต์ โดยให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที่โดยค านงึถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4.) หน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสต ี

 การให้ความร่วมมือกับผู้ จัดการกองทรัสต์  หรือทรัสตี  ในการปฏิบัติตามระบบการก ากับดูแลผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดั
เตรียมการให้ข้อมลู ถ้อยค า และ/หรือสง่มอบเอกสารใด ๆ ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีร้องขอในกรณีที่มีความจ าเป็น
และเหมาะสม 

5.) หน้าที่ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการจัดให้มี ปฏิบตัิตาม และปรับปรุงมาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง้เปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ให้
ถกูต้อง ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริงให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีทราบ นอกจากนีผู้้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่
ด าเนินการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
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6.) การมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิหน้าที่และการก ากับดูแล (Outsourcing) 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิหน้าที่บางสว่นของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เท่าที่ไม่ขดั
ต่อกฏหมาย กฏ ระเบียบ หรือประกาศใดๆที่ใช้บงัคบัแก่กองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตี และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายเก่ียวกบัการมอบหมายงาน และการวา่จ้างบคุคลภายนอก (Outsourcing)  

7.) ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการปฏิบตัิตาม ปรับปรุง และเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์
และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

2.2.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดย

แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ของ NAV อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ส่วนที่ 1 คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน ไมเ่กิน 3.00% ตอ่ปีของ NAV ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการ

ด าเนินงานส าหรับแตล่ะโครงการ   

ส่วนที่ 2 คา่ธรรมเนียมพเิศษ ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขัน้ ต้นจาก

อสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง  ส าหรับ

แตล่ะโครงการ 

ส่วนที่  3 ค่าธรรมเนียมการบริการการ

ท าสญัญา 

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ที่  

และ/หรือ ค่าบริการพืน้ที่  ส าหรับการ

เข้าท าสัญญาใหม่ห รือการต่ออายุ

สัญ ญ า เดิ ม เพื่ อ ก า รเช่ า ห รือ ก า ร

ให้บริการพืน้ที่ รวมถึงการน าทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ ส าหรับ

ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา  3 ปี 

และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 
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2.3 ทรัสต ี

2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)(“บลจ.กรุงไทย”) 

(Krung Thai Asset Management Public Company Limited, “KTAM”) 

 ใบอนุญาต ได้รับใบอนญุาตการประกอบธุรกิจทรัสตี เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2557 

 ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 

 ผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2561 ประกอบด้วย                                        

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 99.99 และ ผู้ ถือหุ้นอื่น ร้อยละ 0.01                                                      

 โทรศัพท์ 02-686-6100 

 โทรสาร 02-670-0430 

 เว็บไซต์ www.ktam.co.th 

2.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

ทรัสตีมีหน้าที่จดัการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยีย่งผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดย
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาต้อง
เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นีห้ากการแก้ไขไม่เป็นไปตามที่กล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
หากเป็นในกรณีที่หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์  หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม  
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีข้อก าหนด  
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต. มีค าสัง่ตามมาตรา 21  
แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์  

2) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท าโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้และ  
ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
ต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในสัญญานี  ้
และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่  

3) ดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) มีลักษณะและ  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) และกฎหมายที่

http://www.ktam.co.th/
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เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิม และการแต่งตั ง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ หรือผู้ รับ
มอบหมายรายใหม ่(ถ้ามี) 

4) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

5) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ทรัสตี 

ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีจะได้รับคา่ธรรมเนียมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นทรัสตี และผู้ เก็บรักษา
ทรัพย์สินโดยได้รับค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม โดยมีการก าหนดอตัราขัน้ต ่าที่ 4 ล้าน
บาทตอ่ปี 

2.4 ชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

2.4.1 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

ช่ือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2009-9000 

2.4.2 ผู้สอบบัญช ี

ช่ือ บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู ่ ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2677-2000 

2.4.3 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ช่ือ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั 

ที่อยู ่ 976/10 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ 0-2641-5775 
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3. การก ากบัดูแลกองทรัสต์ 

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนด บลจ.บวัหลวง มีระบบในการควบคมุดแูล
และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์และงานที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและมีการก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี วีธีการในการควบคมุดแูลและตรวจสอบอย่างชดัเจน ซึ่ง
ผู้ปฏิบตัิงานในหน้าที่ดงักลา่วจะต้องมีความเป็นอิสระ มีการก าหนดขัน้ตอน วิธีการและระยะเวลาอยา่งชดัเจนในการรายงาน
ผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยตรงรวมทัง้
มีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการป้องกนัข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หลกัเกณฑ์ และ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อที่ 2 โครงสร้างการจดัการ 

3.3 การประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee) 

 การประชมุคณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee, REITCOM) มีการ

ก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีวาระส าคญัหรือตามที่เห็นสมควร โดยกลุม่งาน Real Estate & Infrastructure 

Investment จะเป็นผู้ด าเนินการจดัการประชุมและท าหน้าที่เป็นเลขาธิการในการประชมุ โดยก าหนดให้ต้องมีคณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด และมติทัง้ปวงจะชีข้าดตามเสียงข้างมาก 

โดยทัว่ไปจะมีวาระท่ีส าคญัในการประชมุ ดงันี ้

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ผา่นมา 

 วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

 วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบงบการเงิน 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

 วาระท่ี 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

3.3.1 ข้อก าหนดในการประชุม  

1. การก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีวาระส าคญัหรือตามที่เห็นสมควร โดยกลุม่งาน Real Estate & 

Infrastructure Investment จะเป็นผู้ด าเนินการจดัการประชมุและท าหน้าที่เป็นเลขาธิการในการประชมุ 

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทัง้นี ใ้นกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ให้กรรมการท่ีเข้าประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุในครัง้นัน้แทน 
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3. ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม การ

วินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเร่ืองใด จะต้องไมเ่ข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้ๆ พร้อมทัง้บนัทกึในรายงานการประชมุเก่ียวกบั

ความมีสว่นได้เสยี หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ๆ วา่มีความเก่ียวข้องอยา่งไร 

4. จดัท าบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบ

ได้ และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุเพื่อเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

3.3.2 ธุรกรรมที่ส าคัญของกองทรัสต์ที่เสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 

1. กลยทุธ์การลงทนุ นโยบายการจดัการ รวมถึงโครงสร้างเงินทนุ 

2. การแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานภายนอก เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกันการจัดจ าหน่าย และผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

3. การคดัเลอืกทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุตามขัน้ตอนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

