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Remark: Unitholders can download the 2022 annual report of Prime Office Leasehold Property Fund 

(POPF) via the website of the Management Company. (https://www.scbam.com/th/fund/property-fund)  
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สารจากบริษัทจัดการ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุทกุท่าน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั  ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2566 ของกองทนุรวมสิทธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (กองทนุรวม) มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุท่าน  

โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2565 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) เศรษฐกิจไทยประมาณการ 

โตที ่2.6% ฟ้ืนตวัต่อเนื่องตามการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยว การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน นกัท่องเที่ยวต่างชาติ
ปี 2565 ฟ้ืนตัวดีกว่าคาด หลังไทยเปิดประเทศผ่อนคลายนโยบายควบคุม COVID-19 ตั้งแต่เดือน ก.ค. กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลบัเป็นปกติมากขึน้ท าใหก้ารบริโภคภาคเอกชนเติบโตดีจากอุปสงคท์ี่สะสมมา (Pent-up demand) รวมถึงมี
ปัจจยัสนบัหนนุจากการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะรายไดภ้าคท่องเที่ยวและภาคบรกิาร รายไดเ้กษตรกรที่เพิ่มขึน้
มากจากราคาสินคา้เกษตร การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัต่อเนื่องในปีนี ้โดยกิจกรรมการผลิตบางอตุสาหกรรมกลบัมาสงู
กว่าก่อน COVID-19 แลว้ เช่น ยานยนต ์และเครื่องจกัร ดา้นการลงทนุก่อสรา้งภาคเอกชนขยายตวัด ีโดยเฉพาะที่อยู่อาศยั 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2565 ชะลอลงมาก จากการหดตวัของการส่งออกสินคา้ การใชจ้่าย
ภาครฐั และการผลิต อุตสาหกรรม แต่ยังไดร้บัแรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการบริโภค
ภาคเอกชนพยงุไว ้การส่งออกสินคา้ที่เคยเป็นฟันเฟืองหลกัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยก่อนหนา้นีส่้งสญัญาณชะลอตวัลงมาก
ในช่วงทา้ยปีตามอปุสงคโ์ลกชะลอตวั แรงกระตุน้ภาครฐัแผ่วลงมากหลงั พรก. เงินกูโ้ควิดหมดลงในปีนี ้นอกจากนี ้เงินเฟ้อ
ไทยเร่งสงูจากราคาพลงังานและอาหาร ส่งผลกดดนัครวัเรือนบางกลุ่มที่รายไดฟ้ื้นชา้กว่ารายจ่ายและมีหนีส้งู แมเ้งินเฟ้อ
ทั่วไปผ่านจดุสงูสดุแลว้ในไตรมาส 3 จากราคาพลงังานท่ีชะลอลง แต่เงินเฟ้อสงูไดข้ยายวงกวา้งไปยงัราคาหมวดอื่น และ
เริ่มเห็นการส่งผ่านตน้ทนุจากผูผ้ลิตไปยงัราคาผูบ้รโิภคมากขึน้ ท าใหเ้งินเฟ้อพืน้ฐานยงัอยู่ในระดบัสงู ส าหรบัภาพรวมของ
ธุรกิจยังฟ้ืนตัวไดไ้ม่ทั่วถึง ธุรกิจที่ฟ้ืนตวัเร็วเป็นกลุ่มที่ตอบโจทยก์ารฟ้ืนตวัของการบริโภค โดยเฉพาะสินคา้จ าเป็น เช่น
อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มที่สอดรบัเมกะเทรนดโ์ลก เช่น Digital, Health, Eco-friendly และ Sustainability ธุรกิจที่ฟ้ืน
ตัวชา้เป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบจากราคาโภคภัณฑโ์ลกสูง เศรษฐกิจโลกชะลอตวั เช่นธุรกิจที่เก่ียวกับพลั งงาน ธุรกิจที่
พึ่งพาการส่งออกสงู และธุรกิจที่มีความเส่ียงจากปัญหา Supply Chain รวมถึงธุรกิจที่ถกู Disrupt จากเมกะเทรนดต์่าง ๆ 

ในขณะที่อตัราดอกเบีย้นโยบายไทยปรบัขึน้ชา้กว่าต่างประเทศ ธปท. ทยอยขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่อง 3 ครัง้ในช่วง
ครึง่หลงัของปีจาก 0.5% เป็น 1.25% ณ สิน้ปี ตามกบัแนวโนม้เศรษฐกิจไทยที่ฟ้ืนชา้กว่าและเงินเฟ้อสงูจากปัจจยัอุปทาน
เป็นหลกั อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลระยะยาวไทยสงูขึน้ตามทิศนโยบายการเงินและสภาพคล่องระบบการเงินโลก
ตึงตัวขึ ้น  เ งินบาทอ่อนค่า เร็วนับจากต้นปี  โดยเฉพาะช่วงครึ่ ง ปีหลัง  สาเหตุหลักจา กดอลลาร์สหรัฐแข็ง  
ทั้งนี ้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้อยู่ในกรอบ 34.5-35 บาทต่อดอลลารส์หรัฐ ณ สิน้ปี 2565 ตามเงินดอลลารส์หรัฐ  

ซึ่งเริ่มที่จะอ่อนค่าลงบา้งหลงั Fed ส่งสญัญาณขึน้ดอกเบีย้ชา้ลง  

เศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอลงในปี 2565 ตามการระบาด COVID-19 ของสายพันธุโ์อมิครอน (Omicron 

variant) ในไตรมาส 1 ส่งผลให้นโยบายควบคุม COVID -19 กลับมาเข้มงวดอีกครัง้ หลายประเทศกลับมาล็อกดาวน์  
ปัญหาอปุทานคอขวดจึงคลี่คลายไดช้า้เช่น ระยะเวลาขนส่งสินคา้นานขึน้ ยอดงานคา้งเพิ่มขึน้ ตามดว้ยสงครามรัสเซีย-
ยูเครนซ า้เติมปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์โลกสูงขึน้มาก ภาคธุรกิจตอ้ง
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วางแผนโยกยา้ยฐานการผลิตเพื่อสรา้งความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง ปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกเร่งตัวสูงท าให้ 
ธนาคารกลางจึงเร่งนโยบายการเงินปรับตึงตัวแรง เพื่อดูแลเงินเฟ้อสูง ซึ่งจะท าให้อุปสงค์โลกชะลอลงอีก 
สถานการณท์ี่เกิดขึน้นีม้ีแนวโนม้จะท าใหเ้งินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางต่อไปอีก 1-2 ปี กิจกรรมเศรษฐกิจ
ชะลอลงเป็นวงกวา้ง ภาคการผลิตปรบัแย่ลง ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรบัลดลงใกลร้ะดับวิกฤตในอดีต ตวัเลขการจา้ง
งานเริ่มชะลอลง ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกมีโอกาสถดถอย (Recession) มากขึน้ บางประเทศหลกั เช่น สหราชอาณาจกัรและ
ยโุรปเริ่มเผชิญ Recession ตัง้แต่ปลายปีนี ้สหรฐัฯ คาดว่าจะเขา้สู่ Recession ในช่วงครึง่หลงัของปีหนา้ 

โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2566 EIC ประเมินว่าจะขยายตัว 2.3% เนื่องจากเศรษฐกจิโลกมีแนวโนม้ขยายตวัได้
ดีกว่าที่เคยประเมินไว ้เนื่องจากขอ้มลูเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดการณไ์วแ้ละการเปิดประเทศที่เรว็ขึน้ของจีน ในขณะท่ี
เศรษฐกิจของประเทศหลกัมีความเส่ียงถดถอยลดลง รวมถึงเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้ชะลอลงตามราคาพลงังานและอาหาร 

EIC จึงปรับเพิ่มประมาณการ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2566 เป็น 2.3% (เดิม 1.8%) เศรษฐกิจสหรัฐฯ มี
แนวโนม้ขยายตวัชะลอลงมากขึน้ แต่คาดว่าจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได ้เศรษฐกิจยูโรโซน มีแนวโนม้
หลีกเล่ียงภาวะถดถอยไดเ้ช่นกัน จากความพยายามลดการพึ่งพาพลงังานจากรสัเซียที่กา้วหนา้มาก โดยเฉ ล่ียทัง้ปีเหลือ
เพียง 24.7% ลดลง เกือบครึ่งของปี 2564 (40%) โดยสหรฐัฯ เป็นแหล่งอุปทานใหม่ ที่ส าคญั เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น มีแนวโนม้
ขยายตัวชะลอลง ภาคการผลิตและการส่งออกจะเติบโตชะลอตัวตามอุปสงคโ์ลก แต่ยังมีแรงหนุนจากภาคท่องเที่ยว 
ค่าแรงที่เพิ่มสูงกว่าในอดีตจะช่วยสนับสนุนการบริโภคในยามเงินเฟ้อเร่งตัวไดบ้า้ง  เศรษฐกิจจีน มีแนวโนม้ขยายตัว
แข็งแกร่งหลังยกเลิกนโยบาย Zero-COVID โดยการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักตลาดแรงงานจีนที่มี
แนวโนม้ปรบัดีขึน้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนรายไดแ้ละการใช้จ่าย ผูบ้ริโภค รวมถึงเงินออมที่สูงขึน้ในช่วงล็อกดาวน ์และ
ตลาดอสงัหาฯ ที่ทยอยฟ้ืนตวัจะช่วยสนบัสนนุความเชื่อมั่นผูบ้รโิภค 

ส าหรบัปัญหาธนาคารบางแห่งในสหรฐัฯ ขาดสภาพคล่องที่อาจจะลกุลามจนกลายเป็นวิกฤตการเงินในสหรฐัฯ 
เหมือนในปี 2551 EIC มองว่ายงัมีความเส่ียงนอ้ย แต่ถือเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัที่ตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิด ทัง้นี ้มาตรการ 
Fed ที่ออกมาหลงัเกิดเหตุการณ ์Silicon Valley Bank (“SVB”) จะสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด และจะช่วยป้องกันไม่ให้
เกิด Domino effect ในระบบสถาบนัการเงินของสหรฐัฯ ได ้โดยหาก Fed สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลบัคืนมาเป็นปกติ
ได ้Fed มีแนวโนม้ที่จะขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องเพื่อควบคมุ เงินเฟ้อต่อไป  

ส าหรบัเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้ขยายตวัชะลอลงในปีนี ้แต่เงินเฟ้อพืน้ฐานมีแนวโนม้ชะลอลงในอตัราที่ชา้กว่า  
ธนาคารกลางจึงมีแนวโนม้ปรบัดอกเบีย้สูงขึน้และนานขึน้กว่าที่เคยคาดไว ้โดยคาดว่าจะขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องอีก 3 ครัง้ 
รวม 0.75%  

แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยปี 2566 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ือง คาดการณ์การ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยที ่3.9% โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจากภาคท่องเที่ยวและภาคบรกิาร ช่วยสนบัสนนุการบรโิภค
และตลาดแรงงาน คาดว่านกัท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 30 ลา้นคน โดยนกัท่องเที่ยวจีนจะกลบัมาแตะ 4.8 ลา้นคนหลงัจีน
ยกเลิกมาตรการ Zero-COVID เร็วขึน้ ทัง้นีไ้ทยเป็น1 ใน 20 ประเทศน าร่องที่รฐับาลจีนอนุญาตใหเ้ดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์
ตัง้แต่เดือน ก.พ. และยงัเป็น 1 ใน 5 จดุหมายปลายทางที่นกัท่องเที่ยวจีนใหค้วามสนใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ในขณะ
ที่นักท่องเที่ยวในประเทศฟ้ืนตัวดีต่อเนื่องและกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 โดยความต้องการท่องเที่ยว
ภายในประเทศมีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึน้ รวมถึงโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัเฟส 5 ที่จะช่วยกระตุน้
การท่องเที่ยว ในช่วง มี.ค. –เม.ย. อย่างไรก็ดีคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึน้ 
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มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะยังขยายตัวได้ 1.2% โดยการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว 

ชะลอลงจากแรงฉุดดา้นราคาของสินคา้โภคภัณฑ์ ในขณะที่สินคา้อุปโภคบริโภคมีแนวโนม้เติบโตดีขึน้ตามอุปสงคค์ู่คา้ 
โดยเฉพาะจีนท่ีทยอยฟ้ืนตวัหลงัเปิดประเทศ การส่งออกสินคา้ที่มีแนวโนม้เรง่ขึน้ในปีนี ้เช่น กุง้ ขา้ว อนัเป็นผลจากอปุสงค์
คู่คา้หลกัฟ้ืนตวัและการแข่งในขนัในตลาดโลกดีขึน้ ในขณะที่การส่งออกสินคา้ที่มีแนวโนม้ชะลอลงหรือ หดตวัจากปีก่อน 
เช่น น า้ตาล มนัส าปะหลงั เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์อปุกรณ ์อิเล็กทรอนิกส ์จกัรยานยนต ์มีแนวโนม้ชะลอลงจากอปุสงคโ์ลก 
รวมถึง เหล็ก พลงังาน พลาสติก มีแนวโนม้หดตวัอนัเป็นผลจากราคาที่ลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้
ขยายตวัตามความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ปรบัดีขึน้ ตลอดจนการขอรบัและออกบตัรส่งเสรมิการลงทนุท่ีสงูขึน้  

อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที ่2.7% กลบัมาอยู่ในกรอบเป้าหมาย ตามราคาพลงังานโลกที่ปรบัลดลงและ
มาตรการอุดหนุนราคาพลงังานในประเทศที่มีต่อเนื่อง อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานคาดว่าจะชะลอลง  มาอยู่ที่ 2.4% แต่ยงัอยู่ใน
ระดบัสงู สะทอ้นการทยอยส่งผ่านตน้ทุนจากผูผ้ลิตสู่ราคาผูบ้ริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัเขม้แข็งขึน้และแรงกดดนั
เงินเฟ้อจากดา้นอปุสงค ์

ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ EIC คาดว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายของไทยจะทยอยปรับขึน้อย่างต่อเน่ือง
อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 0.25% ในช่วงคร่ึงแรกของปีสู่ระดับ 2% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง และเงิน
เฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดแลว้ โดยมีแนวโนม้ปรบัลดลงเขา้สู่กรอบเป้าหมายไดใ้นปีนี ้แต่จะยังไม่ปรบัลดลงเร็วนัก รวมถึง
นโยบายการเงินมีแนวโนม้ปรบัสู่ระดบัปกติที่เหมาะสมกบัการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  EIC คาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะฟ้ืนกลบัสู่ระดบั Pre-COVID ในไตรมาส 2 ปี ทัง้นีท้ิศทางอตัราดอกเบีย้นโยบายขาขึน้ การทยอยสิน้สดุมาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินจะท าใหภ้าวะการเงินไทยมีแนวโนม้ตึงตวัต่อเนื่อง เงินบาทมีแนวโนม้อ่อนค่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้
แต่จะปรบัแข็งค่าขึน้ไปอยู่ที่ 32-33 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ปีนี ้จากปัจจยัพืน้ฐานเศรษฐกิจไทยที่เขม้แข็งขึน้ ความ
เชื่อมั่นของนกัลงทุนที่ปรบัดีขึน้และเงินดอลลารส์หรฐัที่จะกลบัมาอ่อนค่า โดยเฉพาะหลงั Fed เริ่มหยุดปรบัขึน้ดอกเบีย้
ในช่วงครึง่ปีหลงั 

ปัจจัยเส่ียงเศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ (1) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกดดันการส่งออกและลงทุน (2) การระบาดของ 
COVID-19 ในจีนที่ยังไม่แน่นอน (3) เงินเฟ้อสูง ดอกเบีย้สูง หนีสู้งกดดันการฟ้ืนตัวไม่ทั่วถึงของครวัเรือนและธุรกิจบาง
กลุ่มที่เปราะบาง (4) ความไม่แน่นอนทางการเมือง กระทบความเชื่อมั่นในการลงทนุ 

ส าหรับตลาดพืน้ที่ส านักงานให้เช่าปี 2565  ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยต่อเนื่องจากปีก่อนหนา้ โดยพืน้ที่ใหเ้ช่าได้
โดยรวมอยู่ที่ 8.24 ลา้น ตร.ม. หดตวัเล็กนอ้ยที่อตัรา -0.7%YOY ส่วนอุปทานใหม่โดยรวมเพิ่มขึน้ราวเกือบ 4 แสน ตร.ม. 
มาอยู่ที่ระดับ 9.7 ลา้น ตร.ม. หรือเพิ่มขึน้ +2.2%YOY โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ในกลุ่มเกรด A โดยเฉพาะในพืน้ที่ 
non-CBD โดยอุปทานที่เติบโต ในขณะที่อุปสงคย์ังชะลอตัวท าให้อัตราการปล่อยเช่าโดยรวมในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่
ระดับ 85% หรือลดลงราว -2% จากปีก่อนหนา้ นอกจากนั้นยังส่งผลใหอ้ัตราค่าเช่าโดยเฉล่ียลดลงค่อนขา้งมากราว -
5%YOY ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าในกลุ่มเกรด B ลดลงในอตัราที่มากกว่ากลุ่มเกรด A จากอปุทานใหม่เกรด A ที่เขา้มาแข่งขนัใน
หลายพืน้ที่ และอตัราค่าเช่าของกลุ่ม non-CBD เกรด A ลดลงในอตัราที่มากกว่ากลุ่ม CBD เกรด A จากอุปทานใหม่ใน
พืน้ท่ี non-CBD เกรด A ที่เพิ่มขึน้เยอะกว่ามาก 

ในปี 2566 EIC คาดว่าธุรกิจส านกังานใหเ้ช่าในปี 2566 มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัไดเ้ล็กนอ้ย จากการผ่อนคลายการ
ควบคมุโรค ส่งผลใหผู้ค้นส่วนใหญ่กลบัเขา้ไปท างานท่ีออฟฟิศกนัตามปกติ แต่รูปแบบการท างานแบบ Hybrid 

workplace จะส่งผลกระทบต่อความตอ้งการพืน้ท่ีส านกังานมากขึน้ตามความจ าเป็นต่อการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานของแต่ละ
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บรษิัทท่ีอาจเพิ่มขึน้ในอตัราที่ชะลอลง นอกจากนัน้การฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยงัมี
ความไม่แน่นอนสงู ยงัเป็นปัจจยักดดนั ส่งผลใหอ้ตัราปล่อยเช่าทรงตวั ขณะที่อตัราคา่เช่าในปี 2566 ยงัมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั
ไดเ้พียงเล็กนอ้ย ทัง้ในกลุ่ม เกรด A และเกรด B โดยเฉพาะกลุ่ม Non-CBD เกรด B ที่อาจท าไดเ้พียงทรงตวัจากปีก่อน
หนา้ ในขณะที่อปุทานพืน้ท่ีเชา่คาดวา่จะเพิ่มขึน้กวา่ 1 ลา้น ตร.ม. ในปี 2566 จะเป็นปัจจยักดดนัอตัราปล่อยเช่าในระยะ
ต่อไป  

ประเด็นที่ตอ้งจับตามองส าหรับแนวโน้มตลาดพืน้ที่ส  านักงานจะมาจาก  1) อุปทานส่วนเกินที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองในระยะกลาง ซึ่งจะเป็นปัจจยักดดนัการฟ้ืนตวัของอตัราการปล่อยเช่าและอตัราค่าเช่าในระยะต่อไป  
2) เทรนด์ New normal ทั้งรูปแบบการท างานแบบ Hybrid workplace จะส่งผลต่อแนวโน้มการฟ้ืนตัวของความ
ตอ้งการพืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่าและรูปแบบความตอ้งการพืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า โดยรูปแบบของส านกังานใหเ้ช่าที่ตอบโจทย์
ความตอ้งการในระยะต่อไปจะตอ้งมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึน้ 3) ผู้ประกอบการพืน้ที่ส านักงานให้เช่า
ควรปรับตัวตามรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางการแข่งขนัที่สงูขึน้ พืน้ที่ใหเ้ช่าที่มีรูปแบบตายตวัแบบเดิม
อาจไม่เพียงพอ แมจ้ะเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าเปิดใหม่ หรืออยู่ในท าเล CBD ก็ตาม นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการน าเสนอทางเลือกที่
ยืดหยุ่น น าเทคโนโลยีมาใช้ การปรับรูปแบบเพื่อสรา้ง  ความแตกต่าง เช่น Green office, Double volume office หรือ 

Shared office เป็นตน้ รวมถึงการพิจารณาท าโครงการ Mixed use ใหม้ากขึน้เพื่อลดความเส่ียง และการค านึงถึงเทรนด ์
ESG  

สดุทา้ยนี ้บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนฯ ขอขอบพระคณุผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริษัทจะบริหาร
จดัการกองทุนฯ โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพื่อสรา้งความ
พึงพอใจใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตลอดไป 

 

  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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ส่วนที ่1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

Market Cap (ล้านบาท) 5,538.84 ราคาปิด ณ วันท าการสุดท้ายของปี 
(บาท/หน่วย) 

11.50 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) 5,263.69 NAV ต่อหน่วย 10.9287 

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 5,025.84 Par ต่อหน่วย 10.00 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 481,638,600 Price/NAV 1.05 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุน
รวม 

22 มีนาคม 2554 อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน ้าหนัก 18.40 ปี 

  

 
 
 

 สัดส่วนการลงทุน 
โครงสร้างเงินทุนของกองทุน (ล้านบาท) 

สินทรัพยร์วม 5,939.83 ก าไรสะสม 237.85 

หนีสิ้นรวม 676.13 สัดส่วนการกู้ยืม 3.74 

ส่วนทุน 5,025.84 Credit rating N/A 

 

โครงสร้างรายได้ 
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ทรัพยส์ินหลักท่ีลงทุน 
ราคาประเมิน 

ตามวิธีหลัก 
ผู้ประเมิน 

สิทธิการเช่าฯ อาคารสมชัชาวาณิช 2 2,537,000,000 บาท บริษัทเอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์
คอมพานี(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

สิทธิการเช่าฯ อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร ์    398,000,000 บาท 

สิทธิการเช่าฯ อาคารบางนา ทาวเวอร ์ 2,006,000,000 บาท 

URL https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/popf 
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ช่ือกองทุนรวม (ไทย) กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ 

ช่ือกองทุนรวม (อังกฤษ) Prime Office Leasehold Property Fund 

ช่ือย่อหลักทรัพย ์ POPF 

ช่ือผู้จัดการกองทุนรวม บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชยจ์ ากดั 

ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

วันจัดตั้งกองทุน 31 มีนาคม 2554 

อายุกองทุนรวม ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

ระยะเวลาการเช่า อายเุฉลี่ยสิทธิการเช่าสิน้สดุประมาณวนัที่ 2 มีนาคม 2583 

ประเภทกองทุน ประเภทไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

Average WALE = 18.4 

https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/popf
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันก าหนดรายช่ือ ณ วันที ่1 มีนาคม 2566 

ชื่อ จ านวนหน่วย ร้อยละ 

ส านกังานประกนัสงัคม                68,427,500  14.21 

บริษัททิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                30,670,300  6.37 

บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)                26,519,700  5.51 

บริษัทอลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)                15,000,000  3.11 

บริษัทเมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                14,804,000  3.07 
   

Foreign Limit 49.0%  

Current Foreign Holding 1.64%  

ประมาณผลตอบแทนระยะส้ัน ของกองทนุส าหรบังวด ตัง้แตว่นัที่  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

กองทนุไม่มีการระดมทนุในงวดปัจจบุนั จึงมิไดมี้การจดัท าประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ที่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทุน 

สมมุติฐานส าคัญในการค านวณ IRR ณ ราคาเข้าลงทุน(10.00 บาท/หน่วย) 2564 2565 

กระแสเงินสดค านวณจากรายงานประเมินเม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

(กระแสเงินสดตัง้แต่ 1 ม.ค. 2564) 

30 มิถนุายน 2565 

(กระแสเงินสดตัง้แต่ 1 ม.ค. 2565) 

ค่าใชจ้่ายระดบักองทนุตามสญัญา (%ต่อรายไดร้วม) 5.21% 4.74% 

สดัสว่นการกูย้ืม (ต่อทรพัยส์ินรวม) 4.43% 3.74% 

สมมติฐานอตัราดอกเบีย้เงินกู ้(เฉลี่ย) 4.57% 4.52% 

 

 2564 2565 

Expected IRR* 9.43% 9.69% 

*ประมาณการกระแสเงินสดหลงัหกัค่าใชจ้่าย รวมรายการส ารองค่าใชจ้่ายส าหรบัปรบัปรุงพืน้ท่ีและ รายการช าระคืนเงินกูย้มื  

ค าอธิบาย:  

ประมาณการ IRR ณ สิน้ปี 2565 เท่ากับ 9.69% เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจาก IRR ณ สิน้ปี 2564 ที่เท่ากับ 9.43% อันเนื่องมาจากในปี 2565 ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรพัยส์ินมีการประมาณการกระแสเงินสุดสุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ผ่อนคลายมากขึน้ส่งผลใหแ้ต่ละอาคาร
สามารถด าเนินกิจกรรมได้มากกว่าช่วงก่อนหน้า รวมถึงความสามารถในการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าในรายที่มีการต่ออายุสัญญาระหว่างปี 2565 
เช่นเดียวกบัค่าใชจ้่ายดา้นตน้ทนุการใชเ้ช่าและบริการบางรายการก็ปรบัตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ แต่ในภาพรวมของการด าเนินงานที่ดีขึน้ส่งผล
ใหก้ระแสเงินสดส าหรบัการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยต่อปีเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย  
อย่างไรก็ตามระยะเวลาของสิทธิการเช่าคงเหลือในทรพัยส์ินที่กองทนุเขา้ลงทนุลดลงจากปีก่อนหนา้ 1 ปี ส่งผลใหป้ระมาณการกระแสเงินสดที่ ผูถ้ือหน่วย
จะไดร้บัลดลงจากเดิม โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทนุมีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 18.40 ปี 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยไม่
เกินปีละ 4 ครัง้ จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

จากก าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ 

 2561 2562 2563 2564 2565 ต้ังแต่จัดต้ัง 

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)  1.0023 1.0064 1.0770 1.0110 1.0382 12.0280 

เงินลดทนุ (บาทต่อหน่วย) - - - - - - 

กองทนุไม่มีการรบัประกนัรายได ้

เพื่อวัตถุประสงคใ์นการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรบัปรุงแลว้ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลผูถ้ือหน่วยลงทุน /1 ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายกันเงิน
ส ารองเงินส าหรบัช าระหนีเ้งินกูย้ืมเพิ่มเติมจากหลกัเกณฑเ์ดิม โดยในปี 2566 กองทนุรวมมีการส ารองเงินเพื่อจ่ายช าระหนีกู้ย้ืม จ านวน 49.20 ลา้นบาท และเงินส ารอง
เพื่อการซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา การปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวมตามแผนท่ีก าหนดประจ าปี 2566 จ านวน 36.29 ลา้นบาท 
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*CAGR คือ Compound Annual Growth Rate หรืออตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 

ผลการด าเนินงาน 

 สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกิจ 
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 2563 2564 2565 Q4/2565 

Revenue (M. THB) 971.63 896.97 935.26 229.74 

Other Income (M. THB) 12.56 10.82 13.70 3.41 

Expenses (M. THB) 328.22 277.04 289.64 80.37 

EBITDA (M. THB) 655.96 630.74 659.32 157.18 

Net Profit (M. THB) 574.68 365.61 417.59 105.69 

EPU (THB)              1.1932               0.7591               0.8670               0.2194  

DPU (THB)              1.0770               1.0110               1.0382               0.2750  

Capital Reduction                   -                      -                      -                      -    

Debt/NAV                 5.74                  5.06                  4.22                  4.22  

Interest Cost (%) 4.39% 4.48% 4.70% 3.35% 

Operating Cash Flow            1,214.92               169.90               491.33               135.55  

Investing Cash Flow                   -                      -                      -                      -    

Financing Cash Flow             (565.42)             (585.65)             (584.28)             (137.07) 

Net Cash Flow              649.50              (415.75)               (92.95)                (1.52) 

NAV (THB)     5,484,324,234      5,343,730,941      5,263,691,908      5,263,691,908  

P/NAV (THB)                 0.93                  1.05                  1.05                  1.05  

Dividend Yield (%) 10.2% 8.6% 9.0% 9.6% 

Market Cap (M. THB)            5,105.37             5,635.17             5,538.84             5,538.84  

Closing Price (THB/unit)               10.60                11.70                11.50                11.50  

ตัวเลขทางการเงนิทีส่ าคัญ 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน 

ในภาพรวม กองทุนมีรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการในปี 2565 อยู่ที่ 948.96 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 4.27 จากปีก่อนหนา้ โดยมี
สาเหตหุลกัจากสถานะการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ลดความรุนแรงลง สามารถด าเนินกิจกรรมและกิจการไดต้ามปกติกว่าช่วงก่อนหนา้ส่งผลใหภ้าครัฐลด
ระดบัเป็นโรคประจ าถิ่นตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นตน้มาเป็นผลใหก้ิจกรรมจดัหารายไดต้่างๆ ของอาคารเริ่มเขา้สู่ภาวะปกติ และยงัสามารถปรบั
เพิ่มอตัราค่าเช่าไดเ้ล็กนอ้ยในรายที่มีการต่อสญัญาในปี แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ทรพัยส์ินของกองทุนรวม ไดแ้ก่ อาคารบางนา ทาวเวอร ์ยงัสามารถ
รกัษาระดบัอตัราการเช่าพืน้ที่ของอาคารส านกังานใหอ้ยู่ในระดบัที่ดี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อาคารบางนา ทาวเวอร ์มีอตัราการเช่าที่ประมาณ
รอ้ยละ 94 ในขณะที่อาคารสมชัชาวาณิช 2 และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์มีอตัราการเช่าที่ประมาณรอ้ยละ 84 และรอ้ยละ 81 ตามล าดบั 

ในขณะที่ค่าใชจ้่ายรวมของกองทนุในปี 2565 อยู่ที่ 300.08 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 3.78 โดยมีสาเหตหลกัมาจากตน้ทุนการเช่า
และบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามการเขา้ใชง้านในพืน้ที่เช่าภายหลงัสถานะการณโ์รคระบาดโควิด 19 มีความผ่อนคลายตามประกาศภาครฐั อีกทัง้รายการ
ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่เคยชะลอไวก้็เริ่มด าเนินการตามแผนงบประมาณที่ก าหนด และประกอบกับการปรบัปรุงวิธีการบนัทึกบญัชีตาม
มาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัดงักล่าวค่าใชจ้่ายตามสญัญาเช่าจะถกู
รบัรูใ้นรายการดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินตามสญัญาเช่า, อีกทัง้อตัราดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมที่กองทุนมีการปรบัเพิ่มขึน้ตามสภาวะตลาด เม่ือรวมกับรายการ
ขาดทุนตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการกระทบยอด ส่งผลใหร้ายไดจ้าการลงทุนสิทธิของทางกองทุนปี 2565 เท่ากับ 417.59 ลา้นบาท 
(เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.22)  

โดยในปี 2565 ทางกองทนุมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ที่ 1.0382 บาทต่อหน่วย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.10 จากปีก่อนหนา้ โดย
คิดเป็น Dividend yield 9.0% เม่ือเทียบกบัราคาปิด ณ สิน้ที่ 2565 ที่ 11.50 บาทต่อหน่วย 

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด: ไม่มีเง่ือนไข 
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สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับการกูยื้มเงนิ 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ เขา้ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 โดยใชแ้หล่งเงินทนุจากการกูเ้งินจากธนาคารไทยพาณิชย ์รายละเอียดดงันี ้
ธนาคารผูใ้หเ้งินกู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูกู้ ้ กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ  
วงเงินกู ้ ไม่เกิน 480 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ • นบัแต่เบิกเงินกู ้ถึงปีที่ 3 เท่ากบั MLR - 1.75% ต่อปี  
• ปีที่ 7 ถึง ปีที่ 9 เท่ากบั MLR  - 1.25% ต่อปี 

• ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 เท่ากบั MLR  - 1.50% ต่อปี 

• ปีที่ 9 เป็นตน้ไปเท่ากบั MLR  - 1.00% ต่อปี 

ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้ ไม่เกิน 13 ปี นบัจากวนัที่กองทนุรวมเบิกเงินมาใชค้รัง้แรก (30 ตลุาคม 2557) 
การช าระดอกเบีย้ ทกุ ๆ 3 เดือนa 

หลกัประกนัการกูย้ืมเงิน ไม่มี 

เงินกูค้งเหลือ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 222.20 ลา้นบาท 

อตัราส่วนในการวดั
ความสามารถในการช าระหนี ้

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนทนุ (Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 1 เท่า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 0.02 เท่า 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ ไม่ต ่ากว่า 1.2 เท่า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 7.43 เท่า 

ตารางค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราเรียกเก็บทีแ่ท้จริง % ของก าไรสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทนุ 54,125,199  8.34% 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,515,506  0.23% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,623,756  0.25% 

ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน ไม่ไดเ้รียกเก็บ - 

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ไม่ไดเ้รียกเก็บ - 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 52,860,730  8.15% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 610,000 0.09% 

ตน้ทนุเช่าและบริการ¹ 165,497,492 25.51% 

- ค่าเบีย้ประกนัภยั 3,893,225  0.61% 

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 1,332,622  0.21% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร 6,052,883  0.93% 

ตน้ทนุทางการเงิน² 17,797,002   2.74% 

ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขาย ไม่ไดเ้รียกเก็บ - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่มีมลูค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV ไม่ไดเ้รียกเก็บ - 

1. การปรบัปรุงวิธีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งเริ่มใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2563 โดยกองทุนรวมมีการท าสญัญาเช่า
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์และสญัญาเช่าที่ดิน 2 แปลง เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์(เดิมกองทนุรวมจะรบัรูต้น้ทนุ
ของรายการดงักล่าวตามวิธีเสน้ตรง) ค่าใชจ้่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งที่มีการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีใหม่ นับตั้งแต่ปี 2563 รวมถึงการไดร้บัสิทธิ
ประโยชนจ์ากมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครฐั ซึ่งใหส้่วนลดค่าภาษีที่ดินฯ ถึงรอ้ยละ 90 แต่เนื่องจากแต่ละอาคารเริ่มเขา้สู่สถาวะปกติจึงเป็นผลให้
ค่าใชจ้่ายรวมของปี 2565 เพ่ิมขึน้ประมาณ 10.93 ลา้นบาทเม่ือเทียบจากค่าใชจ้่ายที่จ่ายจริงในปี 2564  

2. ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบีย้เงินกู ้10.26 ลา้นบาทและค่าธรรมเนียมการกูย้ืมประมาณ 0.18 ลา้นบาท แต่เนื่องจากมาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 
16 เร่ืองสญัญาเช่า ท าใหก้องทนุรวมตอ้งรบัรูร้ายการดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ้่ายทางบญัชีอีกประมาณ 7.35 ลา้นบาท 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ (รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบไุวใ้นรายงานประจ าปี ขอ้ 5 ปัจจยัความเสี่ยง) 

1. ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 1.1 ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 1.2 ความเสี่ยงทางการเมือง 

 1.3 ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม 

 1.4 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนการเขา้ลงทนุ 

 1.5 การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 1.6 ราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขาย 

 1.7 มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุรวมอาจมไิดเ้ป็นมลูค่าท่ีแทจ้ริงซึ่งกองทนุรวมจะไดร้บัหากมีการจ าหน่ายทรพัยส์ินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิก
กองทนุรวม 

 1.8 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาด 

 1.9 ความเสี่ยงดา้นภาษี 

 1.10 ความเสี่ยงในการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งมลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเชา่ท่ีเหลืออยู่ 
 1.11 ความเสี่ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ปรยีบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื่น 

 1.12 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 1.13 ความเสี่ยงจากการใชม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมในการก าหนดราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

2. ความเสี่ยงท่ีเกีย่วข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนใ์นทรัพยส์ิน 

 2.1 ความเสี่ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรพัย ์

 2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ 

 2.3 ความเสี่ยงจากกรณีการถกูเวนคืนท่ีดิน 

3. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 3.1 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีในทรพัยส์ิน   
 3.2 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทนุรวมขึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

 3.3 ความเสี่ยงจากการท่ีผูเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีในทรพัยส์ินไม่ใหค้วามยินยอมเขา้เป็นคู่สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื่องเรือน และสญัญาบรกิารกบักองทนุรวม 
หรือไม่ต่อสญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื่องเรือน และสญัญาบริการ 

 3.4 ความเสี่ยงจากการท่ีกองทนุรวมใหส้ิทธิเตียวฮงเป็นผูใ้หบ้ริการน า้ประปา และกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณปูโภคส่วนกลางที่เป็นสาระส าคญั แก่ผู้
เช่าพืน้ท่ีในโครงการบางนา ทาวเวอรโ์ดยตรง 

 3.5 ความเสี่ยงจากสญัญา  ไดแ้ก ่ความเสี่ยงจากการผิดสญัญาเช่า, ความเสี่ยงจากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใชส้ิทธิตามสญัญาเช่าช่วงที่ดิน, การ
ยกเลิกสญัญาเชา่และสญัญาเช่าชว่ง สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื่องเรือน และสญัญาบริการ 

 3.6 ความเสี่ยงจากการประกนัภยั 

 3.7 ความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

 3.8 ความเสี่ยงจากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใชส้ิทธิตามสญัญาเช่าทรพัยส์ินได ้

 3.9 ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการกูย้ืมเงิน 

 3.10 ความเสี่ยงเรื่องการเพิม่ทนุในอนาคต (กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์หรือ Real Estate Investment Trust (REIT)) 

บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ ากดั  ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า  เลขท่ี 18 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 

 ท่ีอยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 1 ซอย
ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะแขวงราษฎร์
บรูณะ   เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท ์ 0-2949-1500  โทรศัพท ์ 0-2470-3201 

URL www.scbam.com  URL www.kasikornbank.com 

http://www.scbam.com/
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2 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทจดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชยจ์ ากดั 

ลักษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีเ่ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน วนัท่ี 12 เมษายน 2554 (เริม่ท าการซือ้ขายวนัท่ี 12 เมษายน 2554) 

ประเภทหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หน่วยลงทนุ 481,638,600 หน่วย 

- จ านวนหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก      จ านวน  342,000,000 หน่วย 

- จ านวนหน่วยลงทนุในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จ านวน  139,638,600 หน่วย 

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป 

 

กองทนุรวมไดร้บัการอนมุตัิจดัตัง้จากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี 22 

มีนาคม 2554 ตามหนังสือที่  กลต.น.426/2554 เสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่  23 

มีนาคม 2554 ถึงวนัที่ 29 มีนาคม 2554 ในราคาหน่วยละ 10 บาทกองทุนรวมได้
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2554 ตามหนังสือเลขที่
น.513/2554 และเขา้ลงทนุครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

ทั้งนี ้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ที่ 1/2556 วันที่ 3 ธันวาคม 
2556 ไดอ้นุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนรวมจ านวนไม่เกิน 2,094,000,000 บาท 
จากเงินทุนของกองทุนรวมเดิมจ านวน 3,420,000,000 บาท เป็นเงินทุนใหม่
จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 5,514,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหม่จ านวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย และอนุมัติใหบ้ริษัทจัดการมีอ านาจใน
การก าหนดราคาวนัจองซือ้ วิธีการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงด าเนินการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศใน
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมภายหลงัจากการ
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในครัง้นี ้(ถา้มี) เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ซึ่งกองทุนได้รับความเห็นชอบการเพิ่มทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2557 และเขา้ลงทนุในวนัท่ี 30 ตลุาคม 
2557 ที่ผ่านมา 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ธนาคารไทยพาณิชยจ์ากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์:          บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล เมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
อาคารสมชัชาวาณิช 2:              บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

อาคารบางนา ทาวเวอร:์            บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั  
 



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

9 

  

วัตถุประสงคก์ารลงทนุ 

 

เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั่วไปโดยน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทนุไปซือ้และ/

หรือเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว
ตลอดจนท าการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาศกัยภาพและ/หรือจ าหน่ายทรพัยสิ์น
ต่างๆที่กองทุนรวมไดล้งทุนไวห้รือมีไวไ้ม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่าใหเ้ช่าช่วงและ/หรือ
ขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนข์องทรพัยสิ์นเพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่น
และ/หรือหลักทรัพยอ์ื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

 

 

การลงทุนคร้ังแรก เมื่อวันที ่1 เมษายน 2554 

กองทนุรวมไดล้งทนุในทรพัยสิ์นดงัต่อไปนี ้

1. อาคารสมชัชาวาณิช 2 (United Business Center II) เป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่า 23 ชัน้ (ไม่รวมดาดฟ้า) และมีชัน้
ใตด้ิน 5 ชัน้ ตัง้อยู่ณเลขที่ 591 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันากรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่บนถนนสขุุมวิท
ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีพรอ้มพงษ์กองทนุรวมเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าว โดยการเช่าที่ดินและอาคาร
และส่ิงปลกูสรา้งที่เป็นส่วนควบกบัที่ดิน พรอ้มซือ้อุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวเนื่องกบัอาคารสมชัชาวาณิช 2 จาก
บรษิัท ภิรชับรีุ จ ากดั ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารและส่ิงปลกูสรา้งและจากบรษิัท เพนตา้ 591 จ ากดั 
ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับอาคารสมัชชาวาณิช 2 ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่
กองทนุรวมเขา้ลงทนุ 

2. อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์เป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่าและพืน้ท่ีเพื่อการพาณิชย ์มีจ านวน 24 ชัน้และมีชัน้ใตด้ิน 3 ชัน้
และชัน้ดาดฟ้า ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตศนูยก์ลาง
ธุรกิจและตั้งอยู่ใกลก้ับสถานีรถไฟฟ้า  (BTS) สถานีเพลินจิตและสถานีนานา กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าว โดยการรบัโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลกูสรา้งท่ีเป็นส่วนควบกับท่ีดิน พรอ้มงานระบบสาธารณปูโภค
ที่เก่ียวขอ้งกับอาคาร และรบัโอนสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์ดังกล่าวจากบริษัท ดิ 
เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์และผูท้รงสิทธิการเช่าท่ีดินอนั
เป็นท่ีตัง้ดงักล่าวอยู่ก่อนวนัท่ีกองทนุรวมเขา้ลงทนุ 
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การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที ่1 เมื่อวันที ่30 ตุลาคม 2557 

3. โครงการบางนา ทาวเวอร  ์จากที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ที่ 1/2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้
อนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทนุรวมเพื่อเขา้ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการบางนา ทาวเวอร ์ซึ่งเป็นอาคารส านกังาน
ใหเ้ช่า และเพื่อวตัถปุระสงคเ์ชิงพาณิชยอ์ื่นๆ โดยมีรายละเอียดของอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี  ้
3.1  สิทธิการเช่าอาคารและสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนในโครงการบางนา ทาวเวอรเ์ป็นระยะเวลา 30 ปี และรบั
โอนกรรมสิทธ์ิในสงัหารมิทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งจากบรษิัท เตียวฮง สีลม จ ากดั  
3.2  สิทธิการเช่าที่ดินโครงการบางนา ทาวเวอร ์จากบรษิัท เตียวฮง สีลม จ ากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี  
3.3  สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน จากบริษัท ทรพัยสิ์นไพศาล จ ากัด เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี นับแต่วันที่
กองทนุรวมไดล้งทนุถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งใชเ้ป็นท่ีจอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร ์ 
3.4  เพื่อใหก้องทุนรวมมีพืน้ที่จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร ์และเป็นจ านวนที่
เป็นไปตามความตอ้งการของกองทุนรวม กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเพื่อใชป้ระโยชนบ์นที่จอดรถเพิ่มเติมจาก 
บรษิัท เตียวฮง สีลม จ ากดั และ/หรือ บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งนอกเหนือจากที่ไดม้ีการเช่าช่วงตามขอ้ 3.3 ขา้งตน้ ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นประกนัในการจดัใหม้ีที่จอดรถภายในโครงการบางนา ทาวเวอร ์ 

 

3 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน ์

3.1 วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือ กลยุทธใ์นการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั่วไป โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปซือ้และ/หรือเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ
จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นต่างๆ ที่กองทนุรวมไดล้งทนุไวห้รือมีไว ้ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง และ/หรือขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชนข์องทรพัยสิ์น เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นอื่นและ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยนบัแต่ไดร้บัการอนุมตัิจดัตัง้และจดัการในปี พ.ศ. 2554 กองทุนรวมไดมุ้่งเนน้การลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีคณุภาพสงู โดยเฉพาะทรพัยสิ์นประเภทอาคารส านกังาน และไดมุ้่งเนน้การจดัหาผลประโยชน์
ในรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ โดยกองทุนรวมมุ่งหวงัที่จะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว อีกทัง้กองทุนรวมมีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้อง
กองทนุรวม 
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3.2 โครงสร้างการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมเข้าลงทุน 

• โครงการสมัชชาวานิช 2 (ยูบีซี 2)  

 
 

หมายเหต ุ *กองทนุรวมไดมี้การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์อาคารสมชัชาวาณิช 2 จากบริษัท เพนตา้ 591 จ ากดั เป็นบริษัท ภิรชัแมนเนจ
เมน้ท ์จ ากัด เนื่องจากมีการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ซึ่งทั้งสองบริษัทขา้งตน้มีผูบ้ริหารและผูถ้ือหุน้กลุ่ม
เดียวกนั 

 

 

• โครงการเพลนิจติ เซ็นเตอร ์ 
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• โครงการบางนา ทาวเวอร ์ 

 

หมายเหต ุ:(1)บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากดัและ/หรือ บริษัทที่จะเขา้มาเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยภ์ายหลงักองทนุรวมเขา้ลงทนุจะเป็นผูใ้หบ้ริการ
สาธารณูปโภคภายในโครงการ และเป็นผูเ้รียกเก็บค่าบริการน า้และค่าไฟฟ้าโดยตรงจากผูเ้ช่า ยกเวน้พืน้ที่ส่วนกลางและพืน้ที่เช่าบางส่วน ที่
กองทุนรวมจะเป็นผูช้  าระค่าบริการสาธารณูปโภคใหแ้ก่ บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัดที่ราคาตน้ทุน  โดยบริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัดและ/หรือ 
บริษัทที่จะเขา้มาเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยภ์ายหลงักองทุนรวมเขา้ลงทุนมีหนา้ที่ช  าระค่าบริการสาธารณูปโภคทัง้หมดของโครงการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

3.3 ข้อมูลของทรัพยส์ินของกองทนุรวม 

3.3.1 สรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าทีก่องทนุรวมลงทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ชื่อโครงการ อาคารยูบีซี 2 
อาคาร 

เพลินจติ เซน็เตอร ์
อาคารบางนา ทาวเวอร ์

ประเภท สิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มอาคาร
ส านกังาน 23 ชัน้ 

สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น พ ร้ อ ม
กรรมสิทธิ์อาคารส านกังาน 24 
ชัน้ 

1) สิทธิการเช่าอาคารและสิทธิ
การเช่าอาคารบางส่วน จ านวน 4 
อ า ค า ร  แ ล ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ใ น
สงัหารมิทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2) สิทธิการเช่าที่ดินโครงการบาง
นา ทาวเวอร ์

3) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน 
เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถเพิ่มเติมของ
โครงการบางนา ทาวเวอร ์

4) สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น แ บ บ ไ ม่ มี
ค่ าตอบแทนบนที่ ดิ น เพื่ อให้
กองทุนรวมสามารถใชเ้ป็นที่จอด

ผู้เช่าพื้นที่รายย่อย
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟ ศ
(POPF)

ผู้ให้บริการภายนอก

ให้เช่าพื้นที่และ
บริการ

ช าร  ่าเช่าแล 
 ่า ริการ 

ให้บริการ

ช าร  ่าใช้จ่าย
•  ่า าษีโรงเร อน
•  ่าเ ี ยปร กัน ัย
•  ่าใช้จ่ายส่วนกลาง
•  ่าสาธารณูปโ  (1)

•  ่า ่อมแ ม  ารุงรักษา
•  ่านายหน้า
•  ่าเช่าแล  ่าเช่าช่วง ี  ิน
•  ่าใช้จ่ายอ  น 

บริษัท เตียว งสีลม จ ากัด 
และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับเตียวฮงตามที่

ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ช าร  ่าธรรมเนียม
 ู้ ริหาร

อสังหาริม รั ย 

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
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รถในกรณีที่บริษัท เตียวฮงสีลม 
จ ากัด (“เตียวฮง”) ไม่สามารถ
จัดหาที่จอดรถในบริเวณอื่น และ
ตามจ านวนที่ กองทุนรวมและ
เตียวฮงไดต้กลงกนั 

ทีต่ั้ง เลขที่  591 ถนนสุขุมวิท แขวง
ค ลอ ง ตัน เ หนื อ  เ ข ต วัฒ นา 
กรุงเทพฯ 

เลขที่  2 ถนนสุขุมวิท   แขวง
ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุงเทพฯ 

เลขที่  2/3 หมู่ที่  14 และเลขที่  
40/14 หมู่ที่  12 ต าบลบางแก้ว 
อ า เ ภ อ บ า ง พ ลี  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

บริษัทประเมินค่า
ทรัพยส์ิน 

บรษิัทเอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

มูลค่าตลาดทีไ่ด้รับจาก
การประเมิน/สอบทาน
มูลค่าทรัพยส์นิ (บาท) 

2,537,000,000 398,000,000 2,006,000,000 

วันทีป่ระเมิน/สอบทาน
มูลค่าทรัพยส์นิ 

30 มิถนุายน 2565 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการ
ค านวณเพือ่หามูลค่า
ของแตล่ะโครงการ 

ประมาณ 18 ปี 3 เดือน ประมาณ 2 ปี 1 เดือน ประมาณ 21 ปี 10 เดือน 

วิธีการประเมิน/สอบ
ทานมูลค่าทรัพยส์ิน 

วิธีรายได ้(Income Approach) 

รายได้รวมจากพรัพย์
สินทีก่องทนุรวมเข้า
ลงทนุ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2565 

945,561,778  บาท 
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3.3.2 รายการแสดงทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทนุ หรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพยส์นิ 

  

 

 

  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

มูลค่ายุติธรรม/

ประเภทเงนิลงทุน หมายเหตุ พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าทรัพยสิ์นรวม
(บาท) (บาท) (รอ้ยละ)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 7

1. โครงการอาคารยูบซีี 2 (อาคารสมชัชาวาณิช 2)

      ที่ตัง้   เลขที่ 591 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ
                   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
                   สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 2-3-62 ไร่ 1,781,692,875                 

                   กรรมสิทธ์ิในอปุกรณ์และงานระบบ 105,716,000                    

                   คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สิทธิ 19,598,717                       

                   ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเชา่ 106,613,517                    

2,013,621,109            2,537,000,000            42.71                                          

2. โครงการอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ มูลค่าส่วนปรับปรุงทีเ่พิ่มขึน้จากปีก่อน 1,773,889 

      ที่ตัง้   เลขที่ 2 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย
                   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
                   สิทธิการเชา่ที่ดิน 5-2-75.6 ไร่ 294,801,573                    

                   กรรมสิทธ์ิในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 896,380,445                    

                   กรรมสิทธ์ิในอปุกรณ์และงานระบบ 268,776,240                    

                   สิทธิการเชา่พืน้ที่จอดรถ 28,000,000                       

                   คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สิทธิ 9,269,294                         

                   สินทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 78,156,942                       

                   ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเชา่ เครื่องตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์ 71,978,429                       

1,647,362,923            549,772,958               9.26                                           

3. โครงการบางนา ทาวเวอร์ มูลค่าส่วนปรับปรุงทีเ่พิ่มขึน้จากปีก่อน 4,164,917 

      ที่ตัง้   เลขที่ 2/3 หมูท่ี่ 14 และ เลขที่ 40/14 หมูท่ี่ 12

                   ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ
                   สิทธิการเชา่ที่ดิน อาคารบางส่วนและงานระบบ 8-1-9.2 ไร่ 2,007,000,000                 

                   กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรพัยท์ี่เก่ียวเน่ือง 16,050,000                       

                   คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สิทธิ 22,077,875                       

                   สินทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่ดิน 27,048,278                       

                   ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเชา่ 109,554,788                    

2,181,730,941            2,018,759,623            33.99                                          

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5,842,714,973            5,105,532,581            85.95                                          

มูลค่าส่วนปรับปรุงทีเ่พิ่มขึน้จากปีก่อน 24,230,317 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 6

      พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย
              พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB23105A) 5 ม.ค. 66 221,985,415                    221,976,890                    3.74                                                          

              พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CB23209A) 9 ก.พ. 66 49,966,365                       49,966,365                       0.84                                                          

              พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย (CBF23606A) 6 มิ.ย. 66 250,082,030                    250,032,725                    4.21                                                          

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 522,033,810               521,975,980               8.79                                           

รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ 6,364,748,783            5,627,508,561            94.74                                          

หมายเหต:ุ

1) เป็นราคาทีย่งัไม่ไดร้วมดอกเบีย้คา้งรบั
2) มูลค่าทรพัย์สินรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เทา่กบั 5,939,825,956 บาท

31 ธันวาคม 2565
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3.3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทนุในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ต่ละ
รายการส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่ันที ่1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  

ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  ไม่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ  
 

3.3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพยแ์ต่ละรายการ
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  

  

  ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  ไม่มีการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
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4 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 

ตามรายงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (Plus) สถานการณต์ลาดที่ผ่านมายงัไม่
มีสญัญาณบ่งชีถ้ึงทิศทางการปรบัตวัที่ดีขึน้ของอุปสงค์ การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีระยะเวลา 2 ปีเศษ และต่อดว้ย
สงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจท าใหธุ้รกิจเอกชนส่วนใหญ่ตอ้งบรหิาร
ตน้ทุนเพื่อการอยู่รอดขององคก์รส่งผลกระทบดา้นลบต่ออุปสงคพ์ืน้ที่ส  านกังานโดยรวมทัง้พืน้ที่ที่เปิดใหบ้ริการแลว้  และ
พืน้ท่ีที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

ภาพรวมตลาดในดา้นราคาค่าเช่าเฉล่ียรวมทกุพืน้ท่ีในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2565 เพิ่มขึน้ 1% จากช่วงเดียวกนัใน
ปีก่อนหนา้และเพิ่มขึน้ 3% จากครึ่งปีแรกของปี 2565 ทัง้นี ้ดว้ยปัจจยัดา้นลบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทุก
ธุรกิจท าใหธุ้รกิจตอ้งปรบัตวัครัง้ใหญ่ ท าใหต้ลาดเป็นของผูเ้ช่า เจา้ของอาคารไดป้รบัค่าเช่าและเงื่อนไขใหม้ีความยึดหยุ่น
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ช่า เพื่อแข่งขนัและกระตุน้การตดัสินใจเช่า 

อุปทาน (Supply) 

ตลาดอาคารส านักงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 พบว่ามีอุปทานพืน้ที่เช่าโดยรวม 9.672 ลา้นตารางเมตร 
เพิ่มขึน้ 2% จาก ครึง่ปีแรกของปี 2565 อปุทานพืน้ท่ีเช่าที่เพิ่มขึน้เนื่องจากมีโครงการใหม่เปิดตวัเพิ่มขึน้รวม 3 โครงการ ใน
พืน้ที่เพลินจิต-ชิดลม และพืน้ที่พหลโยธิน รวมถึงโครงการเก่าที่มีการปรบัปรุงอาคารใหม่และเปิดใหบ้ริการในพืน้ที่สีลม-
สาทรจ านวน 1 โครงการ รวมพืน้ท่ีเช่าเพิ่มขึน้ 146,312 ตารางเมตร ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2565 

 

อุปสงค ์(Demand) 

เมื่อพิจารณาภาพรวมอตัราการเช่าอาคารส านกังาน พบว่าอตัราการเช่าโดยรวมลดลง 3% จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหนา้และลดลง 2% จากครึ่งปีแรกของปี 2565 มาอยู่ที่ 79% โดยอาคารส านกังานเกรด เอ มีอตัราการเช่าโดยรวม
ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 2% จากครึ่งปีแรกของปี 2565 มาอยู่ที่ 79% และเกรด บี อตัราการเช่า
โดยรวมลดลง 1% ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และจากครึง่ปีแรกของปี 2565 มาอยู่ที่ 79% 
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 ในรอบนี ้มีอาคารส านกังานใหม่ก่อสรา้งเสร็จพรอ้มเปิดใหบ้ริการ 4 อาคาร ประกอบดว้ย อาคารสีลม 
เอจ ตัง้อยู่พืน้ท่ีสีลม-สาทร อาคารวนัซิตีเ้ซ็นเตอร ์ตัง้อยู่พืน้ท่ีเพลินจิต-ชิดลม อาคารเอส โอเอซิส และอาคารเดอะไรท ์ทาว
เวอร ์ตัง้อยู่พืน้ท่ีพหลโยธิน มีพืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่ารวม 146,312 ตารางเมตร ซึ่งทกุโครงการมีผูเ้ช่าแลว้ โดยมีอตัราการเชา่
เฉล่ียรวมอยู่ที่ 18% ทัง้นีอ้าคารส่วนใหญ่ยงัมีอตัราการเช่าไม่สงูเป็นผลจากการชะลอการตดัสินใจเช่าพืน้ที่ของกลุ่มลกูคา้
เป้าหมาย เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ประกอบกับสงครามระหว่างรสัเซียและ
ยูเครน และภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ไดส่้งผลกระทบต่อผลประกอบการของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
และทั่วโลก 

 

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average rental rate) 

ราคาค่าเช่าเฉล่ียพืน้ท่ีส านกังานรวมทกุพืน้ที่ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2565 เพิ่มขึน้ 1% จากช่วงเดียวกนัในปีก่อน
หนา้และเพิ่มขึน้ 3% จากครึง่ปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 672 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เมื่อพิจารณาแบบแบ่งตามคณุภาพ
โครงการ พบว่าราคาค่าเช่าเฉล่ียรวมของอาคารส านกังานเกรด เอ เพิ่มขึน้ 1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนและเพิ่มขึน้ 3% 
จากครึ่งปีแรกของปี 2565 มาอยู่ที่ 709 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนราคาค่าเช่าเฉล่ียรวมของอาคารส านกังานเกรด 
บี เพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้และลดลง 1% จากครึ่งปีแรกของปี 2565 มาอยู่ที่ 521 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ทัง้นีส้ถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียกบัยูเครนอาจจะดีขึน้แลว้ แต่การ
เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ไดส่้งผลกระทบต่อผลประกอบการทุกธุรกิจใหต้อ้งปรบัตวัครัง้ใหญ่ ท าใหต้ลาดเป็นของผูเ้ช่ามี
อ านาจการต่อรองราคา เป็นผลใหร้าคาปิดของค่าเช่าสามารถปรบัลดไดม้ากขึน้พรอ้มเงื่อนไขประกอบที่ดี 
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ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้แนวโน้มการฟ้ืนตัวของอุปสงคก์ลับมาแข็งแกร่งอีกครัง้ จึงขึน้อยู่กับ โรคโควิด-19 ไม่
กลับมาระบาดอีก และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยุติไดโ้ดยเร็ว รวมถึงภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกชะลอลง และเมื่อ
พิจารณาจากราคาค่าเช่าที่ปิดการเช่าไดม้ีความยึดหยุ่นตามความตอ้งการของผูเ้ช่ามากขึน้ ประกอบกับแผนการพฒันา
อาคารใหม่ในช่วง 4 ปีนบัจากนี ้ท าใหช้่องว่างระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานยงัคงขยายกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่องท าใหต้ลาด
ยงัคงเป็นของฝ่ังผูเ้ช่าที่ยงัมีอ  านาจต่อรองที่เหนือกว่า 

ทาง SCB Economic Intelligence Center (EIC) มีความเหน็สอดคล้องกนั โดยมองว่าตลาดส านกังานใหเ้ชา่ 
ในกรุงเทพฯ ปี 2566 มีแนวโนม้ที่จะฟ้ืนตัวเล็กนอ้ย โดยคาดว่าจะขยายตัวใกลเ้คียงกับปี 2565 จากการผ่อนคลายการ
ควบคุมโรค ส่งผลใหค้นกลบัเขา้มาท างานท่ีออฟฟิศกนัตามปกติ แต่รูปแบบการท างานแบบ Hybrid Workplace สลบักับ
การเขา้มาท างานที่ส  านกังานจะมีบทบาทมากขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการพืน้ที่เช่ายงัมีแนวโน้มฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ส่วนการลงทนุจากต่างชาติฟ้ืนตวัไดด้ีในปีที่ผ่านมา และขยายต่อเนื่องในปี 2565 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อปุสงคข์อง
บริษัทต่างชาติต่อพืน้ที่ส  านักงานฟ้ืนตัวไดม้ากขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์
เศรษฐกิจโลก นอกจากนัน้อปุทานใหม่พืน้ท่ีส านกังานเกรด A ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้อีกกว่า 5 แสนตารางเมตร จะท าใหอ้ตัรา
การปล่อยเช่าชะลอตวัลง กดดนัใหอ้ตัราค่าเช่าขยายตวัเล็กนอ้ยในระยะสัน้ ส่วนกลุ่ม CBD เกรด B ที่อุปทานใหม่เพิ่มขึน้
ราว 9 หมื่นตารางเมตร ท าใหอ้ตัราการเช่ามีแนวโนม้ทรงตัว แต่อาจไดร้บัผลกระทบมากขึน้ในระยะต่อไปจากอุปทานใหม่
เกรด A ที่มีความทันสมัย ขณะที่ความแตกต่างของอัตราค่าเช่ายังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทั้งนีอ้ัตราค่าเช่าในปี 2566 มี
แนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อนหนา้ ขณะที่อปุสงคฟ้ื์นตวัมากขึน้ 

ทัง้นีป้ระเด็นที่ตอ้งติดตามส าหรบัอาคารส านกังานในพืน้ที่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) คือ ความเส่ียงอุปทาน
ส่วนเกินของพืน้ที่ CBD เกรด A ในช่วงปี 2566-2569 ที่จะเพิ่มขึน้กว่า 1 ลา้นตารางเมตร มีโอกาสสูงที่อุปสงคจ์ะเร่งตวั
ตามไม่ทัน กดดันการขยายตัวของอัตราการเช่าได้ และยังกดดันใหก้ารปรบัตัวขึน้ของอัตราค่าเช่าในระยะขา้งหนา้จะ
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส าหรบัพืน้ที่เช่าใน Non-CBD มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัเล็กนอ้ย อุปทานใหม่ของกลุ่มเกรด A อาจ
กดดันการฟ้ืนตวัอย่างจ ากัด ส่วนในกลุ่มเกรด B แมอุ้ปทานใหม่ยงัไม่มากนกัแต่ความตอ้งการพืน้ที่ ใหเ้ช่าอาจชะลอตวั
เช่นกัน ประเด็นที่ตอ้งติดตามส าหรับอาคารส านักงานนอกพืน้ที่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (Non -CBD) คือ การทยอยเปิด
ใหบ้ริการของรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายใน ระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นอีกปัจจยัส าคญัที่ช่วยสนบัสนุนใหพ้ืน้ที่เช่าได้
ขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มเกรด A 

 

หมายเหต:ุ อา้งอิงขอ้มลูจาก  
-  ริษั   ลสั  ร็อ เ อร ตี   จ ากดั เอกสาร “รายงานสถานการณ ตลา อา ารส านกังาน” ปร จ าไตรมาส 4 ปี 2565 

- SCB Economic Intelligence Center (EIC): Industry insight: Commercial real estate (Nov 2022) 
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5 ปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนีอ้ย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัความเส่ียงดงัรายละเอียดขา้งทา้ยนีก้่อนตดัสินใจในการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ขอ้ความดงัต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจยัความเส่ียงที่มีนยัส าคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทนุรวม และนอกจากปัจจยัความเส่ียงที่ปรากฏในโครงการฉบบันีแ้ลว้ยงัอาจมีปัจจยัความเส่ียง
อื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบไดใ้นขณะนีห้รือเป็นความเส่ียงที่กองทนุรวมพิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็นสาระส าคญั แต่
ความเส่ียงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเส่ียงที่มีนยัส าคญัต่อไปในอนาคต ความเส่ียงทัง้หลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี ้
และความเส่ียงที่อาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม 

ค าอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการในการป้องกันความเส่ียง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอ้ใดขอ้หนึ่งไม่ถือเป็นค ารบัรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะ
ด าเนินมาตรการในการป้องกันความเส่ียงตามที่ก าหนดไวไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเส่ียง
ต่างๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบบันีจ้ะลดลงหรือท าใหห้มดไป ทัง้นี ้เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการ
ลดความเส่ียงยงัขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมขอ้ความในลักษณะที่เป็นการ
คาดการณใ์นอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี ้เช่น การใชถ้อ้ยค าว่า “เชื่อ
ว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การ
คาดการณเ์ก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการประกอบ
ธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรฐั เป็นตน้ เป็นการคาดการณถ์ึงเหตุการณใ์นอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัท
จัดการกองทุน เจา้ของอสังหาริมทรพัย ์ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูร้่วมรบัประกันการจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุ หรือบคุคลใดๆ มิไดเ้ป็นการรบัรองความถกูตอ้งของสมมติฐาน รวมถึงมิไดเ้ป็นการรบัรองผลการประกอบการ
หรือเหตุการณใ์นอนาคตดังกล่าว อีกทั้งมิไดเ้ป็นการรบัประกันและ/หรือรบัรองว่าผลการด าเนินงานจริงที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบก าไรขาดทุน นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงกับการคาดการณห์รือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 

ข้อมูลในส่วนนีท้ี่อา้งถึงหรือเก่ียวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยหรือจากสิ่งพิมพข์องรฐับาลหรือจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ โดยที่กองทนุรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรือรบัรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวได ้

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจึงไม่ควร
คาดหวังที่จะไดร้ับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนใน
อนาคตอาจลดต ่าลงหรือสงูขึน้ หรือผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัคืนตน้ทนุในการลงทนุ ดงันัน้ ผูท้ี่ประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุจึงควร
ปรกึษาที่ปรกึษาที่เก่ียวขอ้งเพื่อขอค าปรกึษาเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วย
ลงทนุ 
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(ก)  ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าและผู้เช่าช่วงพืน้ทีใ่นทรัพยส์ิน 

 ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงตามสญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วงสญัญาเช่าเครื่องเรือน และ
สญัญาบริการ จะเป็นที่มาของรายไดห้ลกัเพียงแหล่งเดียวของกองทุนรวม ดงันัน้  กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากฐานะ
การเงินและความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงได ้หากผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงดงักล่าวมีปัญหาทางการเงนิ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าเช่าช่วง ไม่ช าระค่าเช่าและค่าเช่าช่วง หรือ ยอมเลิกสญัญาเช่า
และเช่าช่วงก่อนก าหนด และกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่าและ/หรือผูเ้ช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าและ/หรือผูเ้ช่าช่วง
ดงักล่าวได ้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทนุรวมได ้ 

อย่างไรก็ดีผูเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีทกุรายที่ท  าสญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื่องเรือน และสญัญาบรกิารกบักองทนุรวมจะตอ้ง
วางเงินประกันการเช่าช่วงพืน้ท่ีตลอดอายสุญัญาใหแ้ก่กองทนุรวมและกองทุนรวมสามารถยึดเงินประกนัดงักล่าวในกรณี
ที่ผูเ้ช่าช่วงไม่ช าระค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดซึ่งการที่มีการวางเงินประกันในลกัษณะนีจ้ะช่วยลดความเส่ียง 
และ/หรือ ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทนุรวม 

 2) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย ์

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมจะแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท ์จ ากัดให้เป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์าคารยูบีซี 2 แทนเพนตา้ 591 และเอราวณัใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์าคารเพลินจิต เซ็น
เตอร ์และเตียวฮง และ/หรือ บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเตียวฮงตามที่ระบไุวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
อาคารบางนา ทาวเวอร ์ซึ่งทัง้ 3 บรษิัทท่ีมีบคุคลากรที่มีประสบการณใ์นการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมเขา้ลงทนุ
อยู่แล้วโดยก าหนดให้มีหน้าที่ต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสิ์นรวมถึงการร่วมก าหนดนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนแ์ละการประกอบธุรกิจของทรพัยสิ์นดงันัน้ การบริหารจดัการทรพัยสิ์นของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ช่นการ
รกัษาหรือพฒันาทรพัยสิ์นใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ชา่ การใหบ้รหิารแก่ผูเ้ช่าอย่างมีคณุภาพการหาผูเ้ช่ารายใหม่หรือการตอ่
สญัญาเช่ากับผูเ้ช่าปัจจุบนัการบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีจึงส่งผลโดยตรงต่อ
ผลประกอบการของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการผลกัดนัใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยป์ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ กองทุนรวมจะ
ก าหนดเงื่อนไขในการเปล่ียนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์วใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 
เป็นตน้ไป หากผลก าไรจากการด าเนินงานประจ าปีที่เกิดขึน้จริงจากการจดัการและบริหารอสังหาริมทรพัยข์องเตียวฮง 
และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้งกับเตียวฮงตามที่ระบุไวใ้นสัญญาที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยอ์าคารบางนา 
ทาวเวอร ์ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนก าไรจากการด าเนินงานตามที่ระบุไวใ้นแผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน
รวม และอตัราการเช่าเฉล่ีย ณ สิน้ปีบญัชีต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของพืน้ที่ที่ใหเ้ช่าทัง้หมดภายในอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการบาง
นา ทาวเวอร ์เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน และเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้งกับเตียวฮงตามที่ระบุไวใ้นสัญญาที่
เก่ียวขอ้งไม่ด  าเนินการแกไ้ขเหตดุงักล่าวภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้จากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณอ์กัษร กองทนุ
รวมอาจพิจารณาเปล่ียนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการบางนา ทาวเวอรไ์ด้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากัดและ เอราวณั และเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้งกบัเตียวฮ
งตามที่ระบุไวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์นื่องจากเหตุผลใดเหตผุลหนึ่งบรษิัท
จดัการมีความเห็นว่ากองทนุรวมจะสามารถแต่งตัง้บคุคลอื่นซึ่งมีคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่
กฎหมายหลักทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด อาทิ ผูใ้หบ้ริการบริหารจดัการอสังหาริมทรพัย ์เพื่อท า
หนา้ที่บริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไม่อาจรบัรองผลการปฏิบตัิงานของบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้ า
หนา้ที่บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายเดิมได ้

 3) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมให้สิทธิเตียว งเป็นผู้ให้บริการน ้าประปา และกระแสไฟฟ้า 
ซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางทีเ่ป็นสาระส าคัญ แก่ผู้เช่าพืน้ทีใ่นโครงการบางนา ทาวเวอรโ์ดยตรง 

  ในการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทุนรวมมิไดร้บัโอนมิเตอรน์ า้ประปา 
และมิเตอรไ์ฟฟ้าจากเตียวฮงในฐานะเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์โดยยงัคงใหเ้ตียวฮงและ/หรือ บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับเตียวฮ
งตามค านิยามในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง มีกรรมสิทธ์ิในมิเตอรน์ า้ประปาและมิเตอรไ์ฟฟ้าดงักล่าวเพื่อใหบ้รกิารน า้ประปา และ
กระแสไฟฟ้าแก่กองทนุรวมและผูเ้ช่าพืน้ท่ีในโครงการบางนา ทาวเวอรโ์ดยตรงทัง้นี ้หากเกิดกรณีที่เตียวฮงและ/หรือ บคุคล
ที่เก่ียวขอ้งกับเตียวฮงตามค านิยามในสญัญาที่เก่ียวขอ้งไม่สามารถใหบ้ริการน า้ประปา และกระแสไฟฟ้าแก่กองทุนรวม
และผูเ้ช่าพืน้ที่ได ้หรือไม่สามารถใหบ้ริการดงักล่าวไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ ์กองทุนรวม และ/หรือผูเ้ช่าพืน้ที่ในโครงการ
บางนา ทาวเวอรอ์าจไม่สามารถใชส้อยพืน้ที่เช่าไดอ้ย่างเต็มที่ อนัอาจส่งผลกระทบในการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ
รวมในทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมจะเขา้ลงทนุ 

อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเส่ียงขา้งตน้ กองทนุรวมจึงไดจ้ดัใหม้ีขอ้สญัญาในสญัญาตกลงกระท าการซึ่งก าหนดให้
ในกรณีที่เตียวฮงและ/หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเตียวฮงตามค านิยามในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใหบ้รกิารน า้ประปา 
และกระแสไฟฟ้าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่ได ้หรือไม่สามารถใหบ้ริการดังกล่าวไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ ์เตียวฮงและ/หรือ บุคคลที่
เก่ียวขอ้งกบัเตียวฮงตามค านิยามในสญัญาที่เก่ียวขอ้งตกลงที่จะด าเนินการใดๆ เพื่อโอนมิเตอรน์ า้ประปาและมิเตอรไ์ฟฟา้
ที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่กองทุนรวม ซึ่งการโอนมิเตอรน์ า้ประปาและมิเตอรไ์ฟฟ้าดงักล่าวตอ้งด าเนินการตามกระบวนการและ
ขัน้ตอนต่างๆ ตามที่ระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

(ข) ความเสี่ยงจากสัญญา 

  1) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเช่า 

เนื่องจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยบ์างส่วนของกองทนุรวม เป็นการลงทนุโดยการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และน า
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวออกใหเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่าหรือเช่าช่วงพืน้ท่ีในทรพัยสิ์น แมว้่าการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม
ดงักล่าวจะไดม้ีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจา้พนกังานที่ดินที่เก่ียวขอ้งแลว้ก็ตาม แต่กองทนุรวมยงัมีความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าซึ่งไดแ้ก่ ภิรชับุรี หรือเจา้ของที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์
หรือ เตียวฮง ปฏิบตัิผิดขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาเช่าที่ไดม้ีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักล่าว ท าใหส้ญัญาเช่า
ระหว่างกองทุนรวมและภิรชับุรี หรือ กองทุนรวมและเจา้ของที่ดินที่เป็นท่ีตัง้ของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์ กองทุนรวมและ
เตียวฮง สิน้สดุลง ซึ่งเหตุการณด์งักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวม ท าใหก้องทุนรวมไม่มีสิทธิในการน าทรพัยสิ์นที่เช่า
ออกใหเ้ช่าช่วง ซึ่งท าใหก้องทุนรวมสูญเสียรายไดค้่าเช่าช่วงจากการน าอสังหาริมทรพัยด์งักล่าวออกใหเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่า
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พืน้ท่ีในอาคารยบูีซี 2 หรืออาคารเพลิตจิตเซ็นเตอร ์หรืออาคารบางนา ทาวเวอร ์(แลว้แต่กรณี) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออตัรา
การจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ และเพื่อใหก้องทุนรวมมีโอกาสไดร้บัการชดเชยจากความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้แก่กองทุนรวม กองทุนรวมจึงจดัใหม้ีการด าเนินการเพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว โดยก าหนด
เงื่อนไขในการเช่าท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งกับภิรชับุรี ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งอันเป็นท่ีตั้งของ
อาคารยบูีซี 2 และเงื่อนไขการเช่าที่ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ กบัเตียวฮง ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิของโครงการ
บางนา ทาวเวอรว์่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บั
ไวใ้นนามกองทุนรวมใหแ้ก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชนจ์าก การที่
กองทุนรวมไม่สามารถใชป้ระโยชนซ์ึ่งทรพัยสิ์นที่เช่าไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสัญญาฉบบันี ้ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิของ
กองทนุรวมในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้จากผูใ้หเ้ช่า 

  2) ความเสี่ยงจากการทีก่องทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าช่วงทีด่ิน 

เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติมของกองทุนรวม มีการเขา้ท าสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่จอด
รถยนตเ์พิ่มเติมของโครงการบางนา ทาวเวอร ์โดยมีขอ้ตกลงในการช าระค่าเช่าช่วงเป็นรายสามเดือน กับบริษัท ทรพัยสิ์น
ไพศาล จ ากดั ซึ่งบรษิัท ทรพัยสิ์นไพศาล จ ากดัเป็นผูเ้ช่าจากเจา้ของที่ดนิและผูใ้หเ้ชา่ชว่งแก่กองทนุรวม ดงันัน้ กองทนุรวม
มีความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีบรษิัท ทรพัยสิ์นไพศาล จ ากัด จะผิดสญัญาเช่ากบัเจา้ของที่ดินหรือผิดสญัญาเช่าช่วง
กับกองทุนรวม ซึ่งในกรณีที่ผู้ใหเ้ช่าช่วงปฏิบตัิผิดขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาเช่าดงักล่าว ท าใหส้ญัญาเช่าระหว่าง
เจา้ของที่ดินและผูใ้หเ้ช่าช่วงสิน้สดุลง ซึ่งจะส่งผลใหส้ญัญาเช่าช่วงระหว่างผูใ้หเ้ช่าช่วงและกองทนุรวมสิน้สดุลงเช่นกนั     

ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ และเพื่อใหก้องทุนรวมมีโอกาสจดัหาพืน้ท่ีอื่นเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถยนตเ์พิ่มเติมแก่โครงการบางนา ทาวเวอร ์กองทุนรวมจึงจดัใหม้ีการด าเนินการเพื่อเป็นการลดความเส่ียง
ดังกล่าว โดยมีข้อสัญญาใน (1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ที่จอดรถ) ระบุให้ตลอดอายุสัญญา ผู้ให้เช่าช่ วงจะปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า รวมถึงการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าให้แก่เจ้าของที่ดินตามจ านวนและ
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า ทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าช่วงมิไดช้ าระค่าเช่าใหแ้ก่เจา้ของที่ดินตามจ านวนและ
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า ผูใ้ห้เช่าช่วงตกลงและยินยอมใหก้องทุนรวมมีสิทธิ (แต่มิใช่หนา้ที่) น าค่าเช่าที่
กองทนุรวมตอ้งช าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าชว่งตามสญัญาเช่าชว่งทัง้หมด หรือแต่บางส่วน ไปใชใ้นการช าระค่าเช่าตามสญัญาเชา่
ใหแ้ก่เจา้ของที่ดินแทนผูใ้หเ้ช่าช่วง โดยใหถื้อว่าเงินดงักล่าวเป็นค่าเช่าที่กองทุนรวมไดช้ าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสญัญา
เช่าช่วงแลว้ (2) สญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งก าหนดใหเ้ตียวฮงสามารถจดัหาพืน้ท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถเพิ่มเตมิจากทรพัยสิ์น
ที่เช่าในบรเิวณขา้งเคียงทรพัยสิ์นที่เช่ามาแทนพืน้ที่ที่ใชเ้ป็นที่จอดรถเพิ่มเติมจากทรพัยสิ์นที่เช่าในปัจจุบนัใหก้ับโครงการ
บางนา ทาวเวอรไ์ด ้และกองทุนรวมตกลงที่จะเขา้ท าสญัญาเพื่อใชป้ระโยชนบ์นที่จอดรถเพิ่มเติมจากทรพัยสิ์นที่เช่า จาก
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที่เตียวฮงก าหนด 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นประกันในการจดัใหม้ีที่จอดรถภายในโครงการบางนา ทาวเวอร ์เตียวฮงตกลงจะด าเนินการ
ใหบ้รษิัท วี เอส แอสเสท จ ากดั บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที่ดิน 2 (สอง) 
แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 54802 และ 54803 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มีเนือ้ที่รวมประมาณ 1 ไร่ 
2 งาน 48 ตารางวา ซึ่งอยู่บริเวณดา้นขา้งอาคารซีโดยมีก าหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์นโครงการบางนา 
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ทาวเวอรใ์หแ้ก่กองทุนรวม ณ วนัที่กองทุนรวมไดล้งทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร ์เพื่อใหก้องทุนรวมสามารถใชเ้ป็นที่
จอดรถในกรณีที่เตียวฮงไม่สามารถจดัหาที่จอดรถในบริเวณอื่นและตามจ านวนที่กองทุนรวมและเตียวฮงไดต้กลงกนั ณ 
เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าใหแ้ก่กองทุนรวมได ้โดยที่กองทุนรวมในฐานะผูท้รงสิทธิเก็บกินนัน้และ/หรือ บุคคลที่
กองทนุรวมก าหนดมีสิทธิครอบครอง ใช ้และถือเอาประโยชนแ์ห่งที่ดินแปลงดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ โดยใหร้วมถึงการ
ให้สิทธิ บุคคลที่กองทุนรวมก าหนด ด าเนินการก่อสรา้งส่ิงปลูกสรา้งหรืออาคารใดๆ บนที่ดินข้างอาคารซีที่จะท าให้
โครงการบางนา ทาวเวอรม์ีจ านวนที่จอดรถเพิ่มเติมจากทรพัยสิ์นที่เช่าไดอ้ย่างครบถว้น โดยเตียวฮง และ บริษัท วี เอส 
แอสเสท จ ากดั ตกลงใหค้วามรว่มมือและใหค้วามชว่ยเหลือเท่าที่จ  าเป็นแก่ บคุคลที่กองทนุรวมก าหนด เพื่อใหก้ารก่อสรา้ง
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตั้งแต่วันแรกที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนเพิ่มเติม เตียวฮงและ/หรือ บุคคลที่
เตียวฮงก าหนด ที่กองทนุรวมเห็นชอบ ตกลงจดัใหม้ีหลกัประกนัแก่กองทนุรวมในรูปแบบท่ีกองทนุรวมเห็นชอบส าหรบัการ
ก่อสรา้งอาคารจอดรถเพิ่มเติมจากทรพัยสิ์นที่เช่าซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 25,000,000 บาท ทัง้นี ้หากเตียวฮงสามารถจดัหาที่
จอดรถเพิ่มเติมใหแ้ก่กองทุนรวมตามที่จะไดต้กลงกัน หรือ หากเตียวฮงประสงคจ์ะใหม้ีการก่อสรา้งส่ิงปลูกสรา้งหรือ
อาคารใดๆ บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  54802 และ 54803 ซึ่งอยู่บริเวณดา้นข้างอาคารซีที่สามารถแสดงไดว้่าจะท าให้
โครงการบางนา ทาวเวอรม์ีจ านวนที่จอดรถเพิ่มเติมไดอ้ย่างครบถว้นและใชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดระยะเวลาการเช่า กองทุน
รวมยินยอมที่จะจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินและคืนหลกัประกนัดงักล่าวใหแ้ก่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที่เตียวฮงก าหนด 

อย่างไรก็ดี  ถึงแมจ้ะมีขอ้ก าหนดดงัที่กล่าวมีในสัญญาที่เก่ียวขอ้ง (สัญญาเช่าช่วง และ สัญญาตกลงกระท า
การ) คู่สญัญา (เจา้ของที่ดิน และ/หรือ บริษัท ทรพัยสิ์นไพศาล จ ากัด และ/หรือ เตียวฮง และ/หรือ บริษัท วี เอส แอสเสท 
จ ากดั) อาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ อนัเป็นเหตแุห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได ้ในกรณีเช่นว่านี ้แมก้องทุน
รวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชนแ์ละค่าเช่าที่ช  าระไปแลว้ก็ตาม แต่
เหตุการณท์ี่คู่สญัญาผิดสญัญาดงักล่าว ท าใหก้องทุนรวมอาจไม่ไดร้บัผลประโยชนห์รือบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามสัญญา
ตามที่ก าหนดไวด้งักล่าวได ้เช่น กองทนุรวมอาจมีจ านวนที่จอดรถที่จะใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายในโครงการบางนา ทาว
เวอร ์ไดล้ดนอ้ยลงจากจ านวนที่จอดรถในปัจจบุนั หรือ ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสิทธิของกองทนุรวมตามขอ้ก าหนด 
หรือ คู่สัญญาไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอ้ง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องรอ้งต่อศาล  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้ึง
ระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผล
แห่งคดีขึน้อยู่กบัค าพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีค าพิพากษาใหก้องทนุรวมชนะคดี กองทนุรวมอาจประสบความ
ยุ่งยากในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผูถื้อหน่วยลงทนุจึงอาจมีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตาม
จ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไ์ว ้ 

  3) การยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง สัญญาเช่า สัญญาเช่าเคร่ืองเรือน และสัญญา
บริการ 

ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงตาม สญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วง สญัญาเชา่ 
สญัญาเช่าเครื่องเรือน และสญัญาบริการ จะเป็นที่มาของรายไดห้ลกัของกองทนุรวม หากผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงในทรพัยสิ์น
บอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาอนัเป็นการผิดสญัญา หรือกรณีที่เกิดเหตผิุดสญัญากองทนุรวม
อาจตอ้งบอกเลิกสญัญา และอาจใชเ้วลาหาบุคคลอื่นเพื่อเขา้มาเป็นคู่สญัญารายใหม่ของสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วง 
สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื่องเรือน และสญัญาบริการ เพื่อเช่าและเช่าช่วงทรพัยสิ์นที่เช่าต่อไป ซึ่งบุคคลดงักล่าวอาจไม่มี
คณุสมบตัิหรือความสามารถที่เหมือนกบัผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงเดิม 
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(ค) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

ส าหรบัทรพัยสิ์นซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมจะจัดใหม้ีการประกันอัคคีภัยและวินาศภัย
ต่างๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ต  ่ากว่ามลูค่าทรพัยสิ์นโดยใชเ้กณฑก์ารเปล่ียนใหม่ส าหรบัส่ิงที่เสียหาย (Replacement Cost 

Evaluation) อาทิ ตามมลูค่าที่ระบุในรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่จดัท าขึน้ฉบบัล่าสดุ โดยไม่รวมตน้ทุนค่าที่ดิน 
ที่จ  าเป็นและสมควร เพื่อคุม้ครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้แก่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม รวมถึงจะด าเนินการใหม้ีการท า
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยกรมธรรมด์งักล่าวจะก าหนดใหก้องทุนรวมเป็นผู้รบั
ผลประโยชน ์เพื่อคุม้ครองความเสียหายต่อเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับทรพัยสิ์นที่เช่า โดยมีวงเงินประกันไม่ต ่ากว่า
ค่าใชจ้่ายคงที่ ซึ่งคงตอ้งจ่ายต่อไปในระหว่างที่ธุรกิจหยุดชะงกั รวมถึงผลก าไรที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดว่าจะ
ไดร้บัในช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งหรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นท่ีเช่า ซึ่งในกรณีทั่วไป การก่อสรา้งหรือซ่อมแซม
จะใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แต่กองทุนรวมพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหม้ีความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกิจ
หยุดชะงกัเป็นระยะเวลาประมาณ 36 เดือน อย่างไรก็ดี หากระยะเวลา 36 เดือนดงักล่าวไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้กบัทรพัยสิ์นท่ีเช่า กองทนุรวมจะพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อใหก้องทนุรวมไดร้บัชดเชยค่าเสียหาย
จากเหตดุงักล่าว  

ส าหรบัทรพัยสิ์นซึ่งกองทุนรวมมีสิทธิการเช่านัน้ ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่าและกองทุน
รวม ผูใ้หเ้ช่าและกองทุนรวมตกลงที่จะจดัใหม้ีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัต่างๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ต ่ากว่ามลูค่า
ทรพัยสิ์นโดยใชเ้กณฑก์ารเปล่ียนใหม่ส าหรบัส่ิงที่เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) โดยไม่รวมตน้ทุนค่าที่ดิน 
เพื่อคุ ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินที่เช่าโดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับ
ผลประโยชนห์รือเป็นผูเ้อาประกนัภยัรว่มกบัผูใ้หเ้ช่าตามส่วนไดส่้วนเสียที่มีอยู่ หรือตามสดัส่วนของพืน้ท่ีที่กองทนุรวมและ
ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าหรือมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธ์ิ (แลว้แต่กรณี) 

นอกจากนี ้ในส่วนการน าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมออกใหเ้ช่า หรือเช่าช่วง (แลว้แต่กรณี) นั้น กองทุนรวมจะ
ด าเนินการจัดให้มีการท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อคุม้ครองความ
บาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือความบกพร่องของทรพัยสิ์นที่เช่าซึ่งกฎหมายไดก้ าหนดใหต้อ้งรบั ผิดชดใชค้่าเสียหายภายใตว้งเงิน
ประกัน ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหค้วามเห็นชอบอย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณท์ี่มิไดอ้ยู่ภายใตก้ารคุม้ครอง
ของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือความเสียหายนัน้เกินกวา่วงเงนิท่ีครอบคลมุตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูใ้หเ้ช่าหรือกองทนุ
รวมหรือมีเงื่อนไขหรือแนวปฏิบตัิภายใตก้รมธรรมท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนไดค้รบถว้นตามกรมธรรม ์ ซึ่ง
ในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  และอาจท าใหร้ายไดใ้นอนาคตไม่เป็นไปตาม
ประมาณการณท์ี่คาดไว ้ 

(ง) ความเสี่ยงจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม บริษัทจดัการจะเขา้ท าสญัญาเช่าสญัญาจะซือ้จะขาย 
สญัญาเช่าที่ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรพัย ์สญัญาเช่าช่วงที่ดิน และสญัญาตกลงกระ
ท าการเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก์ับเจา้ของอสงัหาริมทรพัยห์รือผูใ้หส้ญัญาแก่กองทุน และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่
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เก่ียวเนื่องกบัการลงทุนและการบริหารของกองทนุรวมเพื่อประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุรวม และผูกพนั
ใหคู้่สญัญาปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแมจ้ะมีขอ้ก าหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิ ผิดสญัญาหรือเกิดเหตุการณใ์ด ๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได ้ในกรณีเช่นว่านี ้แมก้องทนุรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจน
เรียกค่าขาดประโยชนแ์ละค่าเช่าที่ช  าระไปแลว้ก็ตาม แต่เหตุการณท์ี่คู่สญัญาผิดสญัญาดงักล่าว ท าใหก้องทุนรวมอาจ
ไม่ไดร้บัผลประโยชนห์รือบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามสญัญาตามที่ก าหนดไวด้งักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม
สิทธิของกองทนุรวมตามขอ้ก าหนด หรือ คู่สญัญาไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทนุรวมเรียกรอ้ง ดงันัน้ กองทนุรวมจึงอาจ
ตอ้งน าเรื่องดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องรอ้งต่อศาล  ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการไม่สามารถ
คาดการณไ์ดถ้ึงระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 
นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กบัค าพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีค าพิพากษาใหก้องทนุรวมชนะคด ีกองทนุรวมอาจ
ประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้ับ
ผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไ์ว ้ 

(จ) ความเสี่ยงจากการทีก่องทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าทรัพยส์ินได้ 

  ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าและ/หรืออาคารที่เช่าไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนเนื่องจากที่ดินที่เช่าและ/หรืออาคารที่เช่าถูกยึดหรืออายดัตามค าสั่งศาล หรืออาคารที่เช่ามีการก่อสรา้งต่อเติม 
หรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง หรือผูใ้หเ้ช่าถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราว 
หรือพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด หรือสั่งใหล้ม้ละลาย  

  ซึ่งหากเกิดกรณีดงัที่กล่าวมาในวรรคก่อนและผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไวใ้นสญัญาเช่า กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งช าระเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ผูใ้ห้
เช่าไดร้บัไวใ้นนามกองทนุรวมใหแ้ก่กองทุนรวม ตลอดจนค่าขาดประโยชน ์จากการที่กองทุนรวม ไม่สามารถใชป้ระโยชน์
ซึ่งทรพัยสิ์นที่เช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่า (โปรดดูรายละเอียดในสรุป
สญัญาเช่า สญัญาเช่าที่ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ - ขอ้เหตแุห่งการเลิกสญัญา และผลแห่งการเลิกสญัญา) 

(ฉ) ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงนิ 

  ในกรณีที่กองทนุรวมไดด้  าเนินการใหม้ีการกูย้ืมเงินตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดที่ก าหนดไวใ้นโครงการ  ทัง้นี ้ไม่ว่า
จะมีการใหห้ลกัประกันไวด้ว้ยหรือไม่ก็ตาม กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงเกิดขึน้จากการกูย้ืมเงินดงักล่าวไดเ้นื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวมท าใหก้องทุน
รวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอรวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้
ลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นีก้องทุนรวมจะใชค้วาม
พยายามในการด าเนินการใดๆเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อลดความเส่ียง
ดังกล่าวเช่น การป้องกันความเส่ียงจาการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ หรือการขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้เป็นตน้
อย่างไรก็ดีในการด าเนินการใดๆ ดงักล่าวกองทนุรวมจะด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
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(ช) ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจน าไปสู่ภาวะความผันผวนของ
ตลาดทุนทั่วโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน ์ฐานะทางการเงนิ 
และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึน้ในระดบัโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซารส์ (SARS) 

การระบาดของไข้หวัดนก (H5N1) เป็นตน้ จนกระทั่งในปัจจุบัน ที่มีการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-

19)  อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก 
หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทั่ วโลกเกิดความผันผวนอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี ้การระบาดของโรคดงักล่าวยังอาจท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในการเดินทางและการใชร้ะบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ รวมทัง้อาจท าใหต้อ้งมีการปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท  างาน ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรือ
เศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคหรือระดบัทั่วโลกที่มีนยัส าคญัอนัเนื่องมาจากเหตุการณห์รือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
การระบาดของโรคติดต่อในเรื่องดงักล่าวนี ้อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการจดัหาประโยชน ์ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมได ้ซึ่งผลกระทบนีอ้าจส่งผลเป็นวงกวา้งไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศ
ไทย เท่านั้น ทั้งนีผ้ลกระทบดังกล่าวจะบรรเทาลงหลังจากมีมาตรการต่างๆ ที่ป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของโรค
ระบาดในระดบัท่ีประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมไดต้ามปกติแลว้ 

(ซ) ความเสี่ยงเร่ืองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์หรือ Real Estate Investment Trust (REIT)) 

ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมีขอ้จ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรพัยเ์พิ่มเติมภายหลังจากการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (อาคารบางนาทาวเวอร)์ หากกองทุนรวมมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนหรือกูย้ืมเงินเพื่อการลงทุนใน
อนาคตดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะตอ้งมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นREIT อนึ่ง ในการแปลง
สภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ป็น REIT นัน้ กองทุนรวมจะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทนุ
รวมกันไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม เพื่อท าการแปลงสภาพจาก
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate Investment Trust) ก่อนที่จะสามารถ
ท าการเพิ่มทุนหรือกูย้ืมเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมได ้โดยเงื่อนไขดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

(ฌ) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 1) ความเสี่ยง โดยทั่วไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึ่งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรพัย ์และนโยบายทางการเงินและการคลงัของ
รฐับาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการ
ลงทนุของกองทนุรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตอ้งการของผูบ้รโิภคอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาที่ไดเ้สนอขาย  
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 นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคมุได ้อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของ
ตลาดหุน้ในต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้
ทางตรงหรือทางออ้มที่มีผลต่อน าเขา้หรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ระเบียบขอ้บังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรฐับาล เป็นตน้ ซึ่งไม่มีหลักประกันไดว้่าความ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคาของหน่วยลงทนุผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ และการบรหิารจดัการโครงการของกองทนุรวม 

 2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุน้ในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี ้จึงไม่สามารถรบัรองไดว้่าสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรฐับาลจะไม่มี
ผลกระทบรา้ยแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 

 การเกิดภยัธรรมชาติ อุบตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุวิสยัอื่นๆ แมจ้ะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยครัง้นกั แต่
หากเกิดขึน้ในบรเิวณที่ตัง้อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม นอกจากจะสรา้งความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของกองทนุรวมแลว้ 
จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ช่าและผูม้าใชบ้ริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได ้ 
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะไดท้ าประกันภยัที่ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติ อุบตัิภยั การก่อวิ นาศกรรม 
และเหตุสดุวิสยัอื่นๆ ไวส้  าหรบัอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมทัง้นี ้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรมป์ระกันภัย
ตามมาตรฐานทั่วไปส าหรบัธุรกิจอาคารส านกังานใหเ้ช่า 

 4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ผูจ้ัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยไ์ดท้ าการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ โดยท าการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้
ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยสิ์นโดยที่ปรกึษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรก็ตามการกระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัว่า อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวปราศจากความเสียหาย 
หรือความบกพร่อง ที่อาจจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสิ์นโดยที่ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ์ท่ี
ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์ชเ้ป็นพืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยอ์าจมีขอ้บกพรอ่ง มีความ
ไม่ถูกตอ้ง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรพัยอ์าจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้
เนื่องจากขอ้จ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่เป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ
ของทัง้ผูป้ระเมินราคาและวิศวกร     
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 นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิน้นั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย ์ซึ่งการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ของผู้จัดการ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถครอบคลมุถงึได ้ซึ่งอาจจะส่งผลใหก้องทนุรวมเกดิค่าใชจ้่ายหรือขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบั
การละเมิดกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว 

 5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ
การปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณไ์ด ้ส าหรบัการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณท์ี่ไม่อาจคาดการณไ์ดเ้ช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทนุรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผล
กระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม 

 6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลงัจากการจดทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีหลกัประกนัว่า
สภาวะการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจมีการ
ลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกับมลูค่าสินทรพัย์
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุนนั้นขึน้อยู่กับหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม ความผนัผวนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และปรมิาณการซือ้ขายของหน่วยลงทนุ ฯลฯ  
ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทนุไดใ้นราคาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ต่อหน่วยของกองทนุ 

 7) มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าทีแ่ท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับหากมี
การจ าหน่ายทรัพยส์ินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดก้ล่าวไว ้ณ ที่นี ้ไดค้  านวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นที่ลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิ ไดเ้ป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะไดร้ับหากมีการ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปรมิาณความตอ้งการของผูซ้ือ้-ผูข้าย (bid-offer) ซึ่งปรมิาณความตอ้งการของผูซ้ือ้-

ผูข้าย (bid-offer) ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น ปริมาณความตอ้งการของ
ตลาด ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 
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 9) ความเสี่ยงด้านภาษี 

 ในการขายโอนหรือรบัโอนสิทธิการเช่าหรือการขายโอนหรือรบัโอนอสงัหาริมทรพัย์ (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทนุ
ในอสงัหาริมทรพัย)์ ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิ
การเช่าหรืออสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งกองทุนรวมอาจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรือบางส่วนและอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที่
กองทนุรวมจะตอ้งช าระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

 นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุส าหรบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนและการไดร้บัเงินปันผลจาก
กองทนุรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุัน  

 10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการ
เช่าทีเ่หลืออยู่ 

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งมลูค่าสิทธิ การเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมจะ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่อนัเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
และ/หรือ อตัราค่าเช่าพืน้ท่ี หรือเนื่องจากสาเหตอุื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงใน
มลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์น และมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

 11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ปรียบเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยจ์ะตอ้งลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทนุรวม ท าใหก้ารลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะท่ีกองทนุรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจาย
การลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 

 12) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะถกูพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย
ประการ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ตน้ทนุในการ
บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง
กับทรพัยสิ์น ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงที่นกัลงทุนจะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามที่ไดป้ระมาณ
การเอาไวใ้นปีที่เกิดเหตุการณ ์หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรกัษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปัน
ผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป 

 13) ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการก าหนดราคาซือ้ขาย
หน่วยลงทุน 

 การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจดัการประกาศ เป็นการค านวณโดยใชร้ายงาน
การประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสดุเป็นฐานในการก าหนดมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งมลูค่า
ดงักล่าวอาจไม่ใช่มลูค่าที่จะซือ้ขายไดจ้รงิของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
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(ญ) ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนใ์นทรัพยส์ิน 

 1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย ์

อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ และการชะลอตวัของ
ระบบเศรษฐกิจ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 นอกจากนีอ้สังหาริมทรพัยอ์าจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย มหภาคอื่นๆ เช่น ปัจจัยทาง
การเมือง การวางผงัเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากร หรือการโยกยา้ยของชมุชน อนัอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ
หรือนโยบายของผูเ้ช่า ท าใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ีในอาคารส านกังานลดลง 

 2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดร้ับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย ์การเพิ่มขึน้ของ
จ านวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิ่มขึน้ของจ านวนอาคารส านักงานใหเ้ช่า การที่มีจ านวนผู้ประกอบการในตลาด
เพิ่มขึน้จะส่งผลใหอ้ปุทานของตลาดเพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการแข่งขนัสงูขึน้ 

 3) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนทีด่ิน   

 กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในกรณีที่มีการเวนคืนทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรฐั ซึ่งท าให้
กองทนุรวมไม่อาจใชท้รพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 

 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ไดร้ับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับ
ค่าชดเชยดงักล่าวมากกว่าหรือนอ้ยกว่ามลูค่าที่กองทุนรวมใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นส าหรบัอาคารยูบีซี2 อาคารเพลิน
จิตเซ็นเตอร ์และอาคารบางนา ทาวเวอร ์ ซึ่งอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามที่ไดป้ระมาณการไวท้ัง้ในส่วนของเงินปันผลและเงินลดทนุ   ทัง้นีจ้  านวนเงินค่าชดเชยที่กองทนุรวมไดร้บัจะขึน้อยู่กบั
เงื่อนไขตามที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคืน 
หรือจ านวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากการเวนคืน 

 นอกจากนี ้จากการที่บริษัทจดัการไดศ้ึกษาขอ้มลูตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในทอ้งที่เขตคลองเตย และอ าเภอบางพลีแลว้พบว่าที่ตัง้ของทรพัยสิ์นของกองทุนที่จะลงทุนดงักล่าวไม่ตกอยู่ภายใตเ้ขต
เวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้นีบ้รษิัทจดัการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได ้เนื่องจากการเวนคืนท่ีดินเป็น
นโยบายและความจ าเป็นในการใชพ้ืน้ท่ีของรฐับาลในเวลานัน้ 

  

6 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ขอ้พิพาทในชัน้อนุญาโตตุลาการ หรือขอ้พิพาททางกฎหมาย
อื่นใดที่มีนัยส าคัญและเก่ียวขอ้งโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนรวมที่บริษัทจดัการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
รา้ยแรงต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินการ และแนวโนม้การด าเนินการในอนาคต 
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7 ข้อมูลส าคัญอืน่ 

ไม่มี 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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8.  ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทนุ 

8.1 ข้อมูลหน่วยลงทุนและขอ้มูลราคาหลกัทรัพย ์

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินทนุของโครงการ 5,025,843,900 บาท 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยลงทนุ            10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทนุ  481,638,600 หน่วย 

- จ านวนหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก   342,000,000 หน่วย 

- จ านวนหน่วยลงทนุในการเพิ่มเงินทนุครัง้ที่ 1   139,638,600 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทนุ ระบชุื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

5,263,691,908.18 บาท         

5,343,730,941.37 บาท 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย (NAV/unit)  

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

       

10.9287 บาท 

11.0949 บาท 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย ์

ราคาปิด ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 11.50 บาทต่อหนว่ย 

ราคาเฉล่ียปี 2565 11.67 บาทต่อหนว่ย 

มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียปี 2565 3.70 ลา้นบาท/ต่อวนั 

มลูค่าตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 5,538,843,900.00 บาท 
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8.2  ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

8.2.1 ข้อมูลผู้ถือหุน้ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2565 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XM (Record date)  

ล าดบั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวนหุน้ (หุน้) % หุน้ 

1. ส านกังานประกนัสงัคม 68,427,500  14.21  

2. บรษิัททิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 30,670,300  6.37  

3. บรษิัทเมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 26,519,700  5.51  

4. บรษิัทอลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 15,000,000  3.11  

5. บรษิัทเมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,804,000  3.07  

6. นายบรูณะ ชวลิตธ ารง 14,200,000  2.95  

7. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 12,169,400  2.53  

8. บรษิัทกรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีติ จ ากดั ( มหาชน) 9,600,300  1.99  

9. บรษิัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 8,208,100  1.70  

10. บรษิัทแอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,500,000  1.14  

    

8.2.2 ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุน้) % หุ้น 

1. ส านกังานประกนัสงัคม 68,427,500  14.21  

 

 

8.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการ
จัดการหรือการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ  

   ไม่ม ี
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8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 

8.3.1 นโยบายและวิธกีารจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 4 ครัง้ อย่างไรก็ดี บรษิัทจดัการอาจมกีาร
พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัง้ดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้ามที่
บรษิัทจดัการมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควร 

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี  ทั้งนี ้ ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า ก าไรสุทธิที่หักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้(Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งปรับปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่
ส  านกังานก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ตอ้งไม่ท าใหก้องทนุรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 90 วนันบัแต่หรือ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถา้เงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นั้นและใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื่อ
น าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ได้
แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

โดยในการค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี  2565 เป็นตน้ไป กองทุนรวมมี
นโยบายหักเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกูย้ืม และเงินส ารองเพื่อการซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา การปรบัปรุง
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อสังหาริมทรพัยต์ามแผนที่ก าหนดประจ าปีเพิ่มเติมจากหลักเกณฑเ์ดิมก่อนค านวณก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้
ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการค านวณก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหน่วยลงทุน /1 ส าหรบัผล
การด าเนินงานปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายกันเงินส ารองเงินส าหรบัช าระหนีเ้งินกูย้ืมเพิ่มเติมจากหลกัเกณฑ์
เดิม ทัง้นี ้ในปี 2566 กองทุนรวมมีการส ารองเงินเพื่อจ่ายช าระหนีกู้ย้ืม จ านวน 49.20 ลา้นบาท และเงินส ารอง
เพื่อการซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา การปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวมตามแผนที่ก าหนดประจ าปี 2566 
จ านวน 36.29 ลา้นบาท 

 /1 ขอ้  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 36/2562 เร่ืองการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
 
 

8.3.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลกองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

 

คร้ังที ่ รอบระยะเวลาด าเนินงาน บาท/หน่วย วันทีจ่่ายเงนิปันผล 

1 1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 0.2413 7 ก.ย. 54 

2 1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 0.2413 14 ธ.ค. 54 

3 1ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 0.2413 12 มี.ค. 55 

4 1 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55 0.2413 28 พ.ค. 55 

5 1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 0.2491 31 ส.ค. 55 

6 1 ก.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 0.2491 16 พ.ย. 55 

7 1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 0.2491 14 ก.พ. 56 

8 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 0.2527 22 พ.ค. 56 

9 1 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 0.2527 15 ส.ค. 56 

10 1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 0.2527 15 พ.ย. 56 

11 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 0.2679 19 ก.พ. 57 

12 1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 0.2620 22 พ.ค. 57 

13 1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 0.2620 28ส.ค. 57 

14 1 ก.ค. 57 – 15 ต.ค. 57 0.3000 24พ.ย. 57 

15 16 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.2193 20 ก.พ. 58 

16 1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 0.2637 25 พ.ค. 58 

17 1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 0.2620 28 ส.ค. 58 

18 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 0.2620 23 พ.ย. 58 

19 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 0.2620 23 ก.พ. 59 

20 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 0.2700 24 พ.ค. 59 

21 1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 0.2565 23 ส.ค. 59 

22 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 0.2437 24 พ.ย. 59 
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คร้ังที ่ รอบระยะเวลาด าเนินงาน บาท/หน่วย วันทีจ่่ายเงนิปันผล 

23 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 0.2795 23 ก.พ. 60 

24 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 0.2800  24 พ.ค. 60 

25 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 0.2805  30 ส.ค. 60 

26 1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 0.2414  27 พ.ย. 60 

27 1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 0.2100  2 มี.ค. 61 

28 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 0.2352 1 มิ.ย. 61 

29 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 0.2414 22 ส.ค. 61 

30 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 0.2414 4 ธ.ค. 61 

31 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 0.2843 1 มี.ค. 62 

32 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 0.2540 4 มิ.ย. 62 

33 1 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62 0.3386 16 ส.ค. 62 

34 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 0.1569 4 ธ.ค. 62 

35 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 0.2569 3 มี.ค. 63 

36 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 0.2600 5 มิ.ย. 63 

37 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 0.2470 1 ก.ย. 63 

38 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 0.2600 1 ธ.ค. 63 

39 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 0.3100 5 มี.ค. 64 

40 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 0.2470  4 มิ.ย. 64 

41 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 0.2470  3 ก.ย. 64 

42 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 0.2470  3 ธ.ค. 64 

43 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 0.2700  4 มี.ค. 65 

44 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 0.2544  6 มิ.ย. 65 

45 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 0.2544  5 ก.ย. 65 

46 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 0.2544  2 ธ.ค. 65 

47 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 0.2750  3 มี.ค. 66 

รวม 12.0280  

9. โครงสร้างการจัดการ 

9.1 บริษัทจดัการ 

9.1.1 ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพทแ์ละโทรสาร เว็บไซตข์องบริษทัจัดการ 

ชื่อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ที่อยู่ ชัน้ 7 - 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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เลขทะเบียนบรษิัท 0105535048398 

โทรศพัท ์ 02 949 1500 

โทรสาร 02 949 1501 

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ http://www.scbam.com 

 

9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุน้ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทนุ 

อนึ่ง โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทจัดการซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ (รอ้ยละ100) ไม่ส่งผลต่ออ านาจในการควบคมุของบริษัทจดัการแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทจดัการ
มีคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ควบคมุการบริหาร โดยมีอ านาจเป็ดเสรจ็เด็ดขาดในการบริหารงาน และ
ไม่มีการแทรกแซงของผูถื้อหุน้โครงสรา้งองคก์ร 

http://www.scbam.com/
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จากโครงสรา้งบริหารภายในบริษัทจดัการขา้งตน้ การด าเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานมี
ความเป็นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานมีขัน้ตอน 
และระเบียบในการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน  รวมถึงอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หน่วยงานสายก ากบักฎเกณฑธ์ุรกิจหลกัทรพัย ์ก ากบัและควบคมุ(Securities Regulation Division, Compliance Function) 

และหน่วยงานพฒันาตรวจสอบและบรษิัทในเครือ สายตรวจสอบ(Audit Development and Subsidiaries,Audit Function) 
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ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของบริษัทจดัการ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ เพื่อป้องกัน
การทจุรติหรือความบกพรอ่งในหนา้ที่ของผูป้ฏิบตัิงาน 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

1) นางกิตติยา โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบรษิัทและประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2) นางสาลินี วงัตาล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) ดร.ยรรยง ไทยเจรญิ  กรรมการ  
4) นายปฏิภาณ เลิศประเสรฐิศิริ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5) นายชลิตติ เนื่องจ านงค ์  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6) นายณรงคศ์กัดิ์ ปลอดมีชยั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

1) นายณรงคศ์กัดิ์ ปลอดมีชยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2) นางป่ินสดุา ภู่วิภาดาวรรธน ์ Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตัิการ 

3) นางนนัทม์นสั เป่ียมทิพยม์นสั Chief Investment Officer สายการลงทนุ 

4) นายอาชวิณ อศัวโภคิน  Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย 

5) นางสาวพณิแกว้ ทรายแกว้ Executive Director กลุม่ธุรกิจลกูคา้บคุคลและสถาบนั 

6) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  Executive Director กลุม่การลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 

7) นายยทุธพล วิทยพาณิชกร Executive Director กลุม่จดัสรรสินทรพัย ์และกองทนุต่างประเทศ 

8) นางสาวคณุากร จิรานกุรสกลุ Executive Director กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9) นางสาวนภารตัน ์กาญจนสมวงศ ์ Executive Director กลุม่ทรพัยากรบคุคล 

10) นายสมพงษ์ หิรญัขจรโรจน ์ Executive Director กลุม่บญัชีและปฏิบตัิการกองทนุ 

11) ดร.พนูศกัดิ์ โล่หส์นุทร  Executive Director กลุม่จดัการลงทนุ Machine Learning  

12) นางสาวศภุรตัน ์อารยีว์งศ ์ Executive Director กลุม่กลยทุธก์ารตลาดและผลิตภณัฑก์ารลงทนุ 

13) นางสาวอรอมุา ชีพเป็นสขุ Executive Director กลุม่กลยทุธแ์ละวางแผน  

14) นางสทุธินีย ์ลิมปพทัธ ์  Executive Director กลุม่จดัการลงทนุตราสารทนุ 

15) นางสาวอรวี อดุมพาณิชย ์ Executive Director กลุม่ธุรกิจกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน  Executive Director กลุม่วิเคราะหก์ารลงทนุ 

17) นายปราโมทย ์เลา้สมบรูณ ์ Executive Director กลุม่บรหิารความเส่ียง 

18) นางสาวมยรุา ถิ่นธนาสาร  Executive Director กลุม่จดัการลงทนุตราสารหนี ้

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

1) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

2) นายเภร ี   อิชยพฤกษ ์

3) นางสาวพีรญา วรรณคีร ี

4) นายนวบลูย ์  ทององอาจ 
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5) นางสาวสิรยา  ศรีเกษมวงศ ์

6) นายกษิดิเ์ดช  ศิรวิิโรจนส์กลุ 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2565 

1) นางสาวมยรุา  ถิ่นธนาสาร* 
2) นางสาวนภาพรรณ  ลาภวรกิจชยั* 
3) นางธุวดารา  อิศรางกรู ณ อยธุยา 

4) นางสาววชัรา  สถิตพรอ านวย 

5) นายเอกลกัษณ ์ กระแสเศียร 

6) นางสาวทชัภรณ ์ โอภาสขจรเดช* 
7) นางสาวกลัยดา  ณ พทัลงุ 

8) นางสาวกมลรตัน ์ ตัง้ธนะวฒัน*์ 
9) นายพีรวิชญ ์ ลิม้เดชาพนัธ ์

10) นายชานน อารยสมบรูณ ์

11) นายอดิภทัร ์ กมัมารพฒัน ์

12) นายวรุณ  บญุร าลกึถนอม 
  

หมายเหต ุ: * ผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผูบ้ริหารของบริษัทจัดการและกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจัดการไดท้ี่ website ของบริษัทจัดการที่ 
http://www.scbam.com 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน  

 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

ในการจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการด าเนินการและบริหารกองทุนรวมให้
เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรพัย ์รวมถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

1) การบริหารและจัดการกองทุน 

(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการที่ ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอ้ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ ตามบทบัญญัติ ในมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้องแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 อย่างเครง่ครดั  

(2) จดัใหม้ีขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกับบรษิัทจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
และหนงัสือชีช้วน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างขอ้ผูกพัน ร่างสญัญา และร่างหนงัสือชี ้
ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงาน และดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการขดัหรือ
แยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการเพื่อให้
มีการแกไ้ขขอ้ผกูพนัและโครงการโดยไม่ชกัชา้ 

(3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดใหม้ีหนังสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ใหบ้ริษัทจัดการจัดส่ง

หนังสือชีช้วนให้ส านักงานไม่นอ้ยกว่า 1 วันท าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่าย
หนงัสือชีช้วนใหแ้ก่ประชาชน และใหจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรบัและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี ้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and 

Prospectus (MRAP)) ของส านกังานดว้ย และหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าว 
ให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่งนั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าและให้
กระท าผ่านระบบงานขา้งตน้ดว้ย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหม้ีการแจกจ่ายขอ้มลู
ที่เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมใหแ้ก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอ
ส าหรบัขอ้มลูที่เป็นรายละเอียดโครงการ ใหบ้ริษัทเตรียมไวเ้พื่อใหผู้ล้งทุนตรวจดูหรือ
รอ้งขอได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งเป็นปัจจบุนั 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือ
ชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถื้อหน่วยลงทุนรอ้งขอ ในกรณีที่หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 10 วันท าการ
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นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรือวนัท่ีไดม้ีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

(4) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงคจ์ะตัง้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผูท้  าหนา้ที่ในการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นบคุคลเดียวกนั 

(5) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการหา
ผลประโยชน ์การซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
ปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นที่ลงทนุไว ้ตามนโยบาย วตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์อง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(6) ในกรณีที่ปรากฎขอ้เท็จจรงิแก่บรษิัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แลว้
ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(7) ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไว้
ในโครงการ และ/หรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(8) จดัสรรผลก าไรของกองทนุรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จดัใหม้ีการประกนัภยัของกองทุนรวมตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จัดใหม้ีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย ์  ตามขอ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประเมินค่าหรือ
สอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นรอ้งขอ รวมถึงการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้  
(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า

ทรัพยสิ์นในการส ารวจอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื่อการ
ประเมินค่า 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเขา้
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
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(13) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดรอ้งขอใหม้ี
การจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ   

(14) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทุนรวม ตามข้อก าหนด เงื่อนไข 
หลกัเกณฑ ์ท่ีระบไุวใ้นโครงการ  

(15) กระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจ
กระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวตัถุประสงคข์องกองทนุรวมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใตข้อบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
กองทนุรวม ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(17) ด าเนินการเลิกกองทนุรวม ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

2) การรับและจ่ายเงนิของกองทุนรวม  
จัดใหม้ีการรบัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่

ก าหนดไวใ้นโครงการ  

3) การแต่งตั้งบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

(1) จดัใหม้ีคณะกรรมการลงทนุ (ถา้มี) 
(2) แต่งตั้งบุคคลที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่

ดงัต่อไปนี ้   
(ก) ผูจ้ัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยเ์พื่อท าหนา้ที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 
(ข) ผูจ้ดัการกองทนุรวมเพื่อท าหนา้ที่ตดัสินใจลงทนุหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามขอ้ 2  

เพื่อการบรหิารสภาพคล่องของกองทนุรวม 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยข์อง
บรษิัทไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการของบรษิัท  

(3) แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนก์องทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบัติผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการ
เปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ์ื่นแทนตาม
เงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวใ้นโครงการ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัอนุญาต
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุ
รวม และแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจง้การแต่งตัง้ดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
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(6) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นเพื่อประเมินค่าและสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
รวม ทั้งนีบ้ริษัทประเมินค่าทรัพยสิ์นดังกล่าวนั้นจะตอ้งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว จะตอ้งมีคุณสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(8) แต่งตัง้ที่ปรกึษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ที่เป็นท่ีปรกึษาของบรษิัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  
(9) แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีดังกล่าวจะตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะตอ้งห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีอื่นที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน 
และแจง้การแต่งตัง้ดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แต่งตัง้ผูช้  าระบัญชีกองทุนรวมเพื่อท าหนา้ที่รวบรวม แจกจ่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุและหนา้ที่อื่นๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบญัชีเสรจ็สิน้ เมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุรวม  

(11) แต่งตัง้บคุคลอื่นใดเพื่อท าหนา้ที่ต่างๆ ที่เก่ียวกบักองทนุรวม อาทิเช่น ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง 
ผูเ้ชี่ยวชาญต่างๆ ผูจ้ดัท าประมาณการ ผูต้รวจรบัอาคาร ผูดู้แลรกัษาความสะอาดสถานท่ี 
ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้  

4) การด าเนินการอื่นๆ  
(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น

กองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ  

(2) ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูท าลาย  

(4) ด าเนินการแยกทรพัยสิ์นของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัยสิ์นของบริษัทจดัการและน า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   

(5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(6) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งและจดัท ารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

(7) ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
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อสังหาริมทรพัย ์หรือหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย ์ในกรณีที่มีเหตกุารณห์รือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีค านวณ
มลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุตามขอ้ 27.3 อนัมีผลกระทบต่อ
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั  

(9) จดัท างบการเงินของกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรบักิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมทัง้
จัดท ารายงานของกองทุนรวมทุกสิน้ปีการเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี 

(10) จัดส่งส าเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพรอ้มดว้ย
ส าเนาเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งใหผู้ดู้แลผลประโยชนโ์ดยพลนั และใหส้ านกังานภายใน 
15 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัรายงานดงักล่าว 

(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่า  
(ก) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรพัย ์ และสญัญาซือ้ เช่า 

รบัโอนสิทธิการเช่า  หรือใหสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัย ์แลว้แต่กรณี 

(ข) สัญญาเป็นหนัง สือที่ แสดงการ จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ สิทธิการเช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวดว้ย 

(12) จดัส่งส าเนาสญัญาดงัต่อไปนีใ้หผู้ด้แูลผลประโยชน ์  
(ก) สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาหรือ

นบัแต่วนัแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์น
ก่อนการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์แลว้แต่กรณี 

(ข) สญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรกึษา (ถา้มี) ภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว 

(13) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งใหผู้ม้ีหนา้ที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์ที่ปรกึษา ผูคุ้มงานก่อสรา้ง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
ลงทนุ (ถา้มี) และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายรอ้งขอ  

(14) จดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและส านกังานภายใน 
14 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยน์ัน้ 
รวมทัง้จดัใหม้ีขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัท
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และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดย
หนงัสือสรุปขอ้มลูจะมีสาระส าคญัตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มลูที่เป็น
สาระส าคญัตามวรรคหนึ่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้ ภายในวันท าการถัดจากวันซื ้อ  เช่า  จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

(15) ด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /โอน ทรพัยสิ์นบางส่วนหรือทัง้หมดของกองทนุรวม ตามที่
เห็นสมควร  

(16) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

 

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเ้มื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และ/หรือ เมื่อ
ไดร้บัการอนมุตัิเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใหเ้ปล่ียนบริษัทจดัการ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 90 วัน โดยที่หากสาเหตุการเปล่ียนบริษัทจัดการนั้น มิไดเ้กิดจากความผิดหรือการ
ประกอบหนา้ที่บกพร่องอย่างรา้ยแรงอันเกิดจากบริษัทจดัการโดยตรงแลว้ กองทุนจะตอ้ง
จ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที่ระบุไวใ้นโครงการใหก้ับบริษัทจดัการ ตาม
จ านวนที่ค  านวณไดจ้ากระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปี ทัง้นี ้ค่าชดเชยดงักล่าวเมื่อรวม
กบัค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีกองทุนรวมไดช้ าระไปแลว้จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 5 ปี โดยใหใ้ช้
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ท่ีไดค้  านวณไวข้องเดือนล่าสดุเป็นฐานในการค านวณ    
ตวัอย่าง หากผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติใหเ้ปล่ียนบรษิัทจดัการ เมื่อกองทนุรวมบรหิารไปแลว้เป็น 

เวลาดงันี ้ 
• 1 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดร้ับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ

รวมทัง้สิน้ 4 ปี      
• 2 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดร้ับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ

รวมทัง้สิน้ 3 ปี     
• 3 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดร้ับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ

รวมทัง้สิน้ 2 ปี     
• 4 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดร้ับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ

รวมทัง้สิน้ 1 ปี  
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• ตัง้แต่ 5 ปีบริบูรณ ์กองทุนรวมไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ ใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ 

 

(2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที่ประชมุผูถื้อหน่วย
ลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสั่ ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี ้ เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหนา้ที่แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการ
กองทนุรวมต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือผ่านระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าไม่ประสงค์ที่จะรบัหนา้ที่
ต่อไป โดยบริษัทจัดการจะน าเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายหลกัทรพัย ์และไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดงความประสงคท์ี่จะจดัหาบรษิัทจดัการรายใหม่เอง  
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งด าเนินการแต่งตัง้บรษิัทจดัการรายใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 90 
วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้จากบรษิัทจดัการ   
 

(3) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค ์หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จดัการ การด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทุนรวม หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการ
ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (การเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการ
เปล่ียนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั ในอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 5 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลให้
บรษิัทจดัการไม่ประสงคท์ี่จะปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัหนา้
ที่ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ว่าไม่
ประสงคท์ี่จะรบัหนา้ที่ต่อไป (ลาออก) โดยบรษิัทจดัการจะน าเสนอบรษิัทจดัการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะ
จดัหาบรษิัทจดัการรายใหม่เอง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งด าเนินการแต่งตัง้บรษิัทจดัการ
รายใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้จากบรษิัทจดัการ 

 

(4) ในกรณีที่บริษัทจดัการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจัดการ
กองทนุรวม ซึ่งมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่บรษิัทจดัการไดต้่อไป 
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อย่างไรก็ดี  บริษัทจัดการจะยงัคงไดร้บัค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ
จนถึงวนัสดุทา้ยของการปฏิบตัิหนา้ที่บรษิัทจดัการ 

 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหด้  าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการ
จะปฏิบัติหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่
บริษัทจัดการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ 2) หรือ ข้อ 3) 
ขา้งตน้นีจ้นครบถว้น แต่กองทุนรวม และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมอื่นใดมารบัหนา้ที่ไดภ้ายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัการไดท้ าการบอกกล่าว บรษิัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ 

9.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

9.2.1 ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทแ์ละโทรสารของผู้บริหารทรัพยส์ิน ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 โครงการสมัชชาวานิช 2  
(ยูบีซี 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซน็เตอร ์ โครงการบางนา ทาวเวอร ์

ชื่อ บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล เมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

ที่อยู่ เลขที่ 591 อาคารสมชัชาวาณิช 2 
แขวงคลองตนั เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 10110 

เลขที่ 2 ชัน้ 6 อาคารเพลินจติ เซน็เตอร ์

แขวงคลองเคย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 2/3  หมู่ที่ 14  
อาคารบางนาทาวเวอร ์ถนนบางนา-ตราด 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 

โทรศพัท ์ 02 261 0261 02 257 4588 02 312 0045 - 69 

โทรสาร 02 261 0262 02 257 4577 02 312 0700 - 4 

กรรมการ 1.) นายประสาน  ภิรชั  บรุี 
2.) นางประพีร ์ บรุี 
3.) นางสาวปนิษฐา บรุ ี

4.) นายปิติภทัร บรุี 

1) นายกษมา บณุยคปุต ์

2) นางอารดา ว่องกศุลกิจ 

3) นายเพชร ไกรนกุลู 

4) นายอภิชาญ มาไพศาลสิน 

5) นางสาววรมน องิคตานวุฒัน ์

6) นายนวรตัน ์ธรรมสวุรรณ 

1.) นางวชัรี ศิรริตันอ์สัดร 

2.) นางเพชรรตัน ์ศิรริตันอ์สัดร 

3.) นางสาวกลัยกร ศิรริตันอ์สัดร 

4.) นายเทพฤทธิ์ ศิรริตันอ์ศัดร 

ผูบ้รหิาร 1.) นายประสาน  ภิรชั  บรุี 
2.) นางประพีร ์ บรุี 
3.) นางสาวปนิษฐา บรุ ี

4.) นายปิติภทัร บรุี 

1) นายเพชร ไกรนกุลู 

2) นางสาววรมน องิคตานวุฒัน ์

3) นางสาวณฏัฐพร ชีวมงคล 

1.) นางวชัรี ศิรริตันอ์สัดร 

2.) นางเพชรรตัน ์ศิรริตันอ์สัดร 

3.) นางสาวกลัยกร ศิรริตันอ์สัดร 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทนุรวม ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ท  าขึน้ระหว่างกองทนุรวมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์

(2) ดแูลรกัษาและจดัการอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและพรอ้มที่จะหาผลประโยชน์
ตลอดเวลา  
(3) จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม เช่น จดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทนุรวม เป็นตน้ 

(4) หนา้ที่อื่นใดตามที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์  และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน ์

9.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพทแ์ละโทรสารของผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่จัดเก็บรักษา
ทรัพยส์ิน 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ชื่อ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่  ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย(์ธล.) ชัน้ 19 

เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ  
เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 02 470 3201 

โทรสาร  02 470 1996 - 7 

 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์ินของกองทุนรวม  
ชื่อ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ  
 เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 02 470 3201 

โทรสาร 02 470 1996 - 7 

และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต 

หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรพัยสิ์นและเอกสารส าคญัของ
กองทนุรวมไวท้ี่ส  านกังานของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมรายใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรพัยสิ์นที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรพัย ์บริษัทจัดการจะท าการเก็บรกัษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไดแ้ก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรบัรองการท าประโยชน ์และสัญญาซือ้ขาย
อสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หนังสือกรมธรรมป์ระกันภัยไว้ที่
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ส านกังานของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรกัษาไว้
ที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์รวมถึงสถานทีจั่ดเก็บรักษาทรัพยส์ิน 

ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) ไดร้ับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ 
ผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ท  าขึน้กบับรษิัทจดัการ 

(2) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของโครงการจดัการกองทุน
รวมที่ไดร้บัอนุมัติ ตลอดจนขอ้ผูกพันที่ท  าไวก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเคร่งครดั หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบตัิตามใหแ้จง้บรษิัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่
ตามมาตรา 125 และขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะท ารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รูห้รือมีเหตุอันควรที่จะรูถ้ึง
เหตกุารณด์งักล่าว 

(3) ด าเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดีใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้บั
ค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลาดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้การเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยจ์ากบรษิัทจดัการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชนต์รวจตราครัง้ก่อนแลว้เสร็จ ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายที่ เกิดจากการ
ตรวจสอบทรพัยสิ์นจะถือเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม 

(5) บนัทึกสภาพอสงัหารมิทรพัยท์ี่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจตราใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจรงิ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเริ่มด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

(6) แจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนพ์บว่าอสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทนุรวมช ารุดบกพรอ่งอย่างเป็นนยัส าคญั 

(7) แจง้ใหบ้รษิัทจดัการจดัใหม้ีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื่อผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตกุารณห์รือ
การเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริม ทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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(9) จัดท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนรวมที่รบัฝากไวร้วมทัง้จดัท าบญัชีแสดง
การรบัจ่ายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

(10) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกตอ้งและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยผู้ดูแล
ผลประโยชนส์ามารถใชข้อ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นขอ้มลูจากรายงานที่บริษัทจดัการ
จัดท าและไดร้บัรองรายงานดังกล่าวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดร้บัจากผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์หรือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นที่บริษัทจัดการว่าจา้งและผู้บริหารอสังหาริมทรัพยห์รือบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมอื่นนั้นไดล้งนามรับรองความถูกตอ้งของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการ
ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิได ้

(11) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

(13) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้
เป็นหนา้ที่ของผูด้แูลผลประโยชน ์

9.4 กรรมการลงทนุของกองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายณรงคศ์กัดิ์  ปลอดมีชยั ประธานกรรมการ 

2) นางทิพาพรรณ  ภทัรวิกรม กรรมการ 

3) นายเภรี   อิชยพฤกษ ์ กรรมการ 

4) นางสาวพีรญา วรรณคีร ี  กรรมการ 

5) นายนวบลูย ์ ทององอาจ กรรมการ 

คณะกรรมการลงทุนมีหนา้ที่ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหาร
กองทนุรวม ดงันี ้ 

(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า จ าหน่าย โอน หรือรบัโอนซึ่งอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ 
โครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามที่ผูจ้ดัการกองทุนรวม ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทัง้นี ้การลงทุน
ดงักล่าว ตอ้งไม่ขดัแยง้กบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดของกองทนุรวม 

(2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุ และ/หรือ การลดทนุของแต่ละกองทุน 
ตามกรอบที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

(3) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องงบประมาณที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการทรัพยสิ์นที่กองทุนรวม ตามที่
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ าเสนอแก่กองทนุรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(4) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์และ/หรือ โครงการโครงสรา้ง
พืน้ฐาน กลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผูจ้ดัการ
กองทนุรวมน าเสนอ รวมทัง้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและขอ้จ ากดัในการลงทนุใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมน าไป
ปฏิบตัิ ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุท่ีไดร้บัอนมุตัิ และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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(5) ก ากับดูแลใหก้ลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนตาม
กรอบที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนหรือสัญญาการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งก ากับดูแลใหก้าร
ลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมทัง้ก ากับดูแลใหก้ารลงทุน ใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

(6) ก ากับดูแลและพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์และการท าหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งที่มีหนา้ที่ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(7) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุรวม ที่มีมลูค่ารวมของสญัญาไม่ต ่ากว่า 

10 ล้านบาท ทั้งนี ้ สัญญาที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัแลว้ 

(8) ก ากับดูแลใหก้ารลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทุนที่ไดร้บัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิัทโดยเครง่ครดั 

(9) ด าเนินการเรื่องอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
ขอ้ก าหนดของกองทนุรวม 

(10) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นนโยบายและหลกัปฏิบตัิ
ในการบรหิารจดัการกองทนุ และอนมุตัิสั่งการตามที่จ าเป็นและเห็นสมควร และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง 

(11) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่เป็นผูแ้ทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตัิงานในกลุ่มงานนัน้ๆ แลว้ 

9.5 ชี่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท ์ของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนรวม มีดังต่อไปนี ้

1) ผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่  เลขที่ 1 เอ็มไพรท์าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 02 677 2000 

โทรสาร 02 677 2222 

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่ ธนาคารไทยพาณิชย ์

 สายงานปฏิบตัิการธุรกิจบรกิารหลกัทรพัย ์ 
 ทีมบรกิารทะเบียนหลกัทรพัย ์1 อาคาร จี ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  

ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9  
 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ 02 128 2324 - 9 

โทรสาร 02 128 4625 
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3) บริษัทประเมินค่าทรัพยส์ิน 

ชื่อ  บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่ 900 อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชัน้ 8 ถนนเพลินจิต   
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์    02 257 0499 

โทรสาร 02 257 0501 

9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทยีบปรับ 

การจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ ตัง้แต่มีการจัดตัง้กองทุนรวมฯ เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2554 บริษัทจดัการ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทจดัการ และผูจ้ดัการกองทุน 

ไม่ถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรบัใด ๆ อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยสามารถตรวจสอบขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซท์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent 

  

10. การก ากับดูแลกิจการ 

10.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ ค าสั่ง หรือหนงัสือเวียนตามที่ไดแ้กไ้ขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์อย่างเครง่ครดั และมีการ
จดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษาการลงทนุ และคณะกรรมการลงทนุ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทนุ และมีผูด้แูลผลประโยชนค์อยสอบทานการท างานของบรษิัทจดัการอีกดว้ย 

โดยทางบริษัทจดัการ ไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการก ากับดแูลทางดา้นต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์นโยบายในการปฏิบตัิงานดา้นธุรกิจจดัการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจดัการ
ลงทนุ เป็นตน้ 

10.2 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(“คณะกรรมการลงทุน”) 

คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารกองทนุ
รวมอสังหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ดว้ยความโปร่งใส สุจริต และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการลงทุนนี ้ใชบ้ังคับกับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (“กองทุนรวม”) ทุกกอง เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมใดก าหนดใหม้ีคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาใน
เรื่องที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหน้ าขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการลงทุน ไปใชก้ับกองทุนรวมดงักล่าวเท่าที่
ไม่ขดัต่ออ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1.  พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า จ าหน่าย โอน หรือรบัโอนซึ่งอสังหาริมทรพัย ์และ/
หรือ โครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามที่ผูจ้ดัการกองทุนรวม ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี ้
การลงทนุดงักล่าว ตอ้งไม่ขดัแยง้กบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดของกองทนุรวม 

2.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุนของแต่ละ
กองทนุ ตามกรอบที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

3.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องงบประมาณที่เก่ียวเนื่องกบัการจดัการทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวม ตามที่
ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยน์ าเสนอแก่กองทุนรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ
รวม 

4.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนมุตัิกลยทุธก์ารลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรือ โครงการโครงสรา้ง
พืน้ฐาน กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่
ผูจ้ัดการกองทุนรวมน าเสนอ รวมทั้งพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและขอ้จ ากัดในการลงทุนให้ผูจ้ัดการ
กองทุนรวมน าไปปฏิบัติ ทั้งนี ้ตอ้งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ไดร้บัอนุมตัิและไม่ขัดหรือแยง้กับ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5.  ก ากบัดแูลใหก้ลยทุธก์ารลงทนุตอบสนองต่อวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของแต่ละกองทุนตาม
กรอบท่ีระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุหรือสญัญาการบริหารจดัการกองทุน รวมทัง้ก ากบัดแูลใหก้าร
ลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุน รวมทั้งก ากับดูแลใหก้ารลงทุน ใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

6.  ก ากับดูแลและพิจารณาผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์และการท าหนา้ที่ของผูดู้แล
ผลประโยชน ์และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งที่มีหนา้ที่ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 

7.  พิจารณาอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุรวม ที่มีมลูค่ารวมของสญัญาไม่ต ่า
กว่า 10 ลา้นบาท ทั้งนี ้สัญญาที่จะใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตอ้งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผูเ้ชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัแลว้ 

8.  ก ากับดูแลใหก้ารลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทุนที่ไดร้บัอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษิัทโดยเครง่ครดั 

9.  ด าเนินการเรื่องอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ตอ้งไม่ขัดแยง้กับกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
ขอ้ก าหนดของกองทนุรวม 

10.  พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นนโยบายและหลกั
ปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทุน และอนุมตัิสั่งการตามที่จ าเป็นและเห็นสมควร และไม่ขดัหรือแยง้
กบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

11.  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่เป็นผูแ้ทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิม
มิไดป้ฏิบตัิงานในกลุ่มงานนัน้ๆ แลว้ 

10.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทจัดการไดอ้อกขอ้ปฏิบัติเรื่องการซือ้ขายหลักทรพัยข์องพนกังาน (Staff Dealing Policy) และมี
การก าชบัใหพ้นกังานทุกคนในองคก์ร รวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการกองทุน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอื่นท่ีมี
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โอกาสใชข้อ้มลูภายใน ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และมีการก าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หากมีการละเมิดขอ้ปฏิบตัินี ้

พนกังานจะตอ้งดูแลไม่ใหก้ารลงทุนของบริษัทจดัการพนกังาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใตก้าร
บริหารของบริษัทจดัการมี ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างมีเจตนาที่จะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างกัน และจะตอ้งด าเนินงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและยุติธรรม เพื่อใหก้ารจัดการกองทุนภายใตก้าร
บริหาร เป็นไปตาม วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องลกูคา้ โดยผลประโยชนข์องลกูคา้
ตอ้งมาก่อนผลประโยชน ์ของบรษิัทจดัการหรือผลประโยชนส่์วนตวักรรมการ หรือพนักงานของบรษิัทจดัการ 

บรษิัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่าง ๆ ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับของบริษัทจัดการ และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัท
จดัการจะสามารถก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม 

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน จะเขา้ท าการตรวจสอบและสอบทาน (การท า 
due diligence) วิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซือ้ทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม 
ตลอดจนตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทุนรวม โดยมีขัน้ตอนตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ี
ชดัเจนและเป็นกระบวนการ  ทัง้ยงัมีคณะกรรมการการลงทุนช่วยกลั่นกรองการพิจารณาเพื่อหลีกเล่ียงกา รขัด
แขง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปนี ้  

เกณฑใ์นการพิจารณา  
1) ประสบการณ ์สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อพิจาณา

ถึงความสามารถปฏิบตัิหนา้ที่เมื่อเป็นคู่สญัญาในการเขา้ธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทนุ
รวม  

2) ท าเลและศกัยภาพของอสงัหารมิทรพัย ์สภาพท่ีตัง้ ทางเขา้ออก  
3) โอกาสในการจดัหารายได ้

4) ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะเขา้ลงทนุ 

5) ความเป็นไปไดท้างการตลาด  และสภาวะการแข่งขนัของอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะเขา้ลงทนุ 

10.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทนุคดัเลือกบคุคากรอื่นในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นของกองทุนฯ บรษิัทจดัการใหค้วามส าคญักับ
การคดัเลือกบคุลากรผูม้ารบัหนา้ที่ผูบ้ริหารทรพัยสิ์น โดยจะจดัใหม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพรอ้ม
ในการด าเนินงานของผูบ้ริหารสินทรพัย ์บริษัทจดัการจะพิจารณาคณุสมบตัิของผูบ้รหิารสินทรพัย ์และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทนุเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนด าเนินการแต่งตัง้ 

เกณฑใ์นการพิจาณาผูบ้รหิารทรพัยสิ์น มีดงัต่อไปนี ้
1) ประสบการณ ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตัิงาน 

2) ความคุน้เคยกบัทรพัยสิ์น หรือที่ตัง้ของทรพัยสิ์น 

3) ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารทรพัยสิ์น 
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4) ความสมัพนัธอ์นัดีกับเจา้ของที่ดิน 

5) ความสมัพนัธอ์นัดีต่อหน่วยงานภาครฐั 

6) ระบบการปฏิบตัิงาน และการควบคมุภายใน 

7) อตัราค่าตอบแทน 

8) เกณฑอ์ื่นๆ ที่กรรมการการลงทนุและหรือผูเ้ชี่ยวชาญอาจเสนอเพิ่มเติม 

10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

การใหบ้ริการของผูบ้ริหารทรพัยสิ์น จะมีการประเมินผลโดยการใชด้ชันีประเมินผลงาน ตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาบริการหลัก ดัชนีวัดผลประกอบดว้ยดัชนีต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายและรายไดต้าม
งบประมาณที่คาดการณ ์และการต่ออายุสัญญาเช่าเพื่อใชเ้ป็นสถานประกอบกอบการของผู้เช่ารายย่อยใน
โครงการ โดยหากการใหบ้รกิารไม่เป็นไปตามดชันีวดัผลที่ก าหนดไว ้และมิไดม้ีสาเหตจุากการบรหิารจดัการของ
ผูจ้ดัการกองทุนและหรือบริษัทจดัการ รวมถึงมิใช่เหตุที่นอกเหนือการควบคมุของผูบ้รหิารอสงัหาฯ ซึ่งคู่สญัญา
ตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสจุริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณด์งักล่าวเป็นรายกรณี โดยจะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาบรกิารหลกั 

ผูจ้ดัการกองทนุอาจจะมอบอ านาจในการบริหารจดัการใหแ้ก่ผูบ้ริหารทรพัยสิ์น โดยจะก ากบัดแูลการ
บริหารของผูบ้ริหารทรพัยสิ์นตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรบั พรอ้มทั้งติดตาม ควบคุมผล
ประกอบการเป็นไปตามงบประมาณประจ าปีของสินทรพัยท์ี่จดัท ารว่มกนัทกุปี เพื่อด ารงซึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นหลัก  นอกจากผลประกอบการของทรพัยสิ์นที่ผูจ้ดัการกองทุนพึงดูแลแลว้ ผูบ้ริหารสินทรพัย์
จะตอ้งดูแลใหท้รพัยสิ์นของกองทุนฯ ใหอ้ยู่ในสภาพดี พรอ้มจดัหาผลประโยชน ์ และด าเนินการใหม้ีการจดัท า
ประกนัภยัที่พอเพียงและเป็นไปตามที่เปิดเผยในโครงการจดัการกองทนุฯ    

10.7 การติดตามดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

ในการจดัการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวม บริษัทจดัการมีหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบในการด าเนินการและบริหารกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรพัย ์รวมถึงหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นจดัการกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนา้ที่ตาม
บทบญัญัติในมาตรา 125 และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครดั รวมถึงปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและรกัษาไวซ้ึ่ง
ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการกองทนุ
รวม ทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งนอกจากนี ้ยงัจดัใหม้ีการตรวจ
ตราสภาพอสงัหารมิทรพัย ์ตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 
2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม ค านวณโดยบริษัทจดัการและรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
โดยในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาไดเ้รียกเก็บจรงิเป็นจ านวน 54.15 ลา้นบาท 
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10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ ค าสั่ง หรือหนงัสือเวียนตามที่ได้
แกไ้ขหรือออกโดย คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการการเปิดเผยขอ้มลูและหรือสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยไวอ้ย่างเคร่งครดั  อาทิ
เช่น 

1) บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมลูค่าทรพัย ์สิน มูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ของวนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชนห์รือทรสัตี แลว้แต่กรณี  
ทัง้นี ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส  และบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการประเมิน
ค่าทรพัยส์ินไปพรอ้มกับการเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้โดยมีรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

 บริษัทจดัการจะเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์และจะเปิดเผยขอ้มลูดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ พรอ้ม
ทัง้เปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตัง้อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 

2) บริษัทจัดการจะตอ้งจัดเตรียมและเปิดเผยงบการเงิน (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจ า ปี 
รายงานเหตกุารณส์ าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุน
รวม และเหตุการณอ์ื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) ก าหนด 

10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎเกณฑ ์กฎ ค าสั่ง หรือหนงัสือเวียนตามที่ได้
แกไ้ขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย ์เรื่องการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วย ไวอ้ย่างเคร่งครดั และนอกจากนัน้ ผูดู้แลผลประโยชนเ์ป็นผู้รบัรองความถกูตอ้งและรบัรองว่า 
ไดก้ระท าตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ก่อนการเปิดเผยและจดัประชมุต่างๆ กบัผูถื้อหน่วย  

โดยปกติในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะตอ้งจดัหาขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่ง
เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยความเห็นของบริษัทจดัการและผูด้แูล
ผลประโยชนใ์นเรื่องที่ตอ้งลงมติดงักล่าว ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การลงมติในเรื่องดงักล่าว 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยังผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโดย
การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุก็ได ้

บริษัทจัดการจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ชักชา้นับจากวันที่มีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุฯ เขา้ชื่อ
กนัท าหนงัสือขอใหบ้รษิัทจดัการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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หากบรษิัทจดัการไม่เรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดขา้งตน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุฯ อาจเรียกประชมุเองก็ได ้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อ
หน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนและมีสิทธิไดร้ับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรพัย ์และนายทะเบียน ล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 14 วนั หรือก าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์
หรือนายทะเบียนก าหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนจากเดิมที่
เคยแจง้ไว ้บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่าเจ็ดวัน หรือก าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรพัย ์หรือนายทะเบียนก าหนดก่อนวันปิดสมดุ
ทะเบียนตามที่เคยแจง้ไวน้ัน้  

บริษัทจดัการจะตอ้งจดัส่งหนงัสือขอมติ หรือหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นบนัทึกขอ้มลูที่ถกูตอ้งและเป็นจรงิ ดงันัน้ การ
จ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว และสิทธิในการไดร้บัหรือขอ้จ ากัดสิทธิใด ๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนผูซ้ึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อว่าเป็นการท่ีบรษิัทจดัการกระท าไปโดยชอบ 

ก) การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติ มติของผูถื้อหน่วยลงทนุใหถื้อตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิ
กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการขอมติในเรื่องใด เวน้แต่เป็น
กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

ข) การขอมติโดยเรียกประชุม 

I. องคป์ระชมุ 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทุน องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด โดยมีหน่วยลงทนุนบั
รวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุฯ เวน้
แต่ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ (ข) ทา้ยนี ้

(ข) องค์ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น ามาใช้บังคับกับการขอมติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุฯ หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ซึ่งจะตอ้งกระท าตามที่ก าหนดไว้ 

II. สิทธิออกเสียง 
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(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในเรื่องที่จะลงมติใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินัน้ 

(ข) ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดัที่ก าหนดไว ้จะตอ้งงดออกเสียงส าหรบั
หน่วยลงทนุส่วนท่ีถือเกินอตัรานัน้ 

III. ขอ้ก าหนดในการออกเสียง 

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหน่วยลงทนุท่ีตนถือ 

(ข) มติของผูถื้อหน่วยลงทนุใหถื้อตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ค) มติเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือแกไ้ขวิธีการจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด “ขอ้ 32.การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ” ตาม
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุฯ 

10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ทางกองทุนฯ ไดช้ าระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 610,000 บาท 

11 ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

กองทุนไดต้ระหนักถึงความส าคัญของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2565 ไดม้ีการด าเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื่องดงันี ้

1. การรณรงคใ์หม้ีการป้องกนัการปล่อยน า้เสียลงสู่พืน้ท่ีสาธารณะ 

2. การรณรงคใ์หม้ีการติดตัง้อปุกรณ ์และเครื่องใชใ้นการประหยดัพลงังานและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

12 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในการใหบ้ริการเป็นผูจ้ดัการกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจดัการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเส่ียงที่ส  าคัญ 
โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้

(1) เพื่อใหม้ีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเส่ียงที่ส  าคญัในการท าหนา้ที่ผูจ้ดัการกองทนุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานเขา้ใจถึงความเส่ียง การป้องกนัความเส่ียง รวมทัง้ตระหนกัในหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการ
บรหิารความเส่ียงในการด าเนินงานในทกุกิจกรรม 

บรษิัทใชก้รอบการก ากบัดแูลแบบ "แนวป้องกนั 3 ชัน้" ในการบรหิารความเส่ียง 

(1) แนวป้องกนัชัน้ท่ี 1 ไดแ้ก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง จะรบัผิดชอบในการบรหิารความ
เส่ียงที่เกิดขึน้ในการใหบ้รกิารเป็นผูจ้ดัการกองทนุ 
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(2) แนวป้องกันชัน้ที่ 2 ไดแ้ก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเส่ียง  หน่วยงานก ากับและควบคุม จะ
ดูแลและควบคุมความเส่ียง ซึ่งจะเป็นผู้ให้ค  าแนะน า สนับสนุน และทดสอบวิธีการที่หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนบัสนนุต่าง ๆ บรหิารความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน 

(3) แนวป้องกนัชัน้ท่ี 3 ไดแ้ก่ หน่วยงานบรหิารงานตรวจสอบ จะท าการทดสอบกระบวนการและขัน้ตอนทางธุรกิจ 
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง) เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดลอ้ม
ในการควบคมุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

13 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

13.1 รายการระหว่างกันของกองทุนรวม กับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทจัดการ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทหลักทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

นายทะเบียน 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอรแ์ละอาคารบาง
นา ทาวเวอร ์

- รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก
กองทนุรวม 

- ใหกู้ย้ืมเงินแก่กองทนุรวม 

- บรกิารเงินฝากธนาคาร 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

บรษิัทจดัการกองทนุรวม - รบัค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุ
รวม 

บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล 
เมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

- ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ - ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์

- รบัค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
จากกองทนุรวม 

บริษัท ดิ  เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

- บริษัทใหญ่ของบริษัท เอราวัณ คอม
เมอรเ์ชียล เมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์

บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั - มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น กั บ บ ริ ษั ท  ดิ  
เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์

บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ 
จ ากดั 

- มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น กั บ บ ริ ษั ท  ดิ  
เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์

บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั - ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

- รบัค่าธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์                             
จากกองทนุรวม 

- ไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ท่ีและบรกิารใน
อาคารยบูีซี 2 



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

62 

  

บรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั - บริษัทใหญ่ของบริษัท ภิรัชแมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บรษิัท ภิรชับรุี จ ากดั 

 

- บริษัทย่อยของบริษัทภิรัชบุรีโฮลดิง้ 
จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

- บริษัทย่อยของบริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิง้ 
จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บรษิัท ภทัรธนาธร จ ากดั 

 

- บริษัทย่อยของบริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิง้ 
จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บรษิัท ภทัรบรุี จ ากดั 

 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บรษิัท ศนูยแ์สดงสินคา้ 
นานาชาตกิรุงเทพมหานคร 
จ ากดั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บรษิัท ภิรชัเซอรว์ิสเซส จ ากดั 

 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั - ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนา ทาวเวอร ์

- รบัค่าธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
จากกองทนุรวม 

บรษิัท เตียวฮง อีเลคโทรซิสเต็มส ์
จ ากดั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์ิส 
จ ากดั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

- ให้บริการซ่อมแซมอาคารบางนาทาว
เวอร ์

- รบัท าระบบใหอ้าคารบางนา  ทาวเวอร ์

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

- ขายและใหบ้ริการลิฟทข์องอาคารบาง
นา ทาวเวอร ์

บรษิัท ทรพัยสิ์นไพศาล จ ากดั - มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ไดท้ าสัญญาใหเ้ช่าช่วงที่ดินกับกองทุน
รวม 
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บรษิัท เอส พี คอนแทรคติง้ จ ากดั - มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

- รบัท าระบบใหอ้าคารบางนา  ทาวเวอร ์

บรษิัท เอส เอส อินทีเกรชนั 
จ ากดั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

- รบัท าระบบใหอ้าคารบางนา  ทาวเวอร ์

บรษิัท ไทย ทากาซาโก จ ากดั - มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

บรษิัท การเ์ดน้ ทาวเวอร ์เซอรว์ิส
เซส จ ากดั 

- มีกรรมการรว่มกนักบั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารบางนาทาวเวอร ์

 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการเห็นว่าธุรกรรมที่ท  ากบับคุคลที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างมี 
นยัส าคญั เนื่องจากเป็นไปตามทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 

13.2 รายการระหว่างของกองทุนรวม  กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผูด้แูลผลประโยชน ์

 

- ได้ท าสัญญาเช่าพื ้นที่และบริการใน
อาคารยบูีซี 2 

- รบัค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
จากกองทนุรวม 

13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนฯ ใช้บริการบุคคลอื่น (Soft 

Commission) 

ไม่มี      
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ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

สรุปมลูค่าทรพัยสิ์นทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

มลูค่าทรพัยสิ์น              5,939,825,956.07  บาท 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ             5,263,691,908.18   บาท 

จ านวนหน่วย     481,638,600.00  หน่วย 

มลูค่าต่อหนว่ยลงทนุ                   10.9287  บาท 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 6 521,975,980                       396,013,194                       

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
   ตามมลูค่ายติุธรรม 7 5,105,532,581 5,306,731,671 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8, 12 229,227,803 322,176,658 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 12 262,497 25,227 

ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ 12 56,270,193 25,539,704 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 12 891,211 1,075,827 

สินทรัพยอ่ื์น 25,665,691 49,212,194 

รวมสินทรัพย์ 5,939,825,956 6,100,774,475 

หนีสิ้น
เงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่า 236,895,120 237,532,495 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 13,426,358 15,811,308 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 8,272,556 8,181,465 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 164,532,581 195,831,671                       

เงินกูย้ืมระยะยาว 9, 12 222,200,000 270,200,000 

หน้ีสินอ่ืน 30,807,433 29,486,595 

รวมหนีสิ้น 676,134,048 757,043,534 

สินทรัพย์สุทธิ 5,263,691,908 5,343,730,941 

สินทรัพย์สุทธิ
   ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 5,025,843,900 5,025,843,900 

   ก  าไรสะสม 10 237,848,008 317,887,041 

สินทรัพย์สุทธิ 5,263,691,908 5,343,730,941 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.9287 11.0949 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 481,638,600 481,638,600 

(บาท)

31 ธันวาคม
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หมายเหตุ: อา้งอิงตามง การเงนิของกอง นุรวมส าหร ัปีสิ นส ุวนั ี  31 ธนัวา ม 2565 แล รายงานของ ูส้อ  ญัชีร ัอนญุาต 

  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 12 935,259,123 896,968,087 

รายไดด้อกเบ้ีย 12 3,395,764 2,381,659 

รายไดอ่ื้น 12 10,302,655 8,436,419 

รวมรายได้ 948,957,542                        907,786,165                        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนเช่าและบริการ 165,497,492 146,546,144 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 11, 12 52,860,730 51,332,516 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11, 12 54,125,199 55,050,550 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 11, 12 1,515,506 1,541,415 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11, 12 1,623,756 1,651,517 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 610,000 749,800 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,052,883 11,991,038 

ตน้ทุนทางการเงิน 12 17,797,002 20,290,332 

รวมค่าใช้จ่าย 300,082,568                        289,153,312                        

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 648,874,974                        618,632,853                        

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน
รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน -                                         -                                         

รายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6, 7 (231,285,006) (253,023,976)                      

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (231,285,006)                      (253,023,976)                      

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนนิงาน 417,589,968                        365,608,877                        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

(บาท)
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15 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

15.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุทัง้สิน้ 948.96 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดค้่าเช่าและบรกิารรวม
จ านวน 935.26 ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้จ านวน 3.40 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นจ านวน 10.30 ลา้นบาท กองทุน
รวมมีค่าใชจ้่ายทั้งสิน้ 300.08 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนเช่าและบริการ  165.50  ลา้นบาท ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  110.74  ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 6.05 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 17.80  
ลา้นบาท ส่งผลใหก้องทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิคิดเป็นจ านวน  648.87  ลา้นบาท และเมื่อพิจารณา
ร่วมกับรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 231.29  ลา้นบาท ท าให้ในรอบการด าเนินงานระหว่าง 

1 มกราคม 2565 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพยส์ุทธิจากการด าเนินงาน  
417.59 ลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทัง้สิน้ 5,263.69 ลา้นบาท 
หรือเท่ากบั 10.9287 บาทต่อหน่วย 

ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าไรสะสม
คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนรวม 1.0382 บาทต่อหน่วย โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ส าหรบัผลการด าเนินงานและก าไรสะสม ระหว่าง 

- วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565  จ านวน 0.2544 บาทต่อหน่วย 

- วนัท่ี 1 เมษายน 2565 – 30 มิถนุายน 2565 จ านวน 0.2544 บาทต่อหน่วย 

- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กนัยายน 2565 จ านวน 0.2544 บาทต่อหน่วย 

- วนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565  จ านวน 0.2750 บาทต่อหน่วย 

15.2 ความเหน็ของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรบัปี 2565 ในส่วนของรายไดค้่าเช่าและบริการปรบัตวัเพิ่มขึน้
จากปี 2564 ซึ่งเท่ากบั 896.97 ลา้นบาทมาอยู่ที่ 935.26 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 4.27 จากปีก่อน
หนา้ โดยมีสาเหตุหลกัจากสถานะการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ลดความรุนแรงลง สามารถด าเนินกิจกรรมและ
กิจการไดต้ามปกติกว่าช่วงก่อนหนา้ส่งผลใหภ้าครฐัลดระดบัเป็นโรคประจ าถิ่นตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

เป็นตน้มาโดยสถานะการณข์องโรคมีระยะเวลากว่า 3 ปีนบัตัง้แต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนัซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกือบ
ทกุประเทศทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรคดงักล่าว และส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของ
ผูเ้ช่าภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมบางประเภทตอ้งหยุดชะงกั การระงบัการเขา้ออกของชาวต่างชาติที่
อาจเป็นคู่คา้หลกัของกิจการ หรือการชะลอตวัของกิจการประเภทน าส่ง ส่งออกสินคา้ ท าใหห้ลายบรษิัทมีรายได้
ลดลงหรือแทบไม่มีรายไดเ้ลย ส่งผลให้บางรายจ่ายช าระค่าเช่าและค่าบริการที่ช้ากว่าก าหนดหรืออาจไม่
สามารถจ่ายไดเ้พราะธุรกิจประสพปัญหาขาดสภาพคล่องท าใหไ้ม่สามารถเช่าพืน้ท่ีต่อไดแ้ละขอยกเลิกการเช่า
ในที่สุด หรือบางรายไดร้อ้งขอส่วนลดค่าเช่าค่าบริการเพื่อใหผ่้านช่วงเวลาที่ยากล าบาก รวมถึงการปรบัแผน
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ธุรกิจใหพ้นกังานท างานจากที่บา้นมากขึน้แตใ่ชพ้ืน้ท่ีในส านกังานลดลง โดยในปี 2565 ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
ไดแ้ก่ อาคารบางนา ทาวเวอร ์ยงัสามารถรกัษาระดบัอตัราการเช่าพืน้ที่ของอาคารส านกังานใหอ้ยู่ในระดบัท่ีดี 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อาคารบางนา ทาวเวอร ์มีอัตราการเช่าที่ประมาณรอ้ยละ 94, อาคารสมชัชา
วาณิช 2 มีอตัราการเช่าที่เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยประมาณรอ้ยละ 85 และในขณะท่ีอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์มีอตัราการ
เช่าที่ลงลงเหลือประมาณรอ้ยละ 81 เนื่องจากผูเ้ช่าหลายรายของอาคาร ประกอบธุรกิจประเภทรา้นอาหาร ธุรกิจ
ท่องเที่ยว หอ้งจดัเลีย้ง/จดัสมัมนาหรือธุรกิจคลีนิคเฉพาะทางที่พึ่งพิงลกูคา้ซึ่งมกีลุ่มหลกัเป็นชาวตา่งชาติ รวมถึง
บางบริษัทตอ้งการประหยดัค่าใชจ้่ายของบริษัทเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดจ้ึงมีการยกเลิกสญัญาเช่า
ก่อนครบก าหนด หรือยา้ยสถานประกอบการเมื่อครบอายุสญัญาในระหว่างปีแต่อย่างไรก็ดี จากอตัราการเช่า
ของทกุอาคารในปี 2565 ประกอบกบัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 ที่ผ่อนคลายขึน้ท าใหก้องทนุรวมลดความ
ช่วยเหลือในเรื่องส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการ และความส าเร็จในการปรบัอัตราค่าเช่าส าหรบัรายที่มีการต่อ
สญัญาในระหว่างปีส่งผลใหก้องทุนรวมมีภาพรวมของรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ และรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหนา้ 

ส าหรบัภาพรวมของค่าใชจ้่ายมีจ านวนรวมที่ เพิ่มขึน้จากปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 289.15 ลา้นบาท มาอยู่ที่ 
300.08 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 3.78 โดยเมื่อเปรียบเทียบตามประเภทรายการที่ส  าคญัจะพบว่า
ในส่วนของตน้ทุนค่าเช่าและบริการ มีจ านวนที่ เพิ่มขึน้จ านวน 18.95 ลา้นบาทหรือประมาณรอ้ยละ 12.93 อนั
เป็นผลมาจากตามการเขา้ใชง้านในพืน้ที่เช่าภายหลงัสถานะการณโ์รคระบาดโควิด-19 มีความผ่อนคลายตาม
ประกาศภาครัฐ อีกทั้งรายการค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นที่เคยชะลอไว้ก็เริ่มด าเนินการตามแผน
งบประมาณที่ก าหนด 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารซึ่งมีค่าใชจ้่ายส าหรบัปี 2565 เท่ากับ 6.05 ลา้นบาท 
จากเดิมในปี 2564 ที่มีจ านวน 11.99 ลา้นบาท หรือลดลงประมาณรอ้ยละ 49.52 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 
2564 มีการรบัรูค้่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่ตวัเงินจากการตดัจ าหน่ายทรพัยสิ์นทางบญัชขีองทัง้ 3 อาคารที่ไดท้  าการเปล่ียน
ทรพัยท์ดแทนของเดิมจึงมีการตัดจ าหน่ายทรพัยเ์ดิมออก และประกอบกับรายการตน้ทุนทางการเงิน ที่ตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า ที่มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ปี 2563 ซึ่งตามมาตรฐานบญัชี
ฉบบัดงักล่าวค่าใชจ้่ายตามสญัญาเช่าจะถูกรบัรูใ้นรายการดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า, อีกทัง้อตัรา
ดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมที่กองทุนมีการปรบัเพิ่มขึน้ตามสภาวะตลาด อย่างไรกีดีเนื่องจากในปี 2565 กองทุนรวม
ยงัคงเนน้ในเรื่องความปลอดภยัทางดา้นสขุอนามยัของผูเ้ช่า, ผูใ้ชบ้ริการในอาคาร พยายามรกัษาระดบัการใช้
จ่ายดา้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอาคารในส่วนที่จ าเป็นเพื่อใหท้รพัยสิ์นอยู่ในสภาพที่ผูเ้ช่าพึงพอใจ แต่ยงัคง
อนุมัติรายการที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะเพิ่มมลูค่ากับทรพัยสิ์นใหเ้ทียบเคียงหรือเหนือกว่าอาคารที่เป็นคู่แข่ง 
พรอ้มรองรบัความตอ้งการของผูเ้ช่ารายใหม่ และเป็นการรกัษาระดบัอาคารส านกังานเกรดบีบวก(B+) ใหด้ีอยู่
เสมอ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีและอตัราค่าเชา่โดยเฉล่ีย 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

1. อตัราการเชา่พืน้ท่ี ณ วนัท่ี 31ธ.ค.2565   

1.1   อาคารสมชัชาวาณิช 2 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 83 

1.2   อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์ รอ้ยละ 81 รอ้ยละ 86 
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1.3   อาคารบางนา ทาวเวอร ์ รอ้ยละ 94 รอ้ยละ 94 

2. อตัราคา่เช่าโดยเฉล่ีย    

2.1   อาคารสมชัชาวาณิช 2 755 บาท/ตารางเมตร/เดือน 756 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

2.2   อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์ 767 บาท/ตารางเมตร/เดือน 693 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

2.3   อาคารบางนา ทาวเวอร ์ 442 บาท/ตารางเมตร/เดือน 423 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

ส าหรบัอัตราการเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานใหเ้ช่าทั้ง 3 โครงการในปี 2565 อยู่ในระดับที่ทรงตัวและ
ปรบัเพิ่มขึน้ได ้เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 เริ่มผ่อนคลายกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ และ
ส าหรบัในภาพรวมอตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียต่อตารางเมตรส าหรบัปี 2565 มีการปรบัเพิ่มขึน้จากผูเ้ช่ารายเดิมที่มี
การต่อสญัญาระหว่างปี และการลดความช่วยเหลือส่วนลดค่าเช่าและค่าบรกิารซึ่งกองทนุรวมไดม้ีการประเมินผู้
เช่าเป็นรายบริษัทร่วมกับผูบ้ริหารอสงัหาฯ ถึงความสมเหตุสมผลในการด าเนินการขา้งตน้ ทัง้นีส้  าหรบัปี 2565 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์และอาคารสมัชชาวาณิช 2 ถือว่ามีระดับอัตราค่าเช่าเฉล่ียที่ดีเมื่อเทียบเคียงกับใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอาคารส านกังานใหเ้ช่ารอบเขตศูนยก์ลางธุรกิจที่อยู่แนวเสน้ทางระบบขนส่ง
มวลชนปัจจบุนั 

อัตราส่วนทางการเงนิ  

อัตราส่วนทีส่ าคัญ ปี 2565  ปี 2564  

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิต่อรายไดร้วม 68.38% 68.15% 

รายไดจ้ากการลงทนุต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 17.94% 16.88% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิต่อมลูคา่สินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 12.26% 11.50% 

ค่าใชจ้า่ยรวมต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 5.67% 5.38% 

มลูค่าการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 85.95% 86.98% 

ทั้งนีใ้นปี 2565 มูลค่าสินทรพัยส์ุทธิถัวเฉล่ีย อยู่ที่ 5,290.89 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.63 จากปี 2564 เมื่อ
พิจารณาร่วมกบัรายไดร้วม และค่าใชจ้่ายรวมที่ลดลงตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปีในปี 2565 อยู่ที่รอ้ยละ 17.94 ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 16.88 และท าใหอ้ตัราส่วน
ค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งปีในปี 2565 อยู่ที่รอ้ยละ 5.67 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2564 ซึ่งอยู่ที่รอ้ย
ละ 5.38 

จากปัจจยัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ท าให ้รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ (Net Investment income) ในปี 2565 อยู่ที่ 648.87 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.78 จากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 618.63 ลา้นบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการขาดทุนจากเงิน
ลงทุนสุทธิที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนที่ลงลดสุทธิเท่ากับจ านวน  231.28 ลา้นบาท(ปี 2564 

กองทุนรวมมีรายการขาดทุนจากเงินลงทุนสทุธิรวม เท่ากับ 253.02 ลา้นบาท) ดงันัน้ กองทุนรวมจึงมีสินทรพัยส์ทุธิจาก
การด าเนินงานเพิ่มขึน้ในรอบการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 จ านวน  417.59  ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 
365.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.22 
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ทั้งนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 36/2562 เรื่อง  การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์
(ฉบับประมวล) หมวด 3 ส่วนที่  1 ข้อ 35 ระบุว่า กองทุนรวมต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พรอ้มจะน าไปจัดหา
ผลประโยชนค์ิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทุนรวม ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี เวน้
แต่ในกรณีใดกรณีหน่ึง ไดแ้ก่ (1) เป็นรอบปีบญัชีสดุทา้ยก่อนสิน้อายโุครงการจดัการกองทนุรวม หรือ(2) มีเหตจุ าเป็นและ
สมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน โดย ณ สิน้ปี 2565 สดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุฯ มีมลูค่า
เท่ากบัรอ้ยละ 85.95 และ ณ สิน้ปี 2564 มีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 86.98 

15.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิของกองทุนรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  กองทุนรวมคงเหลือเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 222.20 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการกูย้ืม 
เท่ากับรอ้ยละ 4.22 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม โดยเป็นเงินกูจ้ากธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ตาม
สญัญากูเ้งินฉบบัลงวนัที่ 27 ตลุาคม 2556 ก าหนดช าระเงินตน้ทกุ 3 เดือนโดยเริ่มช าระตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 และครบ
ก าหนดช าระหนีท้ัง้หมดภายใน 13 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้มีอตัราดอกเบีย้ MLR ลบดว้ยรอ้ยละ 1.00 ถึงรอ้ยละ 1.75 ต่อปี
(ระหว่างปี 2558 – 2570)  

ทัง้นี ้กองทุนไดน้ าสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการบางนา ทาวเวอร ์
ไปจดจ านองเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเงินกูย้ืม ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืม กองทนุตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ
ในสญัญา เช่น อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนทนุใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

 เงนิกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เป็นสกุลเงนิบาท 

 อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

 
 

 2565  2564 2565  2564 

 (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีมีหลกัประกนั 4.500 
 

4.000 222,200 
 270,200 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยืมส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม มีดังนี ้

 2565  2564 

 (พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้ปี 270,200 
 

314,600 

ลดลง (48,000) 
 

(44,400) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 222,200 
 

270,200 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที ่31 ธนัวาคม ไดด้ังนี ้

 2565  2564 

 (พนับาท) 

ครบก าหนดภายในหนึง่ปี 49,200 
 48,000 
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ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไมเ่กินหา้ปี 173,000 
 

207,600 

ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี - 
 14,600 

รวม 222,200 
 

270,200 

 

 

15.4 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

ส าหรบัรอบบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

จ านวนเงนิทีเ่ก็บจริง * 

(ล้านบาท) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด   

 O ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์  เงื่อนไข 

เป็นตามที่ก าหนดในสญัญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหาฯ 

52.86 

 

 O ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 54.13 

ไม่ต  ่ากว่า 3,000,000 บาท/ปี 

 O ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 1.51 

ไม่ต ่ากว่า 300,000 บาท/ปี  
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ในการไปตรวจสอบ

ทรพัยส์ินซึ่งสามารถเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ได ้ครัง้ละ 10,000 เป็นตน้ 

 O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 1.62 

ไม่ต  ่ากว่า 300,000 บาท/ปี 

 O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ตามอตัราที่เรยีกเก็บจรงิ 0.61 

 O ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ต่อปี (เฉพาะ
ส่วนท่ีระดมทนุได)้ 

ไม่มี 

 O ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ  ไม่เกินรอ้ยละ 0.01ต่อปี ไม่มี 
ไม่เกิน 20,000 บาท/ครัง้/กรรมการ 

 O ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ 
       -  ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

-  หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

 

ไม่มี 
ไม่มี 

 

ไม่มี 
รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
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 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

จ านวนเงนิทีเ่ก็บจริง * 

(ล้านบาท) 
 O ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร, ตน้ทุนทางการเงิน ค่าเบีย้ประกันภัย ค่า
ประกาศหนงัสือพิมพ/์โฆษณาประชาสมัพนัธต์่างๆ 
ตามที่โครงการหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

เป็นตน้ 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ต่อปี 23.85 

หมายเหตุ: 
1. เป็นจ านวนเงินค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจรงิจากกองทนุรวมไดร้วมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กองทนุรวมไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม 

เงือ่นไขในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย ภายใตอ้ตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่กองทนุรวม
เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนี ้  ตราบ
เท่าที่ค่าธรรมเนียมที่เปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่เกินอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ่มหรือลด
หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะท าการติดประกาศไว ้ณ ท่ีเปิดเผยของบรษิัทจดัการ 

(2) การเปล่ียนแปลงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียก
เก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม บริษัทจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(2.1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินกว่าที่ระบไุวใ้นโครงการ 

บรษิัทจดัการจะกระท าเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยมติเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 

(2.2) กรณีที่บรษิัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่าย 

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอตัราใหม่ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ
สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายที่ใชเ้ป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทั้งนี ้การเปล่ียนตามขอ้ 2 ขา้งตน้ บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และตลาดหลักทรพัยท์ราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้  
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามตารางแสดงค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/
หรือ ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั(ถา้มี) 
 

 ั งนี    ่าใชจ้่าย ี เกิ ขึ นจากการ  าเนนิงานของกอง นุรวมในช่วงร ย เวลา 1 ปีแรกจ รวมกนัไม่เกินรอ้ยล  5 ของมูล ่า
 ร ัย สินสุ ธิของกอง ุนรวมในกรณีปกติ ี ไม่เกิ เหตุสุ วิสยั แล การปร กอ การของกอง ุนรวมไม่ถูกกร   จาก
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เหตุการณ ใ    ี อยู่นอกเหน อจากการปร มาณการของกอง ุนรวม นอกจากนี   ปร มาณการ ังกล่าวเป็นเ ียงการ
ปร มาณการเ   องตน้เ   อใชป้ร กอ การจ ัจ าหน่ายหน่วยลง ุนเ ่านั น  ลปร กอ การ ี แ จ้ริงจ เป็นไปตามรายงาน
ปร จ าปีของกอง นุรวม 

 

15.5 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีบ่ริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย
ลงทุน  

ไม่มี 
15.6 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนินี ้

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทจดัการกองทนุรวมเมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2566 

1 ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) จัดตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์และ
จัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าว  ซึ่งไม่มีการก าหนดอายุโครงการ จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 31 

มีนาคม 2554 โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,025.84 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 342 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 
และ 139.64 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 11.50 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุน
รวมไดล้งทุนในอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 3 โครงการ คือ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์อาคารยบูีซี 2 (อาคารสมชัชาวาณิช 2) และ
อาคารบางนา ทาวเวอร ์บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และมีบริษัท เอราวัณ คอมเมอรเ์ชียล เมเนจเมน้ท ์จ ากัด บริษัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากัด และ บริษัท 
เตียวฮงสีลม จ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ส านกังานประกันสงัคม (ถือหน่วยลงทุนรอ้ยละ14.63) ซึ่งส านกังานดงักล่าว
จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

กองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือชีช้วน 

2 เกณฑก์ารจัดท างบการเงนิ 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พื่อการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ (“สมาคม”) ก าหนด 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“แนวปฏิบัติทางบญัชี”) ใน
กรณีเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบญัชีฉบบันีไ้ม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนรวมตอ้งถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี งบการเงินนีน้ าเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทนุรวม 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ผูจ้ดัการกองทุนรวมใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการและขอ้
สมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีของกองทุนรวม ทัง้นี ้ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดร้บัการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรบัประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

นโยบายการบญัชีที่น าเสนอดงัต่อไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก) เงนิลงทนุทีแ่สดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

เงินลงทุนรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกองทุนรวมเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของตราสารนัน้ดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทนุ ตน้ทนุการท ารายการซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทนุบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 
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ก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูค่ารวมถึงรายไดด้อกเบีย้และเงินปันผลรบับนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ กองทนุรวมตดัรายการ
สินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินหมดอายุหรือมี
การโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรพัยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที่กองทุนรวมไม่ไดท้ัง้โอนหรือคงไวซ้ึ่งความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของเกือบทัง้หมดและไม่ไดค้งไวซ้ึ่งการควบคมุในสินทรพัยท์างการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็ต่อเมื่อ
กองทนุรวมมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฏหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรูแ้ละตัง้ใจที่จะช าระดว้ยจ านวนเงินสทุธิ หรือตัง้ใจที่
จะรบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีสิ้นพรอ้มกนั  

(ข) เงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุตธิรรม 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์วดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุนรวมตน้ทุนการท ารายการ
และวัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมลูค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น 
“รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมลูในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ” 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งเงินลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ราคายุติธรรม
ก าหนดจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กองทนุรวมจดัใหม้ีการประเมินราคาอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างนอ้ยทกุๆ 2 
ปี นบัตัง้แต่วนัที่ประเมินราคาทรพัยสิ์นที่ไดม้า หรือวนัที่ประเมินราคาทรพัยสิ์นครัง้ล่าสดุหรือวนัที่จ  าหน่ายทรพัยสิ์น หรือ
เมื่อมีขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า และจดัใหม้ีการสอบทานการประเมินค่าทกุปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมลูค่าเต็มรูปแบบครัง้ล่าสดุ 
กองทนุรวมจะไม่แต่งตัง้ผูป้ระเมินราคารายเดียวกนัใหป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นติดต่อกนัเกินสองครัง้ 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัยร์บัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุและแสดงเป็น “รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ” 

(ค)  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 

(ง) ลูกหนีค้่าเช่าและบริการ 

ลกูหนีค้่าเช่าและบรกิารวดัมลูค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

กองทนุรวมประมาณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายสุญัญา ซึ่งประมาณการโดยใชต้ารางการตัง้ส ารอง
เพื่อหาอัตราผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนีส้ัญญาเช่าตามความเส่ียงดา้น
เครดิตที่มีลกัษณะรว่มกนัและตามระยะเวลาที่เกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มลูผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในอดีต การปรบัปรุงปัจจัย
ที่มีความเฉพาะเจาะจงกบัลกูหนีน้ัน้ๆ ตลอดจนการประเมินทัง้ขอ้มลูสภาวการณเ์ศรษฐกิจในปัจจบุนัและขอ้มลูคาดการณ์
สภาวการณเ์ศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วนัที่รายงาน กองทุนรวมตดัรายการลกูหนีส้ญัญาเช่าตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 5 

รายไดค้า่เชา่คา้งรบัแสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของลกูหนีค้่าเช่าและบรกิาร 

(จ) สัญญาเช่า  
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ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญา กองทนุรวมจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเชา่เมื่อสญัญานัน้ใหสิ้ทธิ
ในการควบคมุการใชสิ้นทรพัยท์ี่ระบสุ าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

ในฐานะผูเ้ช่า 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า กองทนุรวมจะปันส่วนส่ิงตอบแทนที่ตอ้งจ่ายตามสญัญา
ให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ  ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรพัย์
กองทนุรวมเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรบัรูส้ญัญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญา
เช่าทัง้หมด 

กองทุนรวมรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยม์ี
มลูค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าเริ่มแรกดว้ยดว้ยราคาทุนและจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยต์ามที่กล่าวในหมายเหตขุอ้ 3 (ข) ตน้ทนุของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก
ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าปรบัปรุงดว้ยเงินจา่ยล่วงหนา้รวมกบัตน้ทนุทางตรงเริ่มแรก ประมาณการตน้ทนุในการบรูณะและ
สทุธิจากสิ่งจงูใจในสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายทัง้หมดตามสญัญา ทัง้นี ้กองทุนรวมใช้
อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกองทุนรวมในการคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั กองทุนรวมก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบีย้จากแหล่งขอ้มลูทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)และไดป้รบัปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรพัยท์ี่เช่า 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะถูกวดั
มลูค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิที่ระบุในสญัญาเช่า เมื่อมี
การวดัมลูค่าหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ใหม่ จะปรบัปรุงกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้หรือรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
หากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใชไ้ดถ้กูลดมลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ จะวดัมลูค่าหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่โดย
ใชอ้ตัราคิดลดเดิมและรบัรูผ้ลกระทบของการเปล่ียนแปลงหนีสิ้นตามสญัญาเช่าในก าไรหรือขาดทนุ 

ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

 นโยบายการบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่ากล่าวไวใ้นหมายเหตขุอ้ 3 (ซ) 

(ฉ) หนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ 

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  

(ช)   การวัดมูลคา่ยุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหนีสิ้นในรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  ที่กองทุนรวม 

สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีสิ้น กองทุนรวมใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได ้มูลค่า
ยตุิธรรมเหล่านีถ้กูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี ้

- ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนั 

- ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอื่นท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีสิ้นนัน้อกเหนือจากราคา
เสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

- ขอ้มลูระดบั 3  ขอ้มลูที่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ 

กองทนุรวมรบัรูก้ารโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้หากสินทรพัย์
หรือหนีสิ้นที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายกองทุนรวมวดัมลูค่าสินทรพัยแ์ละสถานะการ
เป็นสินทรพัยด์ว้ยราคาเสนอซือ้ และวดัมลูค่าหนีสิ้นและสถานะการเป็นหนีสิ้นดว้ยราคาเสนอขาย 

หลกัฐานท่ีดีที่สดุส าหรบัมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มลูค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ใหห้รือไดร้บั หากกองทุนรวมพิจารณาว่ามลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ 
วันที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าใหเ้ครื่องมือทางการเงินวดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมปรบัดว้ยผลต่างระหว่างมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการท ารายการและรบัรู ้
ในก าไรขาดทุนทนัที เวน้แต่มลูค่ายุติธรรมที่ไดม้าถูกจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 3 ผลต่างดงักล่าวจะ
รบัรูเ้ป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท์ี่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือ
จนกว่ามลูค่ายตุิธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชัน้หรือเมื่อรายการดงักล่าวสิน้สดุลง 

(ซ) รายได้ค่าเช่า 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า กองทนุรวมจะปันส่วนส่ิงตอบแทนที่จะไดร้บัตามสญัญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายที่เป็นเอกเทศ 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาใหเ้ช่า กองทนุรวมพิจารณาจดัประเภทสญัญาเช่าที่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือ
เกือบทัง้หมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุน สญัญาไม่เขา้เงื่อนไขดงักล่าว
จะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

กองทนุรวมรบัรูค้่าเช่ารบัจากสญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทนุดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า และแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของ ‘รายไดค้่าเช่า’ ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้เพื่อการไดม้าซึ่งสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมลูค่าตาม
บญัชีของสินทรพัยท์ี่ใหเ้ช่าและรบัรูต้น้ทนุดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า  

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึน้รบัรูเ้ป็นรายไดค้่าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีที่ไดร้บั รายไดค้่าเช่าคา้งรบัแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของลกูหนี ้
ค่าเช่าและบรกิาร 

(ฌ) รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรบัรูเ้มื่อลกูคา้มีอ านาจควบคุมในบริการดว้ยจ านวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กองทุนรวมคาดว่าจะมี
สิทธิไดร้บัซึ่งไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบคุคลที่สาม ภาษีมลูค่าเพิ่ม และแสดงสทุธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดค้า่บรกิารรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงเมื่อไดใ้หบ้รกิาร ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกดิขึน้ 

(ญ) ดอกเบีย้ 
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ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ในการค านวณดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย 
อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงจะน ามาใชก้ับมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์(เมื่อสินทรพัยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือ
ราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีสิ้น 

(ฎ) ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

(ฏ) ภาษีเงนิได ้

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลใน
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีหนา้ที่เสียภาษีเงินไดเ้ฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รษัฎากรในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายใดๆ 

(ฐ) การแบ่งปันสว่นทนุ  

กองทนุรวมบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในระหว่างปี 2564 และปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง การจ ากัดการ
เดินทางและการปฏิบตัิตามมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลต่อรายไดร้วมและผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 อตัราการแจกจ่ายวคัซีนในประเทศเพิ่มสงูขึน้ และรฐับาลไดม้ีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อ
ลดการแพรร่ะบาดของโรค รวมถึงการด าเนินนโยบายเปิดประเทศรบันกัท่องเที่ยวจากนานาชาติ ส่งผลใหส้ถานการณข์อง
ธุรกิจในประเทศปรบัตวัดีขึน้ ผูบ้ริหารของกองทุนรวมยงัคงติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและวางแผนการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบของสถานการณต์่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

5 ความเสี่ยงทางการเงนิ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสญูเสียทางการเงินของกองทนุรวม หากลกูคา้หรือคู่สญัญาตามเครื่องมือทางการ
เงินไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลกูหนีท้ี่เป็นลกูคา้และเงินลงทนุในตราสารหนีข้อง
กองทนุรวม อย่างไรก็ตาม สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทนุรวมจึงไม่คาดว่าจะไดร้บั
ความเสียหายจากการเก็บหนี ้

ลูกหนีค้่าเช่าและบริการ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกองทุนรวมไดร้บัอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลกูคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
ตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซึ่ง
เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมและประเทศที่ลกูคา้ด าเนินธุรกิจอยู่  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถือของลกูคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนที่
กองทุนรวมจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการคา้ กองทุนรวมจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก  (ถา้มี) งบ
การเงิน ขอ้มลูของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ ขอ้มลูอุตสาหกรรมและหนงัสือรบัรองฐานะทางการเงินของธนาคาร
ส าหรบับางกรณี 
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กองทุนรวมจ ากัดความเส่ียงดา้นเครดิตของลกูหนีด้ว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระ และมีการติดตามยอดคงคา้ง
ของลกูหนีก้ารคา้อย่างสม ่าเสมอ กองทุนรวมพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส ารองของ
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณโดยพิจารณาจากอายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรบัลกูหนี ้
แต่ละรายและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา  สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมมุมองของ
กองทนุรวมที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทุี่คาดการณไ์วข้องลกูหนี ้ 

ตารางที่แสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนีค้่าเช่าและ
บรกิาร 

ลูกหนีค่้าเช่าและบริการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565  2564 

 ( นั า ) 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 6,579  7,045 

เกินก าหนดช าระ    

   1 - 30 วนั 12,080  8,980 

   31 - 60 วนั 8,481  3,689 

   61 - 90 วนั 6,168  4,035 

   มากกวา่ 90 วนั 24,050  3,125 

รวม 57,358  26,874 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (1,088)  (1,334) 

สุทธ ิ 56,270  25,540 

 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 2565  2564 

 ( นั า ) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    1,334  493 

เพิ่มขึน้   1,088  1,334 

กลบัรายการ   (1,334)  (26) 

ตดับญัชี   -  (467) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม    1,088  1,334 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทนุรวมไม่มีสินทรพัยห์รือหนีสิ้นทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทนุรวมมีความเส่ียงดา้นตลาดเนื่องจากมีเงินลงทนุในตราสารหนี ้ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักล่าวขึน้อยู่กบัความผัน
ผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณต์ลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณด์งักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวก
หรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกตราสาร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสมัพันธก์ับ
ความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าใหร้าคาของตราสารเพิ่มขึน้หรือลดลงได ้
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ตลาดซึ่งส่ง ผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวมเนื่องจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหต ุขอ้ 9) ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ผนั
แปรท าใหก้องทนุรวมมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม   2565  2564 

   ( นั า ) 
เคร่ืองมือทางการเงนิทีมี่อัตราดอกเบีย้ผันแปร      

สินทรพัยท์างการเงิน   228,994  321,956 

หนีสิ้นทางการเงิน   222,200  270,200 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ีความเสี่ยง   451,194  592,156 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

กองทุนรวมบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทนุ และการวิเคราะหฐ์านะของกิจการที่จะลงทนุ 

6 เงนิลงทุนทีแ่สดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

   2565  2564 

   ( นั า ) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม   396,013  - 

ซือ้   1,014,724  1,241,370 

จ าหน่าย   (891,000)  (847,000) 

ส่วนต ่ามลูค่าตราสารหนีต้ดับญัชี   2,156  1,784 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ   83  (141) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม   521,976  396,013 

7 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรม 

   2565  2564 

   ( นั า ) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    5,306,732  5,486,650 

ซือ้   30,169  45,916 

สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่ดิน   -  27,048 

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ    (231,368)  (252,882) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม    5,105,533  5,306,732 

จ านวนทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน      

รายไดค้่าเช่า   460,981  443,777 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรกัษา    21,776  22,878 
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มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธี
รายได ้(Income approach) ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระที่ประเมินเมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 และถกูจดัล าดบัชัน้
การวดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นระดบัท่ี 3   

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ทีมี่นัยส าคัญ 

ความสัมพนัธร์ะหว่างขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตไดท้ีมี่
นัยส าคัญและการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

• อตัราการเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เช่าเฉล่ีย (2565: 3%, 

2564: 3.3%) 

• อตัราการครอบครองเฉล่ีย (2565: 88%, 2564: 93%) 

• อตัราคิดลดที่ปรบัค่าความเส่ียงแลว้  (2565: 11%, 

2564: 11%) 

มลูค่ายตุิธรรมที่ประมาณการไวจ้ะเพิ่มขึน้ (ลดลง) หาก 

• อตัราการเพิ่มขึน้ของคา่เช่าในตลาดที่ประมาณการไว้
สงูขึน้ (ลดลง) 

• อตัราการครอบครองเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
• อตัราคิดลดที่ปรบัค่าความเส่ียงแลว้ต ่าลง (สงูขึน้) 

สัญญาเช่า 

ในฐาน  ูเ้ช่า 

กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยการซื ้อและ/หรือการเช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์ (กรรมสิทธิ์ในอาคารและสญัญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน) 
และโครงการอาคารยบูีซี 2 (สญัญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี) 

ในเดือนตุลาคม 2557 กองทุนรวมไดล้งทุนในอสังหาริมทรพัยโ์ครงการบางนา ทาวเวอร ์โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน 
อาคารบางส่วนและงานระบบ เป็นระยะเวลา 30 ปี สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน เป็นระยะเวลาประมาณ 7 ปีและ
กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรพัยต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองซึ่งไดใ้ชใ้นการด าเนินกิจการโครงการบางนา ทาวเวอรม์ลูค่ารวม 2,045.12 

ลา้นบาท (รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง) 

ในปี 2564 กองทุนรวมไดท้ าสญัญาเช่าช่วงที่ดินแห่งหน่ึงส าหรบัท่ีจอดรถเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อใหเ้ช่าช่วงแก่บุคคลที่สาม
ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน กองทุนรวมมีค่าเช่าจ่ายเป็นจ านวน 28.65 ลา้นบาท ซึ่งไดร้บัรูเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าเป็นจ านวน 27.05 ลา้นบาท และ 27.05 ลา้นบาท ตามล าดบั ดงันัน้ในปี 2565 กองทุนรวมมีสินทรพัย์
สิทธิการใชเ้ป็นจ านวน 105.21 ลา้นบาท (2564: 105.21 ลา้น า ) 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 31 ธันวาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

   อตัราดอกเบีย้    อตัราดอกเบีย้ 

 ( นั า )  (รอ้ยล )  ( นั า )  (รอ้ยล ) 
เงินสดในมือ 204    105   

เงินฝากธนาคาร        

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 181,808  0.25 - 0.425  264,435  0.05 - 0.225 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 47,108  0.25 - 0.30  57,637  0.05 - 0.10 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 108  0.325  -  - 

รวม 229,228    322,177   
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9     เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 222.20 ลา้นบาท (2564: 270.20 ลา้น า ) ซึ่งเบิกใชภ้ายใตว้งเงินกู้
จ  านวน 480 ลา้นบาท เป็นเงินกูจ้ากธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนดช าระเงินตน้ทกุ 3 เดือนโดยเริ่มช าระตัง้แต่
เดือนธันวาคม 2558 และครบก าหนดช าระหนีท้ัง้หมดภายใน 13 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้โดยมีอตัราดอกเบีย้  MLR ลบดว้ย
รอ้ยละ 1 ถึงรอ้ยละ 1.75 ต่อปี ทัง้นีก้องทนุไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วน และสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนของโครงการ
บางนา ทาวเวอรไ์ปจดจ านองเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเงินกูย้ืม 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืม กองทุนตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนทุนให้
เป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

 
 

 2565  2564 2565  2564 

 (รอ้ยล ต่อปี) ( นั า ) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีมีหลกัประกนั 4.50  4.00 222,200  270,200 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมส าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม มีดงันี ้

 2565  2564 

 ( นั า ) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 270,200  314,600 

จ่ายช าระ (48,000)  (44,400) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 222,200  270,200 

10      ก าไรสะสม 

 2565  2564 

 ( นั า ) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 317,887  458,480 

ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 648,875  618,633 

รายการขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ (231,285)  (253,024) 

การแบ่งส่วนทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ (497,629)  (506,202) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 237,848  317,887 

11 ค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการเป็นผูจ้ดัการกองทุนและธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนท์รพัยสิ์น โดยค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ดงัต่อไปนี ้

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 
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ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บจาก
กองทนุรวมตามสญัญาการจา้งที่ท  าขึน้ระหว่างกองทนุรวมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งสรุปไดด้งันี ้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเท่ากบัจ านวนรวมของ  

(ก) รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม และ  

(ข) รอ้ยละ 5.75 ของก าไรจากการด าเนินงาน 

2.  ค่าตอบแทนพิเศษรายปีในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของส่วนต่างของ  

(ก) ก าไรจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ และ  

(ข) ก าไรจากการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี หรือ 

(ค) ก าไรจากการด าเนินงานประจ าปีที่ก าหนดไวส้ าหรบัการค านวนค่าตอบแทนพิเศษ  

ทั้งนี ้ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่ได้เข้าลงนามร่วมกับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละราย 

12 กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน หมายถึง กิจการที่มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกองทุนรวม หรือกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกันหรืออยู่
ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับกองทุนรวม หรือกองทุนรวมมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ทางตรง
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบรหิารต่อกิจการนัน้ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักองทนุในระหว่างปีมีดงัต่อไปนี ้ 

ชื่อกิจการ 

 

ประเทศทีจั่ดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล  
เมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ประเทศไทย - ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - บรษิัทใหญ่ของบรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล 
เมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

บรษิัท เอราวณั ภเูก็ต จ ากดั ประเทศไทย - บรษิัทย่อยของบรษิัท  
ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อกิจการ 

 

ประเทศทีจั่ดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย - ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิัท ภิรชับรุี โฮลดิง้ จ ากดั ประเทศไทย - บรษิัทใหญ่ของบรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ทจ์ ากดั 

บรษิัท ภิรชับรุี จ ากดั ประเทศไทย - บรษิัทย่อยของบรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิัท ภิรชั รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย - บรษิัทย่อยของบรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั 

 บรษิัท ภทัรธนาธร จ ากดั ประเทศไทย - บรษิัทย่อยของบรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิัท ภทัรบรุี จ ากดั 

 

ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ 
จ ากดั 

บรษิัท ศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติ
กรุงเทพมหานคร จ ากดั 

ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ 
จ ากดั 

บรษิัท ภิรชัเซอรว์ิสเซส จ ากดั  ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ 
จ ากดั 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั ประเทศไทย - ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิัท เตียวฮง อีเลคโทรซิสเตม็ส ์จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์ิส จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

บรษิัท มิตซูบชิิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

บรษิัท ทรพัยสิ์นไพศาล จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

บรษิัท เอส พี คอนแทรคติง้ จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม       
       จ ากดั 

บรษิัท เอส เอส อินทีเกรชนั จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม       
       จ ากดั 

บรษิัท ไทย ทากาซาโก จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

บรษิัท การเ์ดน้ ทาวเวอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 
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ชื่อกิจการ 

 

ประเทศทีจั่ดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัท ทีเอชเอส ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

บรษิัท ทีเอชเอส พารค์กิง้ โซลชูั่นส ์จ ากดั ประเทศไทย - มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัท เตยีวฮงสีลม 
จ ากดั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - เป็นบรษิัทใหญ่ของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- นายทะเบียน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย - ผูด้แูลผลประโยชน ์

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  

ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ประเทศไทย - บรษิัทจดัการกองทนุรวม 

 

รายการทีส่ าคัญกับกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565  2564 

 ( นั า ) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5,589  6,538 

รายไดด้อกเบีย้ 41  31 

รายไดอ้ื่น 156  144 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,624  1,652 

ตน้ทนุทางการเงิน 10,444  12,110 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 15,294  15,294 

รายไดด้อกเบีย้ 628  566 

รายไดอ้ื่น 1,278  1,301 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน ์ 1,516  1,541 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 54,125  55,051 

บรษิัท ดิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 102,660  90,454 

บรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 5,309  5,309 

รายไดอ้ื่น 493  497 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 49,894  43,686 
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รายการทีส่ าคัญกับกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565  2564 

 ( นั า ) 
รายไดอ้ื่น 2,842  2,595 

บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล เมเนจเมน้ท ์จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 18,982  18,324 

บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 18,408  18,016 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 15,470  14,992 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 47,108  57,637 

ลกูหนีค้่าเช่าและบรกิาร -  13 

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 891  1,076 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 198  205 

เงินกูย้ืมระยะยาว 222,200  270,200 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 181,808  264,435 

ดอกเบีย้คา้งรบั 35  25 

ลกูหนีค้่าเช่าและบรกิาร 50  51 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 134  136 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั    

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 4,788  4,861 

บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ลกูหนีค้่าเช่าและบรกิาร 36,586  1,223 

บรษิัท ภิรชับรุีโฮลดิง้ จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ลกูหนีค้่าเช่าและบรกิาร 39  37 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ลกูหนีค้่าเช่าและบรกิาร 5,972  4,703 

บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล เมเนจเมน้ท ์จ ากดั    

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 1,431  1,634 

บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั    

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 1,483  1,474 

บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั    

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 1,280  1,267 
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สัญญาส าคัญทีท่ ากับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

เมื่อวันที่-27-ตุลาคม-2557 กองทุนรวมไดท้ าสัญญาตกลงกระท าการกับบริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด (“เตียวฮง”) ส าหรับ
โครงการที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการบางนา ทาวเวอร ์เตียวฮงตกลงกระท าการตามที่ระบใุนสญัญา เช่น 

1) จดัใหม้ีที่จอดรถภายในโครงการบางนา ทาวเวอร ์ใหค้รบถว้น และตกลงใหม้ีหลกัประกันการก่อสรา้งอาคารจอดรถ
เพิ่มเติมจากทรพัยสิ์นที่เช่าซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 25 ลา้นบาท  

2) เตียวฮงและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเตียวฮงจะไม่ประกอบกิจการอาคารส านกังานใหเ้ช่าในเกรดเดียวกันกบัโครงการบาง
นา ทาวเวอรใ์นพืน้ที่ที่ระบไุวใ้นสญัญา ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3) เตียวฮงใหสิ้ทธิแก่กองทนุรวมในการลงทนุในทรพัยสิ์นตามขอ้ก าหนดที่ระบใุนสญัญา ตลอดระยะเวลาเช่า 5 ปี 

4) จัดใหม้ีหลักประกันแก่กองทุนรวมซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 96.30 ลา้นบาท เพื่อเป็นประกันส าหรบัหนา้ที่ในการช าระเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนณ วันท า
สญัญาเตียวฮงไดจ้ดัใหม้ีหลกัประกัน โดยจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแห่งหน่ึงจ านวน 11.56 ลา้นหน่วย เป็น
จ านวนเงินรวม 121.30 ลา้นบาท ต่อมาเตียวฮงไดช้ าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับหลกัประกันดงักล่าวบางส่วน ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2565 กองทนุรวมมีหลกัประกนัคงเหลือ 2.46 ลา้นหน่วย เป็นจ านวนเงินรวม 33.70 ลา้นบาท 

13 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 กองทนุรวมไดม้ีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงันี ้

วนัประกาศจา่ย 

เงินปันผล 

 ส าหรบัรอบระยะเวลา  มลูค่า 

ต่อหน่วย 

 2565  2564 

    (บาท)  (พนับาท) 

1 พฤศจกิายน 2565   1 กรกฏาคม 2565 - 30 กนัยายน 2565  0.2544  122,529  - 

3 สิงหาคม 2565  1 เมษายน 2565 - 30 มิถนุายน 2565  0.2544  122,529  - 

5 พฤษภาคม 2565  1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565  0.2544  122,529  - 

31 มกราคม 2565  1 ตลุาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564  0.2700  130,042  - 

1 พฤศจกิายน 2564  1 กรกฏาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564  0.2470  -  118,965 

29 กรกฎาคม 2564  1 เมษายน 2564 - 30 มิถนุายน 2564  0.2470  -  118,964 

30 เมษายน 2564  1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564  0.2470  -  118,965 

3 กมุภาพนัธ ์2564  1 ตลุาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  0.3100  -  149,308 

      497,629  506,202 

 

14 ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ขายเงนิลงทนุ 

กองทุนรวมได้ซื ้อขายเงินลงทุนส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

เป็นจ านวน 1,935.89 ลา้นบาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 36.59 ต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (2564: จ านวน 2,134.29 

ลา้น า  โ ย  ิเป็นรอ้ยล  39.68 ต่อมูล ่าสนิ ร ัย ส ุธิถวัเฉลี ยร หว่างปี) 
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15 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

กองทุนรวมด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละหลกัทรพัย ์ในส่วนงานด าเนินงานหลกัทางภมูิศาสตรเ์ดียวคือในประเทศไทย 

16 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการ 

ประมาณมูลค่า 

หมายเหตุ ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

  (พนับาท) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565         

เงินลงทนุท่ีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทนุ 

 

6 -  521,976  -  521,976 

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 

 

7 -  -  5,105,533  5,105,533 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564         

เงินลงทนุท่ีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทนุ 

 

6 -  396,013  -  396,013 

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 

 

7 -  -  5,306,732  5,306,732 

 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซือ้ขายในตลาดที่ไม่ไดถ้กูพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถกูประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอา้งอิงไว้
อย่างชดัเจน การเสนอราคาซือ้ขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุจากขอ้มลูที่สงัเกตได้
จะถกูจดัอยู่ในระดบัที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านีป้ระกอบดว้ยตราสารหนีภ้าครฐั 

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่  3 มีข้อมูลที่ส  าคัญที่ ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื ้อขายไม่บ่อยนัก 

วิธีการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการวดัมลูค่าเปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 7  

17 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกัน 

กองทนุรวมมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิาร โดยมีค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายช าระดงันี ้

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2565  2564 

 (พนับาท) 
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ    

ภายในหนึ่งปี 55,790  40,815 

หลงัจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 29,541  21,954 

รวม 85,331  62,769 
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18      เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่  31 มกราคม 2566 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2750 บาท 

เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 132.45 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัที่ 3 มีนาคม 2566 
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16.  ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

104 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 

105 

  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) ไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้  ดว้ยความ
ระมัดระวงั โดยบริษัทจดัการ ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาด
ขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”  นอกจากนี ้บรษิัทจดัการรบัรองว่า  

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทุนรวมไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองกองทนุรวมแลว้ 

(2) บรษิัทจดัการไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวมในส่วน
ที่เป็นสาระส าคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

(3) บริษัทจัดการไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
และบรษิัทจดัการไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ต่อผูส้อบบญัชีของกองทุน
รวมแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองกองทนุรวม  

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทจดัการไดร้บัรองความถูกตอ้ง
แลว้ บรษิัทจดัการไดม้อบหมายใหน้างทิพาพรรณ ภทัรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ ก ากบัไว ้บรษิัทจดัการจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทจดัการไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ……………………………… ……………………………………… ………………………………… 

2. ……………………………… ……………………………………... ………………………………… 
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