
ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

โกลเดนเวนเจอร (GVREIT)

ผูจัดจำหนายหนวยทรัสต

สิทธิการเชาอาคารสำนักงานเกรดเอ ยานศูนยกลางธุรกิจ เชื ่อมตอ BTS
และใกลทางดวน รวมพื้นที่ปลอยเชาประมาณ 99,494 ตารางเมตร

โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ
(ไมรวมพื้นที่สวนโรงแรม ดิ โอกุระฯ)
พื้นที่ใหเชา :
26,313 ตารางเมตร
ตำแหนงที่ตั้ง : 
เชื่อมตอ BTS เพลินจิต ใกลทางดวนสุขุมวิท
รางวัลความสำเร็จ  :
LEED* Platinum (2012)
ASEAN Energy Awards (1st Runner-up, 2013)
Thailand Energy Awards
(Best Practices-New & Existing Building, 2013)
(Best Practices-Green Building, 2013)
พัฒนาโดย  :
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
เว็บไซต :
www.park-ventures.com

โครงการสาทร สแควร
พื้นที่ใหเชา :
73,181 ตารางเมตร
ตำแหนงที่ตั้ง : 
เชื่อมตอ BTS ชองนนทรี ใกลทางดวนสาทร
รางวัลความสำเร็จ  :
LEED* Gold (2013)
ASEAN Energy Awards (2nd Runner-up, 2014)
Thailand Energy Awards
(Best Practices-New & Existing Building, 2014)
(Best Practices-Green Building, 2014)
พัฒนาโดย  :
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท
จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต :
www.sathorn-square.com

ที่สุดของอนาคต ไมใชแคสราง

แตคือการเดินรวมทางไปดวยกัน

- ระดมทุนไปลงทุนในสิทธิการเชาโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และโครงการ
  สาทร สแควร และนำรายไดคาเชามาจายประโยชนตอบแทนแกนักลงทุน
- ปจจุบันอาคารสำนักงานท้ังสองแหงมีอัตราการเชาพ้ืนท่ี (Occupancy Rate) ในระดับสูง
- บริหารงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต
  (REIT Manager) 
- ดูแลผลประโยชนของนักลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  ในฐานะทรัสตี (Trustee)

- ประโยชนตอบแทน :
  มาจากรายไดคาเชาและคาบริการของโครงการ
- นโยบายการจายประโยชนตอบแทน :
  ไมเกิน 4 ครั้งตอป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังปรับปรุงแลว
- หนวยทรัสตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
- มูลคาทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน : ไมเกิน 10,000 ลานบาท
- หลักเกณฑในการจองซื้อ : 
  การเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายหนวยทรัสตตอนักลงทุน
  รายยอยหรือประชาชนเปนการท่ัวไป ผูจัดการการจัดจำหนายขอสงวนสิทธิในการ
  ปดรับการจองซื้อกอนวันครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีที่มีผูจองซื้อ
  จองซ้ือหนวยทรัสตครบตามจำนวนหนวยทรัสตท่ีเสนอขายกอนครบกำหนดระยะเวลา
  การจองซื้อ

ผูจัดการการจัดจำหนายและตัวแทนจำหนายหนวยทรัสต
ธนาคารกสิกรไทย
ตัวแทนจำหนายหนวยทรัสต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารยูโอบี

โทร. 0-2888-8888 กด 09

โทร. 1572
โทร. 0-2626-7777
โทร. 1770
โทร. 0-2285-1555

ขอมูลทั่วไปของกองทรัสต

*มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากสภาอาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา



2. อัตราเงินจายที่สม่ำเสมอ

3. การบริหารจัดการทรัพยสินจัดทำโดย

    ผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ

1. อาคารสำนักงานเกรดเอ ตั้งอยูศูนยกลางธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร พรอมดวยการคมนาคมที่สะดวก

จุดเดนของ GOLDEN VENTURES REIT

อาคารปารคเวนเชอร
อีโคเพล็กซ

เชื่อมตอ BTS เพลินจิต
ใกลทางดวนสุขุมวิท

PLATINUM

GOLDเชื่อมตอ BTS ชองนนทรี
ใกลทางดวนสาทร

สิทธิการเชาอาคาร
ประมาณ 26 ป

(สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584)