4. การจ าหนา่ยทรัพย์สนิตามขัน้ตอนการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

5. การพิจารณาตรวจสอบ และการท ารายการท่ีเข้าขา่ยการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

6. การก าหนดงบประมาณประจ าปี ตามขัน้ตอนการก าหนดงบประมาณ 

7. การเพิ่มทนุ การกู้ยืม และการออกหุ้นกู้  ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุ 

8. การเข้าท ารายการอื่นๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 

เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็นต้น 

3.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บลจ.บวัหลวงในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์เก่ียวกับการเก็บ

รักษาข้อมลูภายใน ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลบัต่อบุคคลภายนอก หรือต่อพนกังานของบริษัทที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง และต้องไม่น า

ข้อมลูที่ได้มาใช้ นอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าที่ปกติ หรือไปใช้อยา่งไมเ่หมาะสม 

2. จดัระบบเก็บรักษาเอกสารที่เป็นความลบัด้วยความระมดัระวงั  

 3. ระมดัระวงัการสนทนา หรือหารือเก่ียวกบัข้อมลูภายในที่เป็นความลบักบับคุคลภายนอกสว่นงาน เพื่อมิให้บคุคล

ผู้ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นรู้เห็นในข้อมลูนัน้ 

4. ใช้ความระมดัระวงัในการสง่หรือรับข้อมลูภายใน เพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลูก่อนที่จะเปิดเผยสูส่าธารณะ 
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5. ห้ามบคุคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพืน้ที่ปฏิบตัิงานของหน่วยงาน โดยจดัให้มีพืน้ท่ีส าหรับการประชุมหรือต้อนรับ

แยกไว้ตา่งหาก 

6. หากพนักงานมีข้อสงสยัว่าข้อมูลใดจะเป็นความลบั หรือข้อมูลที่จะเปิดเผยได้หรือไม่นัน้ ก าหนดให้พนกังาน

สอบถามโดยตรงกบัผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่ายงาน  Compliance & Legal 

3.5 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจดัการทรัสต์ 

3.5.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการดงัตอ่ไปนีก้่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครัง้  

 1. ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิซึง่รวมถึงข้อมลูและเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) 

 2. จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 3. ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผู้ จดัการกองทรัสต์จะจดั

ให้มีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบั

ตามสทิธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วตอ่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรัสต์ จะด าเนินการดงันีด้้วย 

 1. จดัให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทนุในทรัพย์สนิ วา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

 2. ขออนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิ ดงันี ้  

  2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

• ส าหรับธุรกรรมที่เก่ียวกับการได้มาทรัพย์สินหลกั ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป 

• ส าหรับธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

• จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกับผู้จดัการกองทรัสต์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารบริษัท และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีข้อมูลประกอบการ

ตดัสนิใจในการอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

• ด าเนินการให้บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัพย์สนิที่เสนอขายไมม่ีสว่นร่วมในการอนมุตัิการลงทนุใน

ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

2.2 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีบคุคลทัว่ไปท่ีมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจ้าของ 
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• ส าหรับธุรกรรมที่เก่ียวกับการได้มาทรัพย์สินหลัก ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท        

เพื่อพิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป 

• การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ตัง้แต่ร้อยละ 30.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับ

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3.5.2 การจ าหน่ายทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจะพิจารณาจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัตอ่ไปนี  ้

 1. จดัให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 2. การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกั ต้องน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป 

 3. การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัต้องกระท าโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนมุตัิตามที่ระบุ
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ อีกทัง้มกีระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์เช่นเดียวกบั
การได้มาซึง่ทรัพย์สนิ 

3.5.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โดยคดัเลอืกจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สนิในแตล่ะประเภททรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ 

3.5.4 การคดัเลอืกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีการคดัเลือกบคุลากรเพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ
ท างานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นส าคญั ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบคุลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคณุสมบตัิตามที่
ระบไุว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

 1. เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเร่ิมงานกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 2. เป็นผู้ที่ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามของบคุคลที่มีอ านาจในการจดัการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

 3. คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดแูลคดัเลือกบคุลากรตามคณุสมบตัิที่กลา่ว

ไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานร่วมตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรด้วย 

 ทัง้นี ้บคุลากรท่ีได้รับการคดัเลอืกในแตล่ะต าแหนง่งาน จะมีข้อจ ากดัมิให้ท าหน้าที่ในต าแหนง่งานอื่นที่อาจขดัแย้ง
ตอ่การปฏิบตัิหน้าทีใ่นต าแหนง่งานหลกัที่ได้รับการมอบหมาย 
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3.5.5 การลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงนิสด 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการควบคมุดแูลการลงทนุในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 
โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอื่นที่ต้องการลงทนุและสดัสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

3.6 การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่า
สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด คา่ใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภยั คา่บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น ทัง้นี ้หากมีการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้
ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ทรัสตีทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ 

โดยผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดอายุตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามความเหมาะสม
เป็นรายกรณี และสามารถตอ่อายไุด้โดยอตัโนมตัิ  อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์อาจแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ หรือพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายกรณี 
โดยในเบือ้งต้น ส าหรับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุครัง้แรก ได้ก าหนดเง่ือนไขในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีสทิธิพิจารณาถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) กรณีที่ก าไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) ต ่ากว่า

ร้อยละ 95 ของประมาณการของก าไรดงักลา่วตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมตัิจากผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน เว้นแต่

กรณีมีเหตสุดุวิสยั หรือ 

(2) กรณีอตัราการเช่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุครัง้แรกที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จดัการต ่ากวา่ร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั เว้นแตก่รณีมีเหตสุดุวิสยั 

(3) หากในระหว่างปีใดที่มีเหตุสุดวิสยัเกิดขึน้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจเสนอแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีที่ได้ปรับปรุงต่อผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติได้ และหากปรากฏว่าก าไร

ขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) มีอตัราต ่ากว่าร้อย

ละ 95 ของประมาณการของก าไรดงักล่าวตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ปรับปรุง

แล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั 
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3.7 การตดิตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การด าเนินการของทรัสตี 

1) การรับ – ส่งมอบ ทรัพย์สินและสัญญาต่างภายหลังการจัดตัง้กองทรัสต์ 

1.1 การรับ - ส่งมอบ
ทรัพย์สินและ
สัญญาต่าง ๆ 

 

- น า ส่ ง เ อ ก ส า ร แ ส ด ง
กรรมสทิธ์ิ / สิทธ์ิ ในทรัพย์สิน 
รวมทัง้สัญญาและเอกสาร
ส าคัญต่าง ๆให้แก่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

