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เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

          กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท 

 

            บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2563 ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท เพื่อรายงานผลการดําเนินการของกองทนุให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทราบ  

บริษัทขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ให้ความเช่ือถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทนุของท่านเสมอมา  

 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทุน 
(คําเตือน: กองทนุมีทรัพย์สินหลกัมีอายจํุากดั หากไม่มีการเพิ่มทนุ มลูคา่ทรัพย์สินหลกัจะทยอยลดลงจนเท่ากบัศนูย์ เมื่อสิน้สดุสญัญาการเช่า

อาคาร(บางสว่น)ภายในโครงการตลาดไท ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2573) 

ช่ือกองทุน (ไทย)  กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท 

ช่ือกองทุน (อังกฤษ)  Talaad Thai Leasehold Property Fund 

ช่ือย่อ    TTLPF 

ช่ือบริษัทจัดการ    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์             ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ   

ช่ือผู้สอบบัญชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส  จํากดั 

วันจัดตัง้กองทนุ  16 สิงหาคม 2553 

 
สัดส่วนการลงทุน                                                              ประเภททรัพย์สิน                                      
100 % ลงทนุตรง 0 % ลงทนุทางอ้อมผ่านการถือหุ้น สิทธิการเช่าอาคาร(บางสว่น)ภายในโครงการ 100% 

    กรรมสิทธ์ิ      0%
 

     
 

 

Market Cap 4,104,000,000 ราคาปิด ณ วนัทําการสดุท้ายของปี 22.80 จํานวนหน่วย 180,000,000.00
    
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 2,111,424,182.64 NAV/หน่วย 11.7301 ทนุจดทะเบียน 1,782,000,000.00 Par /หน่วย 9.90 บาท
    
วนัท่ีได้รับอนมุติัให้จดัตัง้ 16 สงิหาคม 2553 Price/NAV 1.94 เท่า อายเุฉลี่ยคงเหลอืถ่วงนํา้หนกั -

โครงสร้างเงนิทนุของกองทุน 
สินทรัพย์รวม 2,284,865,477 กําไร/ขาดทนุ

สะสม 
329,424,183

  
หนีส้ินรวม 173,441,294 สดัสว่นการกู้ยืม -
  
ทนุท่ีได้รับจากผู้
ถือหน่วย 

1,782,000,000 Credit Rating -ไม่มี-
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ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ปิดสมุดทะเบียน ณ  2 ธันวาคม 2563) 
รายช่ือ จํานวนหน่วยลงทนุ ร้อยละ

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 60,000,000 33.33
นายประพนัธ์ ภทัรประสิทธ์ิ 32,000,000 17.78
นายประสงค์ ภทัรประสิทธ์ิ 32,000,000 17.78
นางยพุดา ภทัรประสิทธ์ิ 12,049,450 6.69
นางชนญัญา ภทัรประสิทธ์ิ 12,049,450 6.69
Foreign Limit               49.00
Current Foreign Holding 0.01
 

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน ราคาประเมินตามวิธีหลัก ผู้ประเมิน
กองทนุลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารบางสว่นเป็น
ระยะเวลา 20 ปี  สิน้สดุสญัญาวนัที่ 12 พฤศจิกายน 
2573 (วนัที่ประเมินราคา 1 กนัยายน 2563) 

1,746 ลบ. บริษัท ทเีอพี แวลูเอช่ัน จาํกัด 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : -ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทนุย้อนหลัง และยอดสะสม 

  บาทต่อหน่วย 2559 2560 2561 2562 2563 ตัง้แต่จัดตัง้ 
         

จ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้*  เงินปันผล 1.789 1.6233 1.4919 1.6650 1.6920 15.7603
         

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิ  เงินลดทนุ - - - - - 0.1000
 *    กองทนุจ่ายปันผลรายไตรมาส 

**  กองทนุลงทนุครัง้แรกและรับรู้รายได้ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 มีประวติัการลดทนุ 1 ครัง้ ราคา Par เท่ากบั 9.90 บาทต่อหน่วย 

 
ประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ของกองทุนสาํหรับปี ตัง้แต่วันที่ -ไม่ได้จัดทาํ- ถงึ -ไม่ได้จัดทาํ-

    

หากกองทุนระดมทุนจาํนวน 
-ไม่ได้จดัทํา- 

ตามประมาณการซึ่งผ่านการสอบทานโดย 
ผู้สอบบัญชี/2 

เงินปันผลจากการดําเนินงานปกติ -ไม่ได้จดัทํา- 
เงินลดทนุ -ไม่ได้จดัทํา- 
รวมอตัราการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วย -ไม่ได้จดัทํา- 
 
ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทุน * ใช้ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกันบัจากวนั XD ครัง้ลา่สดุ (2 ธ.ค. 63) 
สมมติฐานสําคญัในการคํานวณ IRR ณ ราคาท่ีเข้าลงทนุ 22.50 บาท/หน่วย** Expected IRR

กระแสเงินสดคําณวนจากรายงานประเมินเม่ือวนัท่ี 1 ก.ย.2563 ไม่รวมเงินสนบัสนนุ
ผลตอบแทน 

(3.94%)

คา่ใช้จ่ายระดบักองทนุตอ่ปี(% ตอ่รายได้จากการลงทนุสทุธิ) ประมาณ 2.47%
สดัสว่นการกู้ยืม (ถ้ามี) -ไม่มี-  
สมมติฐานอตัราดอกเบีย้เงินกู้ (ถ้ามี) -ไม่มี-  

หมายเหต ุ
ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทุนจดัทําขึน้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบบันี ้ตามสถานการณ์สมมติในอนาคตซึ่งไม่จําเป็นต้อง
เกิดขึน้จริง ผลการดําเนินงานในอนาคตที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากประมาณการผลตอบแทนอย่างมีสาระสําคญั ผู้ใช้ข้อมลูต้องระมดัระวงัและ
ใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างถ่ีถ้วนในการประเมินผลการดําเนนิงานในอนาคตของกองทนุ และบริษัทจดัการไม่รับรองความเป็นไปได้ใด ๆ ของ
ประมาณการผลตอบแทน  และไม่ถือเป็นการรับประกนัผลตอบแทนแตอ่ย่างใด 
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รายละเอียดของคู่สัญญาที่ทาํสัญญาเช่า 

  สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกิจ(คาํนวณจากพืน้ที่ปล่อยเช่าและจากรายได้) 

                       พืน้ที่ปล่อยเช่า (%)                 รายได้ (%)             

  
 

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญาภายหลังเข้าลงทุน 

 
หมายเหตุ หมายเหตุ เน่ืองจากสัญญาเช่าของผู้ ค้าเป็นสัญญาระยะสัน้ ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 1 ปี ตารางข้างต้นจงึแสดงสัดส่วนสัญญาเช่าท่ี

ครบกาํหนดในแต่ละปี  

 

รายละเอียดของคู่สัญญาที่ทาํสัญญาเช่า/แบ่งรายได้ (กรณีผู้เช่าเหมาหรือสัญญาแบ่งรายได้) 

-ไม่มี- (ไม่มีการเช่าเหมาและไม่มีสัญญาแบ่งรายได้) 

 

ผลการดาํเนินงาน 
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ตัวเลขทางการเงินท่ีสําคัญ 2561 2562 2563

รายได้รวม (ล้านบาท)            562.30            572.45             577.82
รายได้อ่ืน(ล้านบาท)              14.13              13.76               10.32
รายได้จากการลงทนุสทุธิ (ล้านบาท)            313.65            332.12             334.64
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท)            296.63            332.46             246.63
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหน่วย (EPU) (บาท)                1.74                1.85                 1.86
เงินปันผลสทุธิต่อหน่วย (DPU) (บาท)                1.49                1.67                 1.69
เงินจ่ายคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท)
หนีสิ้นรวม / สินทรัพย์สทุธิ (NAV) (เท่า)                0.08                0.08                 0.08
อตัราต้นทนุดอกเบีย้ (%)
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (ล้านบาท)            331.54            325.26             302.47
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ล้านบาท)          (269.08)          (297.90)          (299.16)
เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (ล้านบาท)              62.46              27.36                 3.31
สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท)              11.83              12.02               11.73
ราคาตลาดต่อหน่วย / สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (เท่า) *                1.87                1.81                 1.94
Dividend Yield กรณีไม่มีการสนบัสนนุผลตอบแทน (%) *                0.15                0.17                 0.17
Dividend Yield กรณีมีการสนบัสนนุผลตอบแทน (%) *
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) (ล้านบาท) *         3,978.00         3,906.00          4,104.00
ราคาตลาด ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี (Closing Price) (บาท)              22.10              21.70               22.80  

 

การวิเคราะห์และคาํอธิบายการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ  สรุปข้อมูลการกุ้ยืมเงนิ

               โดยภาพรวมปี 2563 สําหรับผลการดําเนินงานของกองทนุสําหรับปี  2563 กองทนุมีราย
ได้รับรวมเท่ากบั 588.15 ลบ.เพ่ิมขึน้จํานวน 1.94 ล้านบาท ประมาณ 0.33% เม่ือเปรียบเทียบ YoY 
และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 334.64 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 2.52 ล้านบาทหรือ ประมาณ 
0.76% เม่ือเปรียบเทียบ YoY โดยมีอตัราส่วนกําไรสทุธิต่อรายได้รวมเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก 56.66% 
ในปี 2562 เป็น 56.90% ในปี 2563 

                กองทุนมีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวนเงิน 2,284.87 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ลดลงเป็นจํานวนเงิน 52.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ซึง่กองทนุมีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวนเงิน 2,337.68 ล้านบาท  

 -ไม่มี- 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด                         ไม่มีเง่ือนไข                 อื่น ๆ   
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ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนสาํหรับปี 2563 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราที่เรียกเกบ็จริง  

(ล้านบาท)
% ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ  

ปี 2563 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทนุ 4.50 1.35 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 0.45 0.13 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1.35 0.40 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1.45 0.43 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน -ไม่มีเรียกเก็บ- - 
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ -ไม่มีเรียกเก็บ- - 
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 149.02 44.53 
คา่ใช้จ่ายในการดแูลและรักษาทรัพย์สิน 93.04 27.80 
คา่ใช้จ่ายด้านการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ -ไม่มีเรียกเก็บ- - 
คา่เบีย้ประกนัภยั 0.34 0.10 
คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 2.26 0.67 
คา่ใช้จ่ายอื่นใดที่มีมลูคา่มากกวา่ 0.01% ของ NAV - - 
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 0.49 0.15 
/4  คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการปิดสมดุทะเบียน และอื่น ๆ 
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ส่วนที่ 2 การดาํเนินกิจการของกองทุน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือกองทุน (ไทย)  กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท 

 ช่ือกองทุน (อังกฤษ)  Talaad Thai Leasehold Property Fund  

ช่ือย่อ        TTLPF 

บริษัทจัดการ    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ    

ประเภทโครงการ   กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์

    จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

อายุโครงการ  ไม่กําหนดอายโุครงการ 

ลักษณะโครงการ  ระบเุฉพาะเจาะจง 

 ลักษณะการลงทุน                 สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   

 
2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานหรือการจัดหาประโยชน์ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป โดยนําเงินที่ได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้และ/หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่าย

ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุน

ในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ

กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกําหนด 

 นโยบายการลงทุน : 

 กองทนุมีนโยบายลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารส่ิงปลกูสร้างบางส่วน ภายในโครงการตลาดไท” มีพืน้ที่ใช้สอยรวม
ประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร จดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาสิน้สุด 12 พฤศจิกายน 2573 
ปัจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 10 ปี 2 เดือน 11 วัน ณ วันทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) โดยทรัพย์สินที่เช่าเพื่อจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินโดยการให้เช่าช่วงใช้ประกอบกิจการ ตลาดกลางสินค้าการเกษตร ภายใต้ช่ือโครงการ “ตลาดไท” โดย
มีรายละเอียดภาพรวมทัง้โครงการดงันี ้   

 ข้อมูลทั่วไปและที่ตัง้ของตลาดไท 

 ตลาดไท ตลาดกลางสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางซือ้ขายสินค้าเกษตร และ
อตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ตลาดไทได้รับการออกแบบให้มีพืน้ที่กว้างขวาง และสะดวกสบาย แตกต่างจากตลาดกลาง
แบบเก่าอย่างสิน้เชิง ด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นสดัส่วน ตามประเภทของสินค้าที่หลากหลาย ทําให้สามารถรองรับปริมาณ
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สินค้าได้วนัละกว่า 15,000 ตนั และมีปริมาณเงินหมนุเวียนหลายร้อยล้านบาทเฉล่ียในแต่ละวนั พร้อมกันนัน้ ตลาดไทเปิด
ให้บริการตลอด 365 วนั 24 ชัว่โมง 

ตลาดไทตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมาณ 450 ไร่ บนถนนพหลโยธิน ก.ม.42 (เยือ้งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต) มีพืน้ที่ต่อเน่ืองใน 2 ตําบล คือ ตําบลคลองหนึ่ง และตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นตลาด
กลางสินค้าการเกษตรท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ซึง่นบัเป็นศนูย์กลางซือ้ขายสินค้าเกษตร และอตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร 
เพื่ออํานวยความสะดวกทัง้ผู้ ซือ้- ผู้ขายและเกษตรกรที่ต้องการซือ้-ขายสินค้าเกษตรทัง้ในและต่างประเทศ เปิดให้บริการตลอด  
365  วนั  24 ชัว่โมง โดยกองทนุมีแหล่งที่มาของรายได้จากการปล่อยเช่าพืน้ที่ภายในโครงการตลาดไทย ซึง่สามารถแบ่งพืน้ที่
ภายในโครงการแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

1. ตลาดในอาคาร ได้แก่ ตลาดส้ม ตลาดผลไม้รวม ตลาดผัก ตลาดสด ตลาดข้าวสาร ตลาดแตงโม ตลาดขนม 
ตลาดของแห้งและแปรรูป ตลาดดอกไม้ ตลาดสตัว์เลีย้ง ตลาดสินค้าเบ็ดเตลด็ ศนูย์ประดบัยนต์ ตลาดนดัไทสแควร์ และศนูย์ไอ
ที เป็นต้น 

2. ตลาดบนลานได้แก่ ลานผกั ลานผลไม้ฤดกูาล ลานพืชไร่ ตลาดแพปลา ตลาดปลานํา้จืดและอาหารทะเล และ
ตลาดต้นไม้ เป็นต้น 

3. อาคารอพาร์ทเม้นท์ และอาคารพาณิชย์ ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์สงู 5 ชัน้ 2 อาคาร และอาคารพาณิชย์ 3.5 ชัน้ 7 
โครงการ 

4. โครงการสนับสนุนการตลาด ได้แก่ ห้องเย็น ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการ
สง่ออก (POSSEC) ห้องปฏิบติัการตรวจสารปนเปือ้น ซุ้มนํา้ ศนูย์อาหาร ห้องอาบนํา้และสขุา เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน 

 โครงการตลาดไท ดําเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ซึ่งได้รับแต่งตัง้จาก
กองทนุให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารและสิ่งปลกูสร้างและที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารส่ิง
ปลกูสร้างดงักล่าว รวมถึงที่ดินที่เก่ียวเน่ืองกบัอาคารส่ิงปลกูสร้างดงักล่าวในตลาดไท โดยมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ
ตลาดไท ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุนั  

รูปแบบการค้าขายในตลาดไท  แบ่งออกได้กว้างๆ 3 รูปแบบ คือ 

1. การค้าส่ง:  เป็นรูปแบบการค้าที่มีการซือ้ขายสินค้าเกษตรในครัง้หนึ่ง ๆ เป็นจํานวนมาก การซือ้ขายใน
ลกัษณะนี ้สินค้าเกษตรจะถูกกระจายไปสู่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และจังหวดัต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึง
ต่างประเทศ  และลกัษณะสินค้าที่ซือ้ขายจะเป็นสินค้าที่ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ในอนาคตตลาดไทจะมีการขยาย
รูปแบบการค้าแบบนําเข้าและสง่ออกเพิ่มมากขึน้  

2. การค้ากึ่ งปลีกกึ่ งส่ง: เป็นรูปแบบการค้ากับลูกค้ากลุ่มสถาบัน เช่น ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า องค์กรภาครัฐ และโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่นิยมมาใช้บริการซือ้สินค้าการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูป
หรือจดัจําหน่ายตอ่  

3. การค้าปลีก:  เป็นรูปแบบการค้าที่ให้บริการแก่ผู้ บริโภคทัง้ชุมชนใกล้และไกลทั่วไปที่นิยมมาซือ้สินค้า
การเกษตรที่สด ใหม่ ในราคายติุธรรม 
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กลุ่มผู้ค้าในตลาดไท  แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ  

1. เกษตรกรที่นําผลผลิตทางการเกษตรมาขายเอง 
2. กลุม่ผู้รวบรวมสินค้า เช่น สหกรณ์ กลุม่เกษตรกรหรือชาวบ้านที่รวมตวักนัรวบรวมสินค้าเข้ามาขาย  
3. ผู้ประกอบการและพ่อค้าคนกลาง  

รูปแบบการเช่าพืน้ที่  มี 3 ลักษณะคือ 

1. เช่าพืน้ที่ตามอาคาร ลาน จะเป็นผู้ ค้าที่มีสินค้านํามาเสนอขายได้ตลอดปี หรือตลอดฤดกูาล ตามแต่ระยะเวลา
ของสญัญา ผู้ ค้าเหลา่นัน้จะมีหน้าร้าน และช่ือร้านค้าเป็นของตนเอง ซึง่รวมถึงผู้ เช่าที่ดําเนินธุรกิจในลกัษณะการให้บริการอื่น 

2. เช่าพืน้ที่วางขายสินค้าชัว่คราว ทางตลาดไทจะคิดค่าผ่านทางและให้บริการจดัหาพืน้ที่สําหรับการขายให้ ซึ่ง
ลกัษณะนีจ้ะเหมาะกบักลุม่เกษตรกรและผู้รวบรวมที่มีสินค้าตามฤดกูาล หรือต้องการขายสินค้าหมนุเวียนหรือในระยะเวลาสัน้ๆ 
เท่านัน้ 

3. การเช่าสร้าง โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ลงทนุคา่ก่อสร้างและขออนญุาตปลกูสร้างเอง 

 
2.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 -ไม่มี- 

2.3  โครงสร้างของการบริหารจัดการ 

 2.3.1  โครงสร้างกองทุนรวม 

 
 

 
2.3.2  การบริหารจัดการกองทุนอยู่ภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ที่   

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.ktam.co.th  
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2.4 ทรัพย์สินของกองทุน 

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน 
รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภทที่ลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละ
 (บาท) ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

183,676,084    8.70%

ตัว๋สญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน -                    0.00%
-                    0.00%

พนัธบตัร 279,875,912    13.26%
ตัว๋เงินคลงั 69,951,096       3.31%

                              รวม 349,827,008    16.57%

หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ -                    0.00%

                               รวม -                    0.00%

เงินลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอสงัหาริมทรัพย์ 1,735,000,000 82.17%

                               รวม 1,735,000,000 82.17%

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                    0.00%
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ -                    0.00%
ลูกหน้ีค่าเช่าคา้งรับ-สุทธิ 6,236,616         0.30%
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 9,110,986         0.43%
สินทรัพยอ่ื์นๆ 1,014,783         0.05%

                                รวม 16,362,385       0.78%

2,284,865,477 108.21%

เจา้หน้ีอ่ืน (5,302,239) -0.25%
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (20,620,888) -0.98%
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (66,369,206) -3.14%
เงินมดัจาํการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (72,311,426) -3.42%
หน้ีสินอ่ืนๆ (8,837,535) -0.43%

(173,441,294) -8.21%

2,111,424,183 100.00%
180,000,000.00 หน่วย

11.7301 บาท

5.  สินทรัพย์อืน่

รวมมูลค่าทรัพย์สิน

รายการทรัพย์สิน

1.  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร
2.  เงนิลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงนิและตราสารหนี้

ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีรับรองหรือรับอาวลัโดยสถาบนัการเงิน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

6.  หนีสิ้นอืน่

รวมมูลค่าหนีสิ้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
จาํนวนหน่วยลงทุน

3.  เงนิลงทุนในตราสารทุน

4.  เงนิลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
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ข้อมูลเบือ้งต้นที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ราคายุติธรรม

(บาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สิทธิการเชา่ในโครงการ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง (21 อาคาร) 31 หมู ่9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 42 0 0 170,033.54 ตร.เมตร* 1,735,000,000  

ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคองหลวง
จงัหวดัปทุมธานี

1,735,000,000  

ราคาประเมิน ณ วนัที่ 1  ธันวาคม 2563 1,735,000,000  

หมายเหตุ

*พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร ต ัง้อยู่เลขที ่31/32, 31/1-3, 32/369 - 32/387,32/9, 32/1034-5, 32/128, 32/6, 32/475 หมู่ที ่9 

ตาํบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  จังหวดัปทมุธานี

(ประกอบดว้ยพื้นทีเ่ชา่และกองทนุจดทะเบยีนสิทธิการเชา่แลว้ 84,407.50 ตารางเมตร  และพื้นทีท่ีเ่กีย่วกบัทรพัย์สินทีเ่ชา่ 85,626.04 ตารางเมตร   

พรอ้มท ัง้สาธารณปูโภค งานระบบและส่ิงอํานวยความสะดวกตา่งๆ)

ประเภทเงินลงทุน ท่ีตัง้
พืน้ท่ี

(ไร่-งาน-ตารางวา)

 

2.4.2 รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรัพย์สิน 

ช่ือทรัพย์สิน : โครงการตลาดไท  
 

ที่ตัง้ : ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน ก.ม.42 (เยือ้งมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต) มีพืน้ที่ตอ่เน่ืองใน 2 ตําบล คือ ตําบลคลองหนึ่ง และตําบลคลอง
สอง 

ลักษณะประเภทการใช้งาน:  เพื่อให้ผู้ เช่าจดัหาผลประโยชน์จกทรัพย์สินที่เช่าโดยการให้เช่าช่วงใช้
ประกอบกิจการ เป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตร ภายใต้ช่ือโครงการ 
“ตลาดไท”   

ขนาดพืน้ที่ : พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 84,407.50 ตารางเมตร และพืน้ที่เก่ียวเน่ือง
กบัทรัพย์สินที่เช่าประมาณ  85,626.04 ตารางเมตร  (รวมพืน้ที่ใช้สอย
รวมประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร) 

อายุการเช่า : กําหนดอายุการเช่า 20 ปี นับตัง้แต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ถึง 
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2573  

จาํนวนพืน้ที่จอดรถยนต์ : บริเวณโดยรอบพืน้ที่โครงการตลาดไท  

วันที่เข้าลงทุน : กองทุนเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร (บางส่วน) ภายในโครงการ
ตลาดไท โดยเข้าทําสญัญาเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน  2553 

ราคาที่เข้าลงทุน : 1,732,000,000  บาท  
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 อายุอาคาร  :  
ลาํดับที่ ช่ืออาคาร อายุประมาณ (ปี) 

1 อาคารตลาดดอกไม้ 12
2 อาคารห้องนํา้หลงัที่1 11
3 อาคารตลาดส้ม 24
4 อาคารตลาดผลไม้รวม 24
5 อาคารตลาดผกั 24
6 อาคารสินค้าอปุโภคบริโภค 1 13
7 อาคารสินค้าอปุโภคบริโภค 2 13
8 อาคารห้องนํา้หลงัที่ 2 7
9 อาคารห้องนํา้หลงัที่ 3 7

10 อาคารตลาดปลานํา้จีด 15
11 อาคารห้องนํา้หลงัที่ 4 12
12 อาคารตลาดสด 24
13 อาคารตลาดของแห้ง 18
14 อาคารศนูย์อาหาร 18
15 อาคารตลาดขนมใหม่ 13
16 อาคารห้องนํา้หลงัที่ 5 12
17 อาคารคลมุลานผกั 12
18 อาคารเอนกประสงค์ 17
19 อาคารโชว์รูม (China Motor)  10
20 อาคารอาหารทะเล 16
21 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 1  12
22 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 2  12
23 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 3  12
24 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 4  7
25 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 5  7
26 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 6  7
27 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที่ 7  7

2.4.3 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

   -ไม่มี- 

2.4.4 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัทผ่านถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงได้ 

   -ไม่มี- 

2.4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาบัญชี 

   -ไม่มี- 

2.4.6  รายละเอียดเกี่ยวกับการจาํหน่ายหรือการโอนทรัพย์สินภายในระยะเวลาบัญชี 

    -ไม่มี- 
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2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

          2.5.1  อธิบายการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการจดัหาผลประโยชน์ กองทนุนําพืน้ที่เช่ากลุ่มอาคาร (บางส่วน) ภายโครงการตลาดไท ประกอบกิจการเป็น
ตลาดกลางสินค้าเกษตร ปล่อยเช่าให้กับผู้ เช่ารายย่อยเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งตามสัญญาเช่า
ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร จํานวน 19 อาคาร พร้อมทัง้สาธารณูปโภคงานระบบ และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ มีพืน้ที่
อาคารรวม 84,407.50 ตารางเมตร (ตามสญัญาเช่าซึ่งทําเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2553) โดยกองทุนได้แต่งตัง้บริษัท ไทย  
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และมีการจดัหาผลประโยชน์จากการปล่อยเช่าพืน้ที่ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

การจัดหาผลประโยชน์แบ่งตามพืน้ที่ปล่อยเช่า 

                                                                                                          ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

No. การจัดหาผลประโยชน์ตามประเภทตลาด พืน้ที่ปล่อยเช่า(ตร.ม.) สัดส่วน

1 Orange Market 8,658.80 17.06%

2 Mixed Fruit Market 8,307.75 16.36%

3 Vegetable  Ground 7,358.74 14.50%

4 Vegetable Building 6,577.75 12.96%

5 Flower Market 3,982.00 7.84%

6 Fresh Market#1 2,814.16 5.54%

7 Thai Plaza Market 2,625.95 5.17%

8 Day Fish Market 2,592.00 5.11%

9 Retailed Vegetable 2,143.40 4.22%

10 Dried Food Market 1,296.00 2.55%

11 Protein Shops 969.76 1.91%

12 Show room 952.00 1.88%

13 Bank Branch-TTLPF 630.00 1.24%

14 Drink Kiosks-TTLPF 432.50 0.85%

15 Seafoods Market 580.00 1.14%

16 Food Court #1 228.00 0.45%

17 Store-TTLPF 283.39 0.56%

18 Toilet by Tenant @ Orange Market 60.00 0.12%

19 North Food Kiosks TTPF 52.90 0.10%

20 South Food Kiosks TTPF 52.90 0.10%

21 7-11 @ Veg Building 50.00 0.10%

22 Toilet by Tenant @ Veg Ground 50.00 0.10%

23 Special Kiosks TTLPF 39.78 0.08%

24 ATM-TTLPF 25.95 0.05%

25 Mobile Topup 3.25 0.01%

50,766.98 100.00%Total  
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การจัดหาผลประโยชน์แบ่งตามประเภทรายได้ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทรายได้ จํานวนเงิน (บาท) สัดส่วน (%)

รายได้ค่าเช่า (Rental income) 389,500,447                   66.22%

รายได้ค่าบริการ (Service income) 188,323,731                   32.02%

รายได้จากดอกเบีย้ (Interest income) 2,664,903                       0.45%

รายได้อ่ืนๆ (Other income) 7,658,816                       1.30%

รวม 588,147,897               100%
 

 
 2.5.2 กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหน่ึง หรือมีการกระจุกตวัของผู้เช่า
อย่างมีนัยสาํคัญ 
          -ไม่มี- 

2.5.3 กรณีผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ 

 -ไม่มี- 

2.5.4 กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 (ก) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ที่อยู่ เลขท่ี 31 หมู่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 12120 โทร 02 264 6264  
 “โครงการตลาดไท” ได้พฒันาเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งซือ้ขายผลผลิตทางการเกษตร

ที่มีคณุภาพ เร่ิมทําการค้าขายในพ.ศ. 2538 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือ พ.ศ 2540 โดยกองทนุได้ว่าจ้างบริษัท
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ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีประสบการณ์ในการบริหารกองทนุเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   

 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน  มี
ประสบการณ์โดยตรงในการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าทางการเกษตร ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม ตามสญัญาที่ทําขึน้ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี ้

1.  ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.50 ของรายได้ค่าเช่าสทุธิของ
กองทนุรวม 

รายได้คา่เช่าสทุธิ หมายถึง รายได้ทัง้หมดก่อนหกัค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กองทนุรวมได้รับตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการ และรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุในตลาดไท หกั
ด้วยอตัราสว่นลดคา่เช่าไม่รวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจ่าย เช่น สว่นเฉล่ียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นต้น 

2. ค่าคอมมิชชัน่ (Commission) จากการจดัหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวมในตลาดไท ในอตัรา ไม่เกินร้อย
ละ 6.00 ของรายได้คา่เช่าสทุธิของกองทนุรวม 

3. คา่ธรรมเนียมพิเศษ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7.00 ของรายได้สทุธิจากอสงัหาริมทรัพย์   
รายได้สทุธิจากอสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง รายได้ทัง้หมดที่กองทุนรวมได้รับจากการ

ให้เช่าหรือให้บริการเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที่เก่ียวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 เป็นต้น 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้นเป็นค่าธรรมเนียมที่แปรผนัตามผลประกอบการ
ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนและความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   

4. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอัตราไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อปีสําหรับปีแรก และจะ
ปรับเพิ่มขึน้จากอตัราคา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับก่อนการปรับขึน้ในแต่
ละคราวในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 เป็นประจําทกุ ๆ 3 ปี   

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ข้างต้น รวมแล้วไม่เกิน ร้อยละ 30 ของ
รายได้คา่เช่าสทุธิของกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั 
ค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 

มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จํานวน 149,024,060 บาท  
 

(ข)  กรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการบริหารทรัพย์สินอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกองทุน ให้ผู้จัดการกองทุนระบุมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางประโยชน์ 

มาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์บริหารทรัพย์สิน
อื่นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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โดยผู้ จัดการกองทุน มีหน้าที่ กํากับดูแลการบ ริหารจัดการและการปฏิบั ติ งานของผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ให้มีมาตรการในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทุนรวม เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของ
กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย โดยได้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

1. ติดตามการจดัทําแผนงบประมาณประจําปีของกองทนุฯของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อกําหนด
เป้าหมายในแตล่ะปี และควบคมุดแูลให้รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

2. ในการจดัทําแผนดําเนินงานประจําปี กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ จะใช้แผนดําเนินงานของปีที่ผ่านมา
ก่อน จนกว่าจะสามารถตกลงกันได้ โดยให้ปรับเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายของแตล่ะรายการ  

3. มีการจํากดังบกรณีจําเป็นเร่งดว่น กรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความจําเป็นต้องใช้งบเพิ่มเติม
เพื่อดูแลรักษาให้ทรัพย์สินที่บริหารเช่าอยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กองทุนฯ และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ต้องรายงานการดําเนินการดงักล่าวให้กองทนุรวมภายใน 10 วนัและกองทนุรวมต้องพิจารณาเร่ืองดงักล่าว
ภายใน 10 วนัทําการ 

4. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม ในกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงพืน้ที่ในการจําหน่ายสินค้าแตล่ะประเภทสินค้าที่จําหน่ายในพืน้ที่ของพืน้ที่เช่าอย่างมีนยัสําคญั 

5. หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความประสงค์ที่จะเสนอให้เช่าพืน้ที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนที่กองทุน
รวมเช่าและพืน้ที่ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนเช่า ให้แก่บุคคลใดๆ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องดําเนินการที่จะเสนอพืน้ที่ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินส่วนที่กองทุนรวมเช่าให้บุคคลนัน้ๆก่อน  และหากกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เห็นว่ามีความจําเป็นในการ
ปรับปรุงพื น้ที่ เช่าของกองทุน  และจําเป็นต้องย้ายผู้ เช่าออกไปนอกพืน้ที่ เช่า ผู้ จัดการกองทุนอาจขอให้ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สง่คา่เช่าให้แก่กองทนุเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วย  

2.5.5 กรณีที่กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได้และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ 

 -ไม่มี-  

2.5.6 กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้  

-ไม่มี- 
2.6  กรณีที่กองทุนมีการกู้ ยืมเงนิ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม   

            -ไม่มี- 
 
3.   ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรม 
  3.1  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนสิงหาคม 2563 

1.  ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 

 ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดบั 133.19 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.21 จากเดือนสิงหาคม 

2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 131.59 เน่ืองจากสินค้าเกษตรสําคัญมีผลผลิตเพิ่มขึน้ ได้แก่ ยางพารา ลําไย และไก่เนือ้ ขณะท่ีสินค้า

เกษตรสําคญับางชนิดมีผลผลิตลดลงได้แก่ ทเุรียน 
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ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2563 (ที่อยู่ระดบั 105.16) ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
26.66 โดยสินค้าเกษตรสําคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึน้ ได้แก่ มังคุด และกุ้ งขาวแวนนาไม ขณะท่ีสินค้าเกษตรสําคัญบางชนิดที่
ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มนํา้มนั และสกุร 

 
ที่มา: ศนูย์ปฏิบติัการเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
2.  ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 

      ดชันีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดบั 136.81 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
7.75 จากเดือนสิงหาคม 2562 ซึง่อยู่ที่ระดบั 126.97 

      เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2563 (ที่อยู่ระดบั 132.99) ดชันีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.87 

 
ที่มา: ศนูย์ปฏิบติัการเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.1 เมื่อเปรียบเทยีบกับเดือนสิงหาคม 2562 
 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ 

 -  ยางพารา ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากมาตรการภาครัฐและความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในประเทศ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจคมนาคม ประกอบกบัปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ
ตอ่ความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูปจากการขยายตวัของการผลิตถงุมือยางและยางยืด 

 -  ทุเรียน ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเป็นช่วงที่ผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับบาง
พืน้ที่ในภาคใต้มีฝนตกทําให้มีเชือ้ราและหนอนเจาะทเุรียน สง่ผลให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด 
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สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง 
          -  ลําไย ราคาลดลง เน่ืองจากผลผลิตส่วนใหญ่คุณภาพไม่ตรงความต้องการของตลาด ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากปัญหาภยัแล้งในช่วงติดดอก ประกอบกบัในช่วงเก็บเก่ียวเกิดฝนตกชกุ ทําให้ผลแตกและร่วง 

-  ไก่เนือ้ ราคาลดลง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดมากกวา่ความต้องการบริโภค 
 

2.2  เมื่อเปรียบเทยีบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 
 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ 

 -  ปาล์มนํา้มนั ราคาเพิ่มขึน้ เป็นผลจากความต้องการในภาคอตุสาหกรรมและภาคพลงังานที่เพิ่ม
มากขึน้ จากการผ่อนปรนมาตรการควบคมุการระบาดไวรัสโควิด-19 ประกอบกบัผลผลิตมีคณุภาพดีขึน้ ทําให้ผู้ประกอบการ
มีการแข่งขนัการรับซือ้และปรับราคารับซือ้เพิ่มขึน้ 

  -  สุกร ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ้านที่ประสบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร ประกอบกบัความต้องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึน้จาก
การจดักิจกรรมสง่เสริมการบริโภคเนือ้สกุรในราคาถกูอย่างตอ่เน่ือง 

 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง 
-  มังคุด ราคาลดลง เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับคุณภาพไม่ตรงตามความ

ต้องการของตลาด (ขาดนํา้ ลกูเลก็) 
          -  กุ้ งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เน่ืองจากความต้องการบริโภคในประเทศชะลอตวั จากภาคการ

ท่องเที่ยวซบเซาในช่วงฤดฝูนรวมทัง้เกษตรกรเร่งจบักุ้งออกจําหน่าย เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายจากฝนท่ีตกหนกั 
 
 

3.  ดัชนีรายได้เกษตรกร 
       ดชันีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดบั 182.21 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.06 จากเดือนสิงหาคม 

2562 ซึง่อยู่ที่ระดบั 167.08 เป็นผลมาจากดชันีราคาสินค้าเกษตรปรับตวัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.75 และดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.21 

 

 
 
ที่มา: ศนูย์ปฏิบติัการเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 



18 
 

4.  สรุป 
        ดชันีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนสิงหาคม 2563 มีอัตราการเปล่ียนแปลง ดงันี ้ดชันีราคาสินค้าเกษตร
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.75 เช่นเดียวกนักบัดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.21 ส่งผลทําให้ดชันีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 9.06 เม่ือเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2562 

 

 

 
 
ที่มา: ศนูย์ปฏิบติัการเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต:ุ %YoY คือ เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
 

5. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 
 5.1 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของ ปี 2562 เป็นผลมาจากสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตวัร้อยละ 7.0 6.4 และ 3.0 
ตามลําดับ จากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง รวมทัง้ปริมาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ส่วนใหญ่และปริมาณนํา้ตามแหล่งนํา้
ธรรมชาติมีปริมาณ น้อยกวา่ปีที่ผ่านมา สง่ผลให้ปริมาณนํา้ไม่เพียงพอตอ่การเพาะปลกู ประกอบกบับางพืน้ที่ประสบปัญหา
การระบาดของ แมลงศัตรูพืช เป็นผลให้สาขาบริการทางการเกษตรหดตัวลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี  ้สภาพอากาศที่
แปรปรวน ยงัส่งผลให้ การทําประมงทะเลลดลง และสถานการณ์ภยัแล้งที่ทําให้ปริมาณการเลีย้งกุ้ งทะเลเพาะเลีย้งและสตัว์
นํา้จืดลดลงด้วย ขณะที่ สาขาปศสุตัว์และสาขาป่าไม้ขยายตวัร้อยละ 5.5 และ 1.0 ตามลําดบั โดยขยายตวัจากการเพิ่มการ
ผลิตตามความต้องการ ของตลาด และไทยมีการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร (African Swine Fever) ได้เป็นอย่างดี
  5.2 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -2.3) - -1.3) เมื่อ
เทียบกับ ปี2562 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลงตามการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิดมี
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แนวโน้มลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศร้อนและภาวะฝนทิง้ช่วง ที่ส่งผลให้ในหลายพืน้ที่ประสบภยัแล้ง บางพืน้ที่มีปริมาณนํา้
ไม่เพียงพอต่อ การผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2563 ซึง่ยงัอยู่ในช่วงเพาะปลกูข้าวนา
ปี คาดว่าปริมาณ นํา้ฝนจะมีมากขึน้ อาจจะทําให้เกษตรกรขยายการผลิตข้าวนาปีในช่วงคร่ึงหลงัของปีได้ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนทิง้ช่วง ภัยแล้งและนํา้ท่วมในพืน้ที่ต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิด เพื่อดําเนินการ แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้อย่างทนัท่วงทีสําหรับสาขาประมงที่
ปรับตวัลดลงทัง้ประมงทะเล การเพาะเลีย้งกุ้ ง และประมงนํา้จืด เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณนํา้มีไม่เพียงพอ
ต่อการเลีย้ง ในขณะท่ีสาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองตามความต้องการของตลาดท่ี
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจาก การดําเนินนโยบายด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ทัง้การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้
และการวางแผนการใช้นํา้ การวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การทําเกษตรแบบแปลงใหญ่ การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการผลิตและยกระดบัคุณภาพสินค้าเกษตร การบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด รวมถึง การสง่เสริมการบริโภคและการใช้สินค้าเกษตรในประเทศ 

นอกจากนี  ้ยังมีปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 ที่ยังคงต้อง 
ติดตามอย่างตอ่เน่ือง ได้แก่ 

1. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ หากสถานการณ์การระบาดยงัคงยืดเยือ้และความเส่ียงจากการกลบัมาระบาดของ
ไวรัส ในรอบที่ 2 ซึง่อาจทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ําได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและอาหารเป็นสินค้าจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต เช่น อาหารสําเร็จรูปและพร้อมรับประทาน สมนุไพร ยงัคงมีโอกาสในการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศได้ 

2. อตัราแลกเปล่ียน หากคา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้มากกวา่ประเทศคูแ่ข่ง จะสง่ผลให้ราคาสินค้าเกษตร ของไทยแพงขึน้
เม่ือเทียบกบัราคาสินค้าของประเทศคูแ่ข่ง สง่ผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของสินค้าเกษตร ของไทยได้ 

3. ความแปรปรวนของสภาพอากาศอาจสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณและคณุภาพสินค้าเกษตร 
4. ราคานํา้มันดิบดูไบมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคานํา้มันในประเทศลดลงตามไปด้วย เป็นปัจจัยบวกต่อภาค

เกษตรในเร่ืองของต้นทนุการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง 
 

6.  ราคาสินค้าเกษตรที่สาํคัญ 
 6.1 ราคาสินค้าเกษตรในไตรมาส 2 ของปี 2563 

  สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้มีราคาเฉล่ียเพิ่มขึน้ในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุายน 2563 เม่ือเทียบ กับ
ช่วงเดียวกนัของปี 2562 ได้แก่ ข้าว สบัปะรดโรงงาน ปาล์มนํา้มนั ไข่ไก่และปลาดกุ โดย 

ข้าว ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากความต้องการข้าวท่ีเพิ่มขึน้ทัง้จากการบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้จาก 
การที่ประชาชนซือ้ข้าวเพื่อสํารองไว้บริโภคในช่วงที่ต้องกักตวัอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัส COVID-19 และจากการที่ผู้ประกอบการต้องการข้าวเพื่อส่งออกตามคําสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ หลงัจากที่ประเทศผู้ส่งออกข้าว
รายสําคญั เช่น เวียดนามได้จํากดัการสง่ออกข้าว อินเดียมีการระงบัคําสัง่ซือ้ใหม่ เป็นต้น 

สับปะรดโรงงาน ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป 
ทําให้เกิดการแข่งขนัรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร สง่ผลให้ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ปาล์มนํา้มัน ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมาตรการปรับสมดลุนํา้มนัปาล์มในประเทศ โดยการนํานํา้มนัปาล์ม
ดิบ ไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง รวมทัง้มาตรการส่งเสริมการใช้นํา้มนัดีเซลหมนุเร็ว บี 10 
เป็นนํา้มนัเกรดพืน้ฐาน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา 
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ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวมีความต้องการไข่ไก่เพื่อการสํารองไว้บริโภค หลงัภาครัฐ 
ประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน และมีการล็อคดาวน์ในหลายจงัหวดัเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

ปลาดุก ราคาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากความต้องการบริโภคยงัมีอย่างตอ่เน่ือง 

 สินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้มีราคาเฉล่ียลดลงในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุายน 2563 เม่ือเทียบ
กบั ช่วงเดียวกนัของปี 2562 ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัสําปะหลงั ยางพารา ผลไม้ ได้แก่ ลําไย ทเุรียน มงัคดุ และเงาะ ไก่
เนือ้ สกุร นํา้นมดิบ กุ้งขาวแวนนาไม และปลานิล โดย 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ราคาลดลง เน่ืองจากมีการนําเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้
กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 สง่ผลให้ราคาภายในประเทศปรับตวัลดลง 

มันสําปะหลัง ราคาลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแล้งส่งผลให้หวัมนัสําปะหลงัมีขนาดเล็ก คณุภาพไม่
เป็นที่ต้องการของตลาด 

ยางพารา ราคาลดลง เน่ืองจากปริมาณยางพาราท่ีผลิตได้เพิ่มขึน้ ประกอบกบัความต้องการยางแผ่นดิบ 

จากประเทศคูค้่าสําคญัลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

ผลไม้สําคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ลําไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดเป็น

จํานวนมาก 

ไก่เนือ้ ราคาลดลง เน่ืองจากความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ในประเทศโดยรวมลดลง ส่งผลให้สต็อกไก่มี

ปริมาณเพิ่มมากขึน้ จากมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

สุกร ราคาลดลง เน่ืองจากความต้องการบริโภคในประเทศชะลอตวัลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

นํา้นมดิบ ราคาลดลง จากท่ีสหกรณ์โคนมเพิ่มมาตรฐานการรับนํา้นมดิบจากสมาชิกผู้ เลีย้งโคนม อย่าง

เข้มงวด ราคาจงึเป็นไปตามคณุภาพนํา้นมโค 

กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เน่ืองจากประเทศผู้ส่งออกมีการแข่งขันด้านราคา จึงทําให้ราคากุ้ ง ใน

ตลาดโลกปรับตวัลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศลดลงตามไปด้วย ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส COVID-19 ทําให้ไทยไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ ในขณะท่ีภาครัฐมีการส่งเสริมการบริโภค

ภายในประเทศ เพื่อทดแทนตลาดส่งออกที่หดตัว แต่จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวทําให้กระตุ้นความ

ต้องการบริโภคได้ไม่มาก 

ปลานิล ราคาลดลง เป็นผลมาจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลงตามการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ ใน

ประเทศ 

6.2  สรุปราคาสินค้าเกษตรในคร่ึงแรก มกราคม-มิถุนายน ของปี 2563 โดยสินค้าเกษตรที่

เกษตรกรขายได้ มีราคาเฉล่ียเพิ่มขึน้ ได้แก่ข้าว อ้อยโรงงาน สบัปะรดโรงงาน ปาล์มนํา้มนั ไก่เนือ้ ไข่ไก่ และปลาดกุ ขณะที่

สินค้าเกษตรท่ีเกษตรกร ขายได้มีราคาเฉล่ียลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัสําปะหลงั และยางพารา ผลไม้ ได้แก่ ลําไย 

ทเุรียน มงัคดุ และเงาะ สกุร นํา้นมดิบ กุ้งขาวแวนนาไม และปลานิล 
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7.  การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ 

การส่งออกสินค้าเกษตรและ ลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 

666,332.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.96 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ซึง่มีมลูคา่อยู่ที่ 672,772.21 ล้านบาท 

 สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2562 ได้แก่ 

ทุเรียนและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากประเทศคูค้่าหลกัอย่างจีน ฮ่องกง และเวียดนาม มีความต้องการบริโภค 

อย่างตอ่เน่ือง 

เนือ้ไก่และผลิตภัณฑ์ ขยายตัวได้ดีในตลาดญ่ีปุ่ น จีน และสิงคโปร์ประกอบกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศเร่ิมคล่ีคลายและมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึน้ รวมทัง้มีการขยายตลาด

สง่ออกใหม่ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเพิ่มมากขึน้ 

เนือ้สุกรและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึน้จากความต้องการของตลาดท่ีขาดแคลนเนือ้สกุรเน่ืองจากการระบาด

ของ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร ทําให้เนือ้สกุรและผลิตภณัฑ์ของไทยเป็นที่ต้องการมากขึน้ โดยเฉพาะฮ่องกง 

นมและผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากคุณภาพนํา้นมดิบของไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ได้แก่ 

กมัพชูา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และ สปป.ลาว สง่ผลให้มีความต้องการบริโภคนมและผลติภณัฑ์นมเพิ่มขึน้ 

ปลาและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากประเทศคูค้่าสําคญั อาทิ ญ่ีปุ่ น และจีน มีการนําเข้าเพิ่มขึน้ 

 สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2562 ได้แก่  

ข้าวรวม เน่ืองจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก 
ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้หลายประเทศประสบกับปัญหา
เศรษฐกิจชะลอตัว รวมทัง้ประเทศผู้ นําเข้าเช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ที่เคยนําเข้าข้าวจากไทยปริมาณมาก
เปล่ียนไปซือ้ข้าวจากประเทศอื่นที่ราคาถกูกว่าไทยแทน หรือยงัคงซือ้ข้าวจากไทยเพราะมีคณุภาพดี แตป่รับวิธีการสัง่ซือ้ใหม่
เป็นทยอยสัง่ซือ้ ครัง้ละไม่มาก 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เน่ืองจากความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสตัว์ภายในประเทศ
เพิ่มขึน้ อย่างตอ่เน่ือง 

มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากประเทศคู่ค้าหลกัโดยเฉพาะประเทศจีนได้ชะลอการนําเข้ามัน
สําปะหลังของไทย เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ประกอบกับปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลงัที่ออกสูต่ลาดลดลง 

นํา้ตาลและ ลิตภัณฑ์ เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เผชิญวิกฤติภยัแล้งและการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

ยางพารา เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ทําให้อุตสาหกรรม
รถยนต์ของประเทศคูค้่าสําคญัได้รับผลกระทบอย่างหนกั สง่ผลให้มีการชะลอการนําเข้ายางพาราท่ีนําไปเป็นวตัถดิุบ 

นํา้มันปาล์ม เน่ืองจากราคานํา้มนัปาล์มในตลาดโลกตํ่ากว่าราคาภายในประเทศค่อนข้างมาก ประกอบ
กบัค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศมาเลเซีย ซึง่เป็นประเทศผู้ส่งออกหลกั ส่งผลให้การส่งออกนํา้มนัปาล์ม
ดิบของไทยไม่สามารถแข่งขนัได้ 
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สับปะรดและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากปริมาณการสง่ออกลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง 
ลําไยและผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-

19 ทําให้ไม่สามารถสง่ออกลําไยและผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศคูค้่าหลกัได้ 
กุ้งและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากราคาของประเทศคูแ่ข่งยงัถกูกวา่ไทย ทําให้การสง่ออกของไทยลดลง 

 สินค้าเกษตรและ ลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึน้แต่มูลค่าส่งออกลดลง เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนั ของปี 2562 คือ 

เงาะและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากความต้องการบริโภคของประเทศคูค้่าสําคญัลดลง 
ปลาหมึกและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากตลาดสง่ออกหลกัอย่างอิตาลีและเกาหลีนําเข้าลดลงตอ่เน่ือง 

 สินค้าเกษตรและ ลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณส่งออกลดลงแต่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนั ของปี 2562 ได้แก่ 

มังคุด เน่ืองจากความต้องการบริโภคของตลาดสง่ออกหลกั อาทิ จีน และเวียดนาม ยงัคงมีอย่างตอ่เน่ือง 
 

  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบจากปีก่อน 
ขณะที่ผลผลิตในปี 2563 ลดน้อยลง เน่ืองจากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้มีปริมาณนํา้ที่จะนํามาใช้ในภาคเกษตรลดลง 
นอกจากนีย้งัมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาคสง่ออก อีกทัง้เงินบาทยงัคงแข็งค่า
จึงย่ิงส่งผลในแง่ลบต่อภาคการส่งออกย่ิงขึน้ แต่ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไม่ได้ลดลง และสินค้า
ทางการเกษตรบางรายการมีความต้องการเพ่ิมมากขึน้ จึงส่งผลให้ภาพรวมของมลูค่าสินค้าทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้ 

 
  จากการสอบถามข้อมลูพืน้ที่ให้เช่าแผงค้าในตลาดบริเวณใกล้เคียง พบว่าพืน้ที่ประมาณ 4 - 36 ตาราง

เมตร มีการเสนอให้เช่าอยู่ที่ 562 – 2,600.- บาท/ตารางเมตร/เดือน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทําเลที่ตัง้ ขนาดพืน้ที่ของแผงเช่า 
ระยะเวลาการเช่า และเง่ือนไขการเช่าระหว่างตลาดและผู้ประกอบการ ซึง่ค่าเช่าในตลาดไทอยู่ระหว่าง 562 – 1,117.- บาท/
ตารางเมตร/เดือน ขณะที่ตลาดที่มีความใกล้เคียงกบัตลาดไทมากท่ีสดุคือตลาดสดไอยรา มีค่าเช่าอยู่ระหว่าง 675 – 1,150.- 
บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยตลาดสดไอยรามีทําเลที่ตัง้ด้อยกว่าตลาดไทเพราะอยู่ติดถนนสายรอง ไม่ได้อยู่ติดถนนพหลโยธิน 
แต่ตลาดสดไอยรามีสภาพอาคาร และสถานท่ีที่ใหม่กว่า เม่ือพิจารณาค่าเช่าเฉลี่ยที่จดัเก็บในพืน้ที่ที่ประเมิน ณ ปัจจบุนัอยู่ที่ 
672.30 บาท/ตารางเมตร/เดือน ผู้ประเมินจงึมีความเห็นตอ่คา่เช่าพืน้ที่เฉล่ียที่ 670 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

 
3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ  

 3.2.1 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่กองทนุรวมลงทุนในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กองทุนรวมได้มุ่งพัฒนาศักยภาพบนพืน้ที่ปล่อยเช่าของกองทุนรวมภายใต้โครงการ   
ตลาดไท โดยจะจดัให้มีการพฒันาปรับปรุงพืน้ที่ปลอ่ยเช่าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุเพื่อก่อให้เกิดรายได้สว่นเพิ่มในระยะยาว
ให้กบักองทนุฯ โดยได้ดําเนินโครงการและดําเนินการในสว่นที่สําคญัตา่งๆ  ดงันี ้ 

(1) การขยายตลาดอาหารทะเลเพื่อขยายพืน้ที่การค้าและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรวม  
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เน่ืองจากมีการขยายตวัของกลุ่มผู้ ค้าและสินค้าประเภทนี ้โดยขยายพืน้ที่เป็น 580 ตารางเมตร เพิ่มขึน้
ประมาณ 80% ซึง่ทางกองทนุรวมได้เร่ิมการขยายพืน้ที่การค้าของตลาดอาหารทะเลแล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2563 ที่ผ่าน
มา และสามารถปลอ่ยพืน้ที่ให้เช่าได้เต็มตัง้แตว่นัแรก ทําให้ภาพรวมทางกองทนุรวมมีรายได้จากตลาดอาหารทะเลเพ่ิมขึน้ใน
ปี 2563 และต่อเน่ืองถึงปี 2564 อีกทัง้มีการปรับสภาพตลาดให้ถูกสุขลักษณะ การทําความสะอาดสามารถทําได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้การขึน้ลงสินค้าเป็นระเบียบมากย่ิงขึน้ 

(2) การบริหารจัดการพืน้ที่บนลานผักเพ่ือเพิ่มพืน้ที่ทางการค้าให้กับผักหมุนเวียนและเพิ่ม
รายได้ให้กับกองทุนรวม 

    
 
 ทางกองทุนรวมได้ปรับอตัราค่าบริการพืน้ที่ลานผกักลุ่มผู้ ค้าผกัหมนุเวียนรายวนัและปรับวิธีการค้าขาย

เป็นแบบเปิดขายบนรถ รวมถึงได้ปรับรอบการค้าจากเดิม 3 รอบการค้าต่อวนั เป็น 5 รอบการค้าต่อวนั ซึ่งจากการบริหาร
จดัการใหม่นีท้างตลาดสามารถรองรับผู้ ค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่มีความต้องการค้าขายในพืน้ที่ได้มากขึน้ อีกทัง้
ยงัให้การค้าขายสะดวกและรวดเร็วมากขึน้กว่าเดิม และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรวมได้มากขึน้ในปี 2563 และจะ
ตอ่เน่ืองไปในปี 2564 

 
(3) การก่อสร้างโครงหลังคาบนลานจอดรถบริเวณหน้าลานผัก (S5) เพ่ืออํานวยความสะดวก

สาํหรับผู้ซือ้ 
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กองทุนรวมได้ทําการปรับปรุงพืน้ที่บริเวณลานจอดรถบริเวณหน้าลานผัก (S5) เพื่อเป็นพืน้ที่ตัดแต่งและ
รวบรวมสินค้าขึน้รถสําหรับกลุม่ผู้ซือ้รถเร่ผกั สามารถอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ซือ้รถเร่ผกัที่จะทํากิจกรรมการตดัแต่งและ
รวบรวมสินค้าก่อนขึน้รถเพื่อนําไปจําหน่าย โดยได้ก่อสร้างโครงหลังคาถาวรใหม่ ใช้กันแดดกันฝน อีกทัง้ยังมีจุดบริการ
สําหรับให้ผู้ ซือ้ได้ใช้ตัดแต่งและรวบรวมสินค้า ส่งผลให้ตลาดสามารถจัดระเบียบการบริหารจัดการลานจอดรถให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ลดระยะเวลาการจอดรถของผู้ซือ้ลงจากการรวบรวมสินค้าได้รวดเร็วขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นการปรับภมิู
ทศัน์ของลานจอดรถให้ดสูะอาดและถกูสขุอนามยัมากขึน้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีผู้ซือ้รายใหม่ๆได้เข้ามาซือ้สินค้าใน
ตลาดสว่นของกองทนุรวมฯ และสง่ผลตอ่การเพิ่มรายในสว่นของการเก็บคา่บริการพืน้ที่ให้กบัทางกองทนุรวมฯได้ 

 
(4) การก่อสร้างอาคารห้องนํา้ใหม่และปรับปรุงห้องนํา้เดิมให้ได้ตามมาตรฐานพร้อมปรับ

อัตราค่าบริการ 

      
 
 กองทนุรวมฯได้สร้างอาคารห้องนํา้ใหม่ 1 จุด บริเวณหน้าลานผกั เน่ืองจากห้องนํา้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ

จํานวนผู้ที่ต้องการใช้บริการที่มีมากขึน้ และได้ยงัปรับปรุงห้องนํา้อีก 2 จดุ บริเวณข้างตลาดดอกไม้และตลาดปลานํา้จืด ให้
ได้ตามมาตรฐาน สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่ผู้ที่เข้ามาท่ีตลาด รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กบักองทนุรวม 

 
3.3.4 การปรับค่าเช่าบางตลาด และจัดเก็บค่าบริการพืน้ที่ใหม่สําหรับตลาดที่มีสภาพการค้าขายที่