สิทธิการเชาชวงที่ดินและอาคาร
ประมาณ 25 ป

(สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583)

อสังหาริมทรัพย ลักษณะการลงทุน ท่ีต้ัง การคมนาคม ระดับการรับรองมาตรฐาน LEED*

อาคารสาทร สแควร

หัวมุม
เพลินจิต-วิทยุ

หัวมุม
สาทร-นราธิวาสฯ

อาคารต้ังอยูในทำเลศูนยกลางทางธุรกิจ และมีผูเชาท่ีมีความหลากหลายและมีความ
ม่ันคง ทำใหกองทรัสตมีโอกาสจายผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผูถือหนวยทรัสต

4. ผูเชาเปนบริษัทชั้นนำและมีการกระจายตัว

- ผูเชาพื้นที่ประกอบดวยบริษัทไทย และบริษัทตางชาติที่มีชื่อเสียง ฐานะการเงิน
  มั่นคง และประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
- รายไดของกองทรัสตมีการกระจายตัว ไมพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ
  ผูเชารายใดรายหนึ่ง

5. แนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจ

    ใหเชาพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอยาน CBD

*มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากสภาอาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ผูจัดการกองทรัสต คือ บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จำกัด (บริษัทในเครือ
  ของ บมจ. ยูนิเวนเจอร) ทำหนาที่บริหารจัดการกองทรัสต
- ผูบริหารอสังหาริมทรัพย คือ บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จำกัด (บริษัทในเครือของ
  บมจ. แผนดินทองฯ) ดำเนินธุรกิจมากวา 20 ป มีความเขาใจเก่ียวกับทรัพยสินและ
  ธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชาเปนอยางดี

ภายใตการควบคุมโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) (“Univentures”)
และ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
(“Golden Land”)

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร    (GVREIT)   ไดที่        www.sec.or.th    หรือ     www.gvreit.com
คำเตือน    1.   การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนกอนการตัดสินใจลงทุน     2.  กองทรัสตฯ  

อยูภายใต   พ.ร.บ. ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ. 2550  และ  พ.ร.บ. หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535    การออกและเสนอขายหนวยทรัสต  และการเปดเผยขอมูลตางๆ   อยูภายใตขอกำหนดแหง 

พ.ร.บ. หลักทรัพย        3. การโฆษณานี้มิใชการเสนอขายหลักทรัพย     การเสนอขายหลักทรัพย จะกระทำไดเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ        ก.ล.ต.    อนุมัติจัดตั้งกองทรัสตฯ       4. การที่สำนักงานคณะกรรมการ       ก.ล.ต.

  ไดอนุมัติใหจัดตั ้งและจัดการกองทรัสต ฯ    นี ้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงานคณะกรรมการ     ก.ล.ต.   ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตอง ของขอมูลเสนอขาย และมิไดเปนการประกันราคา

หรือผลตอบแทนของกองทรัสต  ฯ       5.   เอกสารฉบับนี้ไมถือเปนคำแนะนำดานกฎหมาย     ภาษี     การเงิน     หรือการลงทุน     และผูลงทุนควรไดรับคำปรึกษาจากท่ีปรึกษาของตนกอนการตัดสินใจลงทุน        6.  การจัดสรร

หนวยทรัสตขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจำหนาย     หมายเหตุ   *กองทรัสตฯ    อยูระหวางการพิจารณาจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการ     ก.ล. ต.   ซึ่งการเสนอขายหนวยทรัสตยังไมมีผลใชบังคับ

- อุปทาน (Supply) ในตลาดในอนาคตมีอยูไมมากและอุปสงค (Demand) ท่ีเพ่ิมข้ึน
  สงผลดีตออัตราการเชาและอัตราการปรับคาเชาพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอ
  ท่ีต้ังอยูในยานศูนยกลางธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (CBD) และ/หรือ ต้ังอยู
   ใกลกับระบบขนสงมวลชน
- การขาดแคลนอุปทาน (Supply) ของที่ดินยาน CBD เปนโอกาสทางธุรกิจของ
  กองทรัสต ชวยลดการแขงขันในอนาคตสำหรับการพัฒนาโครงการท่ีเปนคูแขง
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