- เ ข้ า ต ร ว จ ต ร า ส ภ า พ
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน
พร้อมกับผู้ จัดการกองทรัสต์ 
และทรัสตี 

- จัดท ารายงานบนัทึกสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ เร่ิมด าเนินการ
ต รวจตรา  และส่ งส า เน า
รายงานดังกล่าวให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ภายใน 5 วันท า
การนบัแต่วนัที่ท าบนัทึกแล้ว
เสร็จ 

- ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สิน
และสัญญาต่าง ๆ  ที่ ได้ รับจาก
เจ้าของทรัพย์สิน ผู้บริหารอสงัหาฯ 
และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น 
ที่ปรึกษากฏหมาย ผู้ประเมินราคา 
เป็นต้น  

- จั ด ท า ส า เน า ห นั ง สื อ แ ส ด ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และสญัญา
ตา่ง ๆ เก็บไว้ที่ผู้จดัการกองทรัสต์ 1 
ชุด เพื่อใช้อ้างอิงและประกอบการ
ปฏิบตัิงาน และจัดท าหนงัสือน าส่ง
เอกสารส าคัญน าส่งให้ทรัสตีเพื่อ
เก็บรักษาตอ่ไป 

- เ ข้ า ต ร ว จ ต ร า ส ภ า พ
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุนพร้อม
กับ ทรัสตี และผู้ บริหารอสังหาฯ 
และตรวจสอบรายงานบนัทกึสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ 

- รั บ ม อบ ท รัพ ย์ สิ น จ า ก
เจ้ า ข อ งท รัพ ย์ สิ น  ต า ม
ราย ล ะ เอี ย ด ท รัพ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนพร้อม
ส อ บ ท า น ร า ย ล ะ เอี ย ด
ท รัพ ย์สิ น  ส า เนาหนังสื อ
แสด งก รรม สิ ท ธ์ิ  รวม ทั ้ง
สัญญาต่างๆ ที่ ได้ รับจาก
ผู้จดัการกองทรัสต์  

- เ ข้ า ต ร ว จ ต ร า ส ภ า พ
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
แต่วนัที่ทรัสตีเข้าครอบครอง
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
ตรวจสอบรายงานบันทึก
สภาพอสงัหาริมทรัพย์ 

 

2) การติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาฯ 

2.1 การจัดเก็บรายได้
และน าส่งให้
กองทรัสตร์ โดย
ครบถ้วนถกูต้อง 

- กองทรัสต์ก าหนดนโยบาย
ให้ผู้ เช่าช าระเงินค่าเช่าเข้า
บัญชีเงินฝากของกองทรัสต์
โดยตรง  อย่างไรก็ตาม กรณี
ที่ ผู้ เช่ าช าระเงิน เข้าบัญ ชี
ผู้ บริหารอสังหาฯ ผู้ บริหาร
อสงัหาฯจะน าเงินค่าเช่าเข้า
บญัชีของกองทรัสต์     

- ทกุสิน้เดือนผู้บริหารอสงัหา

- ทุ กสิ น้ เดื อนต รวจสอบความ
ถกูต้องของจ านวนเงินรายได้ที่โอน
เข้าบัญชีเปรียบเทียบกับรายงาน
และเอกสารประกอบต่างๆ ที่ได้รับ
จากผู้บริหารอสงัหาฯ 

- กรณีจ านวนเงินถูกต้อง จัดเก็บ
ข้อมูล และเอกสารประกอบต่างๆ 
พร้อมจัดท างบการเงิน และจัดท า
รายงานเสนอตอ่ทรัสตี  

- ทุกสิน้เดือนตรวจสอบงบ
กา ร เงิน เป รียบ เที ย บ กั บ
รายงานและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ร่วมกับผู้ ตรวจสอบ
บญัชี 

- กรณีไม่พบความผิดปกติ 
จดัเก็บรายงานและเอกสาร 

- กรณีพบความผิดปกติ แจ้ง
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การด าเนินการของทรัสตี 

ฯ จัดท าสรุปข้อมูลการเรียก
เก็บรายได้คา่เช่าตามสญัญา
เช่า เงินสดค่าเช่ารับในเดือน
นัน้ๆ และลูกหนีท้ี่ ค้างช าระ
ค่ า เช่ า  น าส่ งใ ห้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ตรวจสอบ 

- กรณีจ านวนเงินไม่ถูกต้อง แจ้งให้
ผู้บริหารอสงัหาฯชีแ้จงเหตุผล และ
แก้ไขให้ถกูต้อง 

ต รวจสอบ  และแ ก้ ไข ใ ห้
ถกูต้อง 

2.2 การเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจาก
กองทรัสต์  

- ผู้ บ ริหารอสังหาฯ จัดท า
ง บ ป ระ ม าณ แ ล ะ เส น อ
แผนการด าเนินงานประจ าปี
ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อ
พิจารณาก าหนดงบประมาณ
ลว่งหน้าก่อนสิน้รอบบญัชีใน
แตล่ะปี 

- ก ร ณี มี ก า ร ก า ห น ด
งบประมาณ ส่งเอกสารขอ
เบิกคา่ใช้จ่าย พร้อมหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย มายัง
ผู้ จั ด ก ารกอ งท รัส ต์  เพื่ อ
ตรวจสอบและพิจารณาการ
เบิกจ่าย  

- ก ร ณี ไม่ มี ก า รก า ห น ด
งบ ป ระ ม าณ  ห า รื อ กั บ
ผู้ จัดการกองท รัสต์  ชี แ้จง
เหตุผลความจ าเป็นในการ
เบิกจ่าย เพื่อก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องขออนุมัติ 
หากได้ รับอนุมัติ  ผู้ บ ริหาร
อสังหาฯ ส่งเอกสารมายัง
ผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยระบ ุ
1)รายละเอียดทรัพย์สิน  2) 
วงเงินที่ขออนุมัติ  3) เลขที่
ห นั ง สื อ อ นุ มั ติ  4 )  อื่ น  ๆ 

- ผู้ จัด การกองท รัส ต์พิ จ ารณ า
แผนการจัดท างบประมาณร่วมกับ
ผู้ บ ริหารอสังหาฯ และน าเสนอ
คณ ะก รรมการ  REITCOM เพื่ อ
พิ จ า รณ าอนุ มั ติ ง บ ป ระม าณ
ประจ าปี 

- กรณีมีการก าหนดงบประมาณ 
หากค่ า ใ ช้ จ่ าย ดั งก ล่ า วอยู่ ใน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ 
ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย และแจ้งผล
การตรวจสอบให้ทรัสตีพิจารณา
ด าเนินการสั่งจ่ ายเงิน เข้าบัญ ชี
ผู้ เก่ียวข้อง  

- กรณีไม่มีการก าหนดงบประมาณ 
หรือ หากคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมอ่ยูใ่น
งบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ หรือเกิน
กว่างบประมาณที่ ได้ รับอนุมัติ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์แจ้งผู้ บ ริหาร
อสังหาฯให้ชีแ้จงถึงความจ าเป็น
แล ะ เหม าะสม ขอ งค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ดังกล่าว และขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทัง้นี ้หากมีความเห็นว่าค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ 
ก็จะอนมุตัิการสัง่จ่าย หากผู้จดัการ
กองทรัสต์ไม่เห็นควรให้จ่ายเงิน 

- ทุกสิน้เดือนตรวจสอบงบ
กา ร เงิน เป รียบ เที ย บ กั บ
รายงานและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ร่วมกับผู้ ตรวจสอบ
บญัชี 

- กรณีไม่พบความผิดปกติ 
จดัเก็บรายงานและเอกสาร 

- กรณีพบความผิดปกติ แจ้ง
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
ต รวจสอบ  และแ ก้ ไข ใ ห้
ถกูต้อง 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การด าเนินการของทรัสตี 

ตามแตก่รณี 

- ก รณี เป็ น เร่ืองเร่งด่ วนที่
จะต้องขออนุมัติ ผู้ บ ริหาร
อสังหาฯจะโทรศัพท์ / email 
มาแจ้งขออนมุตัิจากผู้จดัการ
กองทรัสต์ก่อน 

แจ้งผู้บริหารอสงัหาฯ คืนเอกสารชุด
ดงักลา่วกลบัไป 

- จั ด ท า บั น ทึ ก ร า ย ก า ร  แ ล ะ             
งบการเงิน เสนอตอ่ทรัสตี 

 

2.3 การดูแลและซ่อม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของ
กองทุนอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ต ร ว จ ด้ ว ย ส า ย ต า ว่ า 
ทรัพย์สินหลักอยู่ในสภาพ
พร้อมจัดหาผลประโยชน์ 
ห า ก พ บ ท รัพ ย์ สิ น ช า รุ ด
บกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั ซึ่ง
กระทบต่อการจัดหารายได้
ขอ งกอ งท รัส ต์  ผู้ บ ริห า ร
อสงัหาฯ จะท าการจดบนัทึก 
ถ่ายภาพประกอบตามสภาพ
ทางภายภาพที่ เห็ น  และ
ด าเนินการซ่อมแซม พร้อม
แจ้งให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
ทราบ 

- ก ร ณี ผู้ เ ช่ า แ จ้ ง ค ว า ม
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ซ่ อ ม แ ซ ม
ท รัพ ย์สิน ในภาพรวม    ผู้
บริหารอสงัหาฯ จะพิจารณา
ความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของรายการซ่อมแซม
ดังกล่าวโดยค านึ งถึ งการ
รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้
เ ช่ า ด้ ว ย  พ ร้ อ ม แ จ้ ง ใ ห้
ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ 

- กรณีผู้ เช่าไม่ประสงค์ต่อ
สญัญาเช่า  ผู้บริหารอสงัหาฯ 
จะรับคืนทรัพย์สินจากผู้ เช่า 

- กรณีที่ผู้บริหารอสงัหาฯ ขออนมุตัิ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ผู้จดัการ
กอ งท รัส ต์ จ ะพิ จ า รณ าค วาม
เหม าะสมของการด า เนิ นการ
ดงักลา่ว 

- หากเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
การท ารายการ ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
จดัจ้างผู้ซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่ช ารุด
บกพร่องอย่างมีนยัส าคญั ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและรายงานผล
ความคืบหน้าให้ทรัสตีทราบ 

- ตรวจสอบรายงานความ
คื บ ห น้ า จ า ก ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ 

- กรณีไม่พบความผิดปกติ 
จดัเก็บรายงานและเอกสาร 

- กรณีพบความผิดปกติ แจ้ง
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
ต รวจสอบ  และแ ก้ ไข ใ ห้
ถกูต้อง 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การด าเนินการของทรัสตี 

แ ล ะ ใ ห้ ผู้ เ ช่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
ใ ห้ อ ยู่ ใน สภ าพพ ร้อ ม ใ ช้
เช่นเดียวกับตอนเร่ิมสญัญา
เช่า 

3) การบริหารจัดการกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลกองทรัสต์ 

3.1 การพิจารณาจ่าย
จ่ายประโยชน์
ตอบแทน 

- - ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
พิจารณาอนมุตัิจ านวนเงินที่จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน 

- ท าจดหมายแจ้งก าหนดวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิใน
การรับเงินประโยชน์ตอบแทนผล
ภายใน 14 วนันบัจากวนัแจ้งตลาด
หลกัทรัพย์ 

- ก าหนดวนัจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ภายใน 14 วันนับจากวันปิดสมุด
ทะเบียน  

- แจ้งก าหนดการดังกล่าวต่อส่วน
งานที่เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

- ทรัสตีตรวจสอบรายงาน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
จากผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

3.2 การจัดให้มกีาร
ประเมิน / ทบทวน
ราคาทรัพย์สิน
ประจ าปี 

- จดัสง่ข้อมลูที่จ าเป็นให้แก่ผู้
ประเมินราคาอิสระ 

- อ านวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินทรัพย์สินของผู้
ประเมิน 

- รวบรวมรายการทรัพย์สินทัง้หมด
ของกองทรัสต์ที่จะครบรอบประเมิน
ในรอบปีปัจจบุนั 

- คัด เลือกและแต่งตัง้ผู้ ประเมิน
ราคาอิสระ ตามเกฏฑ์การคดัเลือก
ผู้ รับมอบหมายงาน พร้อมแจ้งให้
ผู้ บ ริหารอสังหาฯ รับทราบ เพื่ อ
จัด เต รียมเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

- ตรวจสอบสมมติฐานและความ

- ทรัสตีตรวจสอบรายงาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
จากผู้จดัการกองทรัสต์ 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การด าเนินการของทรัสตี 

ถู ก ต้ อ ง ใน ก า รป ระ เมิ น รา ค า
ท รัพ ย์สิน  พ ร้อมน าส่ งรายงาน
ประเมินให้กบัทรัสตี และกลต. 

- ส รุปราคาประเมิน เผยแพ ร่ใน
เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3.3 การตรวจตรา
ทรัพย์สินประจ าปี 

- เข้าท าการตรวจตราสภาพ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง
กองท รัสต์พ ร้อมผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และทรัสตี 

 

- รวบรวมรายการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที่ครบก าหนดการเข้า
ตรวจสภาพประจ าปี 

- ป ระสาน งานกับ ท รัสตี  แ ล ะ
ผู้บริหารอสงัหาฯ เพื่อท าตารางนัด
หมายวันที่ เข้าท าการตรวจตรา
สภาพอสงัหาริมทรัพย์ 

- เ ข้ า ท า ก า รต รว จ ต รา ส ภ าพ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ว่ามี
อยู่ จ ริงและมี สภาพที่ จ ะใ ช้ห า
ผลประโยชน์ได้ 

- จั ด ท า ราย งานบั น ทึ ก สภ าพ
อสังหาริมท รัพย์ให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ เข้าตรวจตรา
ทรัพย์สนิ 

- น าส่งส าเนารายงานบนัทึกสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ให้ทรัสตีภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันที่ท ารายงาน
ดงักลา่วแล้วเสร็จ 

- ทรัสตีตรวจสอบรายงาน
บันทึกสภาพทรัพย์สินจาก
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

3.4 การลงทุนเพื่อ
บริหารสภาพ
คล่องของกองทุน 

- - ตรวจสอบข้อมลูเงินสดคงเหลอืใน
บญัชีของกองทรัสต์ 

- พิจารณาส ารองเงินสดไว้ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ล่วงหน้า
ประมาณ 1 เดือน  โดยส่วนที่เหลือ

- พิจารณาความเหมาะสมใน
การบริหารสภาพคล่องของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
การด าเนินการของทรัสตี 

พิจารณาน าไปลงทุนเพื่อบริหาร
สภาพคล่องตามความเหมาะสม 
โดยแจ้งรายละเอียดการลงทุน 
จ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่
ต้ อ งก า รล งทุ น  เพื่ อ ข ออนุ มั ติ
จากทรัสตี 

- หากได้รับอนุมัติ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อน าเงินสด
ไปลงทนุตามขัน้ตอน 

3.5 การตรวจสอบ

ส าเนากรมธรรม์

ประกันภยั 

- กรณี กรมธรรม์ ใก ล้ครบ
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร
ประกันภัย  แ จ้ งผู้ จัด การ
กองทรัสต์เพื่อด าเนินการต่อ
อายุก รมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

- พิ จ ารณ าความ เพี ย งพอและ
เหมาะสมของเง่ือนไขกรมธรรม์ที่จะ
ตอ่อาย ุ 

- ตรวจสอบผู้ รับผลประโยชน์ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์  

- ตรวจสอบประเภทการประกันภัย
และวงเงินประกันภัย ในแต่ละ
ประเภท Property Damage ทัง้นี ้
การท าประกันภัยต้องไม่ต ่ากว่า 
Replacement Cost 

- พิจารณาความเหมาะสม
ของวงเงินประกนัภยั 

 

3.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่ วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) จนถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนจาก
การสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,150,000 บาท  
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4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.1 นโยบายภาพรวม 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี ้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ยงัมีนโยบายในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ ซึ่งครอบคลมุถึงธุรกิจ

และรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยการน าเสนอ การให้ค ามั่นสัญญา การขอ                    

การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท าพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเพื่อให้บรรลถุึงหลกัการดงักลา่วซึง่ครอบคลมุ 5 ด้าน ดงันี  ้

1. การชว่ยเหลอืทางการเมือง  

2. การบริจาคเพื่อการกศุล  

3. เงินสนบัสนนุ   

4. คา่ของขวญั คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จา่ยอื่น 

5. สนิบนและสิง่จงูใจ 

 โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติมได้ที่ 

www.bblam.co.th 

4.2 การด าเนินงาน 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดขัน้ตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างละเอียด  โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะสอบทาน

ขัน้ตอนการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาช่ือเสยีงของบริษัท โดย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายนี ้โดยทัว่กนั 

 แนวทางการสื่อสาร และการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

 เพื่อให้นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่มีการน าไปใช้อยา่งมีประสทิธิผล เป็นประโยชน์ตอ่องค์กรโดยรวม จ าเป็นท่ี

ทกุคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราว จะต้องรับทราบและ

ตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายดงักล่าว โดยต้องน าไปปฏิบตัิ พร้อมทัง้เปิดเผยให้บุคคลที่เก่ียวข้องกนัทางธุรกิจ เช่น 

บริษัทคูค้่า ลกูค้า เป็นต้น ได้ทราบ 

 การควบคุมภายในและการรายงาน 

 ผู้จัดการกองทรัสต์จะตรวจสอบการบนัทึกรายการทางการเงิน และกระบวนการท าบญัชี อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

เพื่อให้การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่สามารถปฏิบตัิได้อย่างมีประสทิธิภาพและตอ่เนื่อง รวมทัง้เสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัททราบ  
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 หน่วยงานที่มหีน้าที่ รับผิดชอบ  

 ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน เป็นหนว่ยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายนี ้โดยได้รับมอบหมายให้ มีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบและก าหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดตา่งๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการเพื่อบรรลหุลกัการท่ีให้ไว้ 

 บทลงโทษ 

 หากผู้บริหาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราว ที่จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายนีแ้ล้วไม่

กระท าตาม ผู้จัดการกองทรัสต์จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคบัหรือค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่ง

ผู้จดัการกองทรัสต์จะลงโทษอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่ง และมิต้องเรียงล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1)  วา่กลา่วตกัเตือนด้วยวาจา 

 2)  ภาคทณัฑ์และท าทณัฑ์บน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 3)  โยกย้ายเปลีย่นแปลงหน้าทีค่วามรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร 

 4)  เลกิจ้างพนกังาน โดยไมจ่า่ยคา่ชดเชยใดๆ 

4.3 การอนุรักษ์พลังงาน 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังคงให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โดยประสานกับทางผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ให้มีการติดตามวิเคราะห์สรุปผลการใช้พลงังาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงการใช้พลงังานของ
กองทรัสต์ เพื่อที่จะน าไปสามารถวางแผนการใช้พลงังานได้ตอ่ไป รวมทัง้รณรงค์โครงการประหยดัน า้ภายในโครงการผ่านสื่อ
ตา่งๆ เป็นระยะ ในสว่นของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมนัน้ ทางผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัได้ด าเนินการติดตัง้เคร่ืองกงัหนัน า้
แบบ 6 ใบพดั จ านวน 2 ชุด  บริเวณคลองยายซุ่น  หน้าโครงการทรูทาวเวอร์ 1 เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนและปรับสภาพ
น า้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวดีขึน้  รวมทัง้ในปีที่ผ่านมาผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหาร
สงัหาริมทรัพย์ยงัได้จัดให้มีการตรวจวดัวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ โครงการทรู              
ทาวเวอร์ 2 เพื่อน าผลวิเคราะห์ดงักลา่วไปพฒันาปรับปรุงคณุภาพอากาศภายในโครงการตอ่ไป  

 ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์เช่ือมั่นว่าการท าดีผ่านกิจกรรมที่กล่าวมาทัง้หมดนีจ้ะเป็นพลงัส าคัญที่ช่วยสร้างสรรค์
สงัคมไทยได้ แม้ว่าเราจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสงัคม แต่หากส่วนเล็กๆ จ านวนมากพร้อมใจกันด าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์แล้ว พลงัที่มีก็จะยิ่งใหญ่ทัง้สามารถพฒันาสงัคมไทยให้ดีขึน้ได้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของฝ่ายงานตา่งๆ 
ที่รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์  ให้เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด โดยการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในนีเ้ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานท่ีมีความอิสระในการด าเนินงาน จึงรายงานผลการปฏิบตัิงานโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นวา่
ระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์มีความรัดกุมและเหมาะสม  มีการมอบหมาย
บุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (Segregation of Duties) ท าให้
สามารถปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการติดตามควบคมุดูแลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท าให้สามารถควบคุมและติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างรัดกุมและ
เหมาะสม   

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็นธุรกรรมที่
มีรายการเข้าลกัษณะดงันี ้

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์  

1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม  

1.4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.5) ผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้  

2) การอนมุตัิธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผ่านการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  

2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป  

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่ตัง้แต่ 20,000,000  บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 
ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั การค านวณมลูค่าจะค านวณตามมลูค่าการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้โครงการนัน้ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  หน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัส
ตีมีดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่ชดัเจน   

4.2) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ด้วย 

5) ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมลูส าหรับการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน การท าธุรกรรมดงักลา่วไมต้่องได้รับ
การอนมุตัิตามข้อ 2) และไมต้่องผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 4) 
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6.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 

1. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ภายหลังการจัดตั ง้กองท รัสต์  ท รัสตี ในนามของกองท รัสต์ จะแต่ งตั ง้  

บลจ.บวัหลวง เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 

1) บลจ.บัวหลวง เป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และเป็นผู้ ยื่ นขออนุญาตเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

2) บลจ.บวัหลวง เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดการหลกัทรัพย์ และเป็นบริษัท

ย่อยของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บลจ.บวัหลวง มีประสบการณ์ในการบริหาร

จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุ

รวมประเภทอื่น และมีประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญในธุรกิจ ซึง่จะช่วยให้สามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของ บลจ.

บวัหลวงในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้เป็นอยา่งดี 

3) กรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรของบลจ.บวัหลวงเป็นผู้มีประสบการณ์ และ

มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนและการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็น

อยา่งดี  

บลจ.บวัหลวงจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) บลจ.บวัหลวง จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 

สว่น 

ส่วนที่ 1:  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ ไม่เกิน ร้อยละ 0.50 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (TAV) ตอ่ปี  

ส่วนที่ 2:  คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วย 

• ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของของรายได้จากการ

ด าเนินงาน ตอ่ปี 

• ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขัน้ต้นจากอสังหาริมทรัพย์หลัง
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ปรับปรุง  ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือ 

ค่าบริการพืน้ที่ ส าหรับการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่อ

อายุสญัญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึง

การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ ส าหรับ

ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 (สาม) ปี และแปรผนัตาม

ระยะเวลาของสญัญา 

ส่วนที่ 3:  ค่าธรรมเนียมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั ไม่เกิน 

1.00% ของมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัที่มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

 โดยโครงสร้างของค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่ง

เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่น 

2) บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินอตัราที่ระบุในส่วนที่ 2-10 ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายและแต่ละ

โครงการตามความเหมาะสม และ บลจ.บัวหลวง มีระบบการควบคุมและ

ปฏิบัติงานที่ดี และผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เรียกเก็บ และรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที่หรือหาผู้ปฏิบตัิ

หน้าที่แทนในกรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บาง

ประการหรือทัง้หมดได้ นอกจากนี ้

โดย โครงสร้างของค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่งเทียบเคียง

ได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่น 
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2. รายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

ความสัมพนัธ์ ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยธนาคารกรุงเทพถือ

หุ้นทางตรงร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้กองทรัสต์กู้ยืมเงิน เพื่อลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุครัง้

แรก และอาจให้บริการทางการเงินอื่นแก่กองทรัสต์ โดยการให้บริการจะเป็นไป

ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป เช่น บัญชีเงินฝาก บริการระบบบริหารเงินสด (Cash 

Management) เป็นต้น 

ความสมเหตุสมผลของรายการ กู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ เป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis)          

มีเง่ือนไขที่ไม่ด้อยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท

ประกันภยั และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ และการ

ให้บริการทางการเงินอื่นเป็นการให้บริการตามเง่ือนไขการท าธุรกิจทั่วไป 

 

3. นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์  

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยง

กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็น

ธุรกรรมที่มีรายการเข้าลกัษณะดงันี ้

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์  

1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม  

1.4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.5) ผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้  

2) การอนมุตัิธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ต้อง

ผา่นการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

แล้ว  
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2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าเกินกวา่ 1,000,000 บาท หรือตัง้แตร้่อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ จัดการ

กองทรัสต์  

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000  บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่  3 ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั การค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่า

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้โครงการนัน้ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่ง

รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หน้าที่ของผู้ จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเก่ียวกับลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูลประกอบที่

ชดัเจน   

4.2) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม ่และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชมุผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ หนงัสอืเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

5) ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมลูส าหรับการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน การท าธุรกรรม

ดงักลา่วไมต้่องได้รับการอนมุตัิตามข้อ 2) และไมต้่องผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 4) 
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6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

1. รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

ทรัสตี ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน บลจ.กรุงไทย จะท าหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์  

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 
1) บลจ.กรุงไทย เป็นบริษัทผู้ ประกอบธุรกิจจัดการหลกัทรัพย์ บริษัทย่อยของ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม

โครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมประเภทอื่น โดย 

ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บลจ.กรุงไทย  เป็นผู้ จัดการกองทุนของ

กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารส านกังาน 1 กอง คือ กองทุน

รวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท (CFTGF) ดงันัน้ บลจ.กรุง

ไทย จึงมีบคุลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้

สามารถการด าเนินธุรกิจในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้เป็นอยา่งดี 

2) กรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรของ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้มีประสบการณ์ และ

มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนและการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เป็น

อยา่งดี  

บลจ.กรุงไทย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นทรัสตีให้แก่กองทรัสต์ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ ของกองทรัสต์

ตามอตัราและเง่ือนไขที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่

เกินอตัราที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน 

2) ทรัสตีมีระบบการควบคุมก ากับดูแลที่ดี และเป็นไปตามที่เกณฑ์ที่ส านกังาน 

ก.ล.ต.ก าหนด  

3) อตัราคา่ธรรมเนียมของทรัสตีเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ และเทียบเคียงได้

อตัราคา่ธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์อื่นในตลาดที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 
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2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงไทย”) 

ความสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตี โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทยถือ

หุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของทรัสตี 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาจให้บริการทางการเงินอื่นแก่กองทรัสต์ โดยการ

ให้บริการจะเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป เช่น บัญชีเงินฝาก บริการระบบ

บริหารเงินสด (Cash Management) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) เป็นต้น 

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 

การให้บริการทางการเงินอื่นเป็นการให้บริการตามเง่ือนไขการท าธุรกิจทัว่ไป อีก

ทัง้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยงัมีความเข้าใจในธุรกรรมครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี  ้

การบริหารงานผ่านระบบบางอย่างซึ่งใช้ร่วมกันในกลุ่ม  ยังช่วยให้เกิดความ

คลอ่งตวัและความรวดเร็วในการบริหารจดัการ  

3. นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคตจะมีการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1) มีการเปิดเผยข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึง
ข้อมลูของธุรกรรมที่จะเข้าท าและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมได้อยา่งทัว่ถึง 

2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตสุมผลเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัค้านท่ีชดัเจน โดยเวลาดงักลา่วต้องไมน้่อยกวา่ 14 วนั เว้นแต่
ในกรณีที่มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวให้การคัดค้านกระท าในการขอมติผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์นัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตามข้อ 3) ข้างต้น ใน
จ านวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทรัสตีจะไม่กระท าหรือไม่ยินยอมให้มีธุรกรรม
ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีดงักลา่วข้างต้น 

 ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมลูส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีไว้

อย่างชัดเจนแล้วในเอกสารนี  ้การท าธุรกรรมดงักล่าวถือว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้

ลงทนุก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์แล้ว  
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1. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 รายงานที่แสดงดงัต่อไปนีเ้ป็นรายงานเก่ียวกับงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต โดยมี

ความเห็นของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตส าหรับงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

 “ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน การ

เปลีย่นแปลงสนิทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 

(วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 

31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

 เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม  4,491,000,000 

 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูคา่ยตุิธรรม 143,605,079 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 134,921,117 

 ลกูหนีจ้ากการให้เชา่และบริการ 55,752,275 

 รายได้ค้างรับ 6,455,758 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 330,528 

 คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 2,171,982 

 ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน 17,801,438 

 เงินมดัจ า 10,726,388 

 สนิทรัพย์อื่น 1,855,480 

รวมสินทรัพย์ 4,864,620,045 

หนีส้นิ 

 เจ้าหนีก้ารค้า 18,990,116 

 เจ้าหนีอ้ื่นและคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 31,923,049 

 รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 77,703,343 

 เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการ 111,281,114 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 920,000,000 

 หนีส้นิอื่น 1,913,200 

รวมหนีส้ิน 1,161,810,822 

สินทรัพย์สุทธิ  
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รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 

31 ธันวาคม 2561 

 ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 3,620,030,160 

 ก าไรส าหรับงวด 82,799,063 

สินทรัพย์สุทธิ 3,702,809,223 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0401 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้งวด  368,800,000 

1.2 งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการ (หน่วย : บาท) 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

รายได้จากการลงทุน 

   รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 496,044,024 

   ดอกเบีย้รับ 2,347,203 

   รายได้อื่น 7,808,409 

รวมรายได้ 506,199,636 

ค่าใช้จ่าย 

   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11,846,989 

   คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 7,703,580 

   คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,351,641 

   คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 30,632,678 

   คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,384,205 

   คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 453,258 

   ต้นทนุการเชา่และบริการ 141,461,580 

   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,810,248 

   ต้นทนุทางการเงิน 35,029,315 

รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 273,526,142 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 

    รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์                                            78,853,159 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 78,853,159 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 194,672,983 
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1.3 งบกระแสเงนิสดส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการ (หน่วย : บาท) 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 194,672,983 

   ปรบักระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรพัย์สทุธิจากการด าเนินงานใหเ้ป็นเงินสดสทุธิใช้ไปใน

กิจกรรมด าเนินงาน 

 

   การซือ้เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ (4,569,853,159) 

   การซือ้เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงิน (143,605,079) 

   การตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 453,258 

   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ (55,752,275) 

   การเพิ่มขึน้ในรายได้ค้างรับ (6,455,758) 

   การเพิ่มขึน้ในภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน (17,801,438) 

   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ า (10,726,388) 

   การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์อื่น (1,855,480) 

   การเพิ่มขึน้ในเจ้าหนีก้ารค้า 18,990,116 

   การเพิ่มขึน้ในเจ้าหนีอ้ื่นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 18,746,885 

   การเพิ่มขึน้ในรายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า 77,703,343 

   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ ารับคา่เช่าและบริการ 111,281,114 

   การเพิ่มขึน้ในหนีส้นิอื่น 1,913,200 

   ดอกเบีย้รับ (2,347,203) 

   รับดอกเบีย้ 2,016,675 

   ต้นทนุทางการเงิน 35,029,315 

   รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 78,853,159 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน  (4,268,736,732) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

   เงินสดรับจากผู้ ถือหนว่ยจากการออกทนุของกองทรัสต์ที่ได้รับ       3,688,000,000  

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว          920,000,000  

   เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2,625,240)  

   จ่ายดอกเบีย้ (21,853,151)  

   การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (111,893,920)  
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รายการ (หน่วย : บาท) 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

   ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์จ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (67,969,840)  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       4,403,657,849  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ          134,921,117  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561  (วนัจดัตัง้กองทรัสต์)                        -    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          134,921,117  

1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย) 

รายได้จากกจิกรรมลงทุน 

   รายได้จากการลงทนุสทุธิ 0.7416 

   รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ (0.2138) 

รวมรายได้จากกิจกรรมการลงทุน 0.5278 

บวก การเพิม่ขึน้ของทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 10.0000 

หกั การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (0.3034) 

หกั การลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์จ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (0.1843) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.0401 

อัตราส่วนการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานต่อมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถวั

เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 
5.22 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,702,809,223 

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 6.24 

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 13.57 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งงวดตอ่มลูคา่

สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 
122.48 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 3,731,116,815 

หมายเหต ุ*มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ไดร้วมเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงิน 

และค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาทีมี่อยู่ในระหว่างงวด 
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2. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 

2.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

2.1.1 รายได้จากการลงทุน 

  ในปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจากการลงทนุ เท่ากบั 506.20 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

496.04 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้ 2.35 ล้านบาท และ รายได้อื่น 7.81 ล้านบาท 

รายการ (หน่วย บาท) 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

รายได้จากการลงทุน 

   รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 496,044,024 

   ดอกเบีย้รับ 2,347,203 

   รายได้อื่น 7,808,409 

รวมรายได้ 506,199,636 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับ ปี 2561 เท่ากับ 232.67 ล้านบาท โดยเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารกองทนุและอสงัหาริมทรัพย์ 52.92 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 0.45  ล้านบาท ต้นทนุการเช่าและ

บริการ 141.46 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2.81 ล้านบาท และ ต้นทนุทางการเงิน 35.03 ล้านบาท 

รายการ (หน่วย : บาท) 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

รวมรายได้  

ค่าใช้จ่าย 

   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11,846,989 

   คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 7,703,580 

   คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,351,641 

   คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 30,632,678 

   คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,384,205 

   คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 453,258 

   ต้นทนุการเชา่และบริการ 141,461,580 

   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,810,248 

   ต้นทนุทางการเงิน 35,029,315 

รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494 
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2.1.3 รายได้จากการลงทุนสุทธิ และ การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 

 ในปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 273.53 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ

ด าเนินงาน 194.67 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 กองทรัสต์รับรู้ขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้ จากการวดัมูลค่ายุติธรรม

ส าหรับเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม ่จากผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 

Approach) จ านวน 78.85 ล้านบาท 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

รวมรายได้ 506,199,636 

รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 273,526,142 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 

    รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์                                          78,853,159 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 194,672,983 

2.2 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

2.2.1 สนิทรัพย์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม  4,864.62 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการส าคัญ ดังนี ้             

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม จ านวน 4,491.00 ล้านบาท เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงิน

ตามมลูค่ายตุิธรรม จ านวน 143.61 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 134.92 ล้านบาท และ ลกูหนีจ้าก

การให้เช่าและบริการ จ านวน 55.75 ล้านบาท  

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 

31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

 เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม  4,491,000,000 

 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูคา่ยตุิธรรม 143,605,079 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 134,921,117 

 ลกูหนีจ้ากการให้เชา่และบริการ 55,752,275 

 รายได้ค้างรับ 6,455,758 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 330,528 

 คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 2,171,982 

 ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน 17,801,438 

 เงินมดัจ า 10,726,388 
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รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 

31 ธันวาคม 2561 

 สนิทรัพย์อื่น 1,855,480 

รวมสินทรัพย์ 4,864,620,045 

 2.2.2 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์มีหนีส้นิรวม 1,161.81 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ้ื่นและ

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้คา่เช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า จ านวน 128.62 ล้านบาท เงินมดัจ าคา่เช่าและบริการ จ านวน 

111.28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยาว จ านวน 920.00 ล้านบาท และหนีส้นิอื่น จ านวน 1.91 ล้านบาท 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 

31 ธันวาคม 2561 

หนีส้นิ 

 เจ้าหนีก้ารค้า 18,990,116 

 เจ้าหนีอ้ื่นและคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 31,923,049 

 รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 77,703,343 

 เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการ 111,281,114 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 920,000,000 

 หนีส้นิอื่น 1,913,200 

รวมหนีส้ิน 1,161,810,822 

2.2.3 สนิทรัพย์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์มีสนิทรัพย์สทุธิ (NAV) เทา่กบั 3,702.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0401 บาท

ตอ่หนว่ย 

2.3 งบกระแสเงนิสด 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 134.92 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตมุาจากรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

  (1) เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 4,268.74 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก การซือ้เงินลงทนุใน

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 4,569.85 ล้านบาท เป็นส าคญั 

  (2) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 4,403.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก เงินสดรับจากผู้ ถือ

หน่วยจากการออกทุนของกองทรัสต์ที่ได้รับ  จ านวน 3,688.00 ล้านบาท และ เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว จ านวน 

920.00 ล้านบาท  
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รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน  (4,268,736,732) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 4,403,657,849 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 134,921,117 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 134,921,117 

2.4 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์มีอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้ 

• อตัราการกู้ยืมและก่อภาระผกูพนั อยูท่ี่ร้อยละ 18.91 ของสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

• อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ อยูท่ี่ 8.81 เทา่ 

• อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ด าเนินงาน (ROCE) อยูท่ี่ร้อยละ 7.43 ตอ่ปี 

2.5 ผลตอบแทนของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์เร่ิมจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 มีรายละเอยีดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และประวตัิการจา่ยเงิน

เฉลีย่คืนจากการลดทนุช าระแล้ว ดงันี ้

2.5.1 ประวัตกิารจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ครัง้ที่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชน์ตอบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
1 6 ก.พ. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 6 กนัยายน 2561 0.3034 
2 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 25 มีนาคม 2562 0.1800 

รวม 0.4834 

2.5.2 ประวัตกิารจ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทุนช าระแล้ว 

ครัง้ที่ วันจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืจากการลดทุนช าระแล้ว 
เงนิเฉลี่ยคืนทุน  
(บาทต่อหน่วย) 

1 11 ธ.ค. 2561 0.1843 
รวม 0.1843 

2.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคตอย่างมนัียส าคัญ 

- ไมม่ ี

  



สว่นที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 4 หน้า 10 
 

3. ความคดิเห็นของทรัสตเีกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
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ส่วนที่ 5 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการ
ของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้อง
แจ้งในสาระส าคญั” นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  
  (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทรัสต์ได้แสดงข้อมูล 

อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

(2)   ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ในส่วนที่เป็น

สาระส าคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

  (3)  ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มี การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์แล้ว 

ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์   

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น   
 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวจิีนดา  กรรมการ __________________________ 
2. นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ __________________________ 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์ ตามหนงัสอืมอบอ านาจ
จากทรัสตตีามที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร  

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายพรชลติ  พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จดัการ __________________________ 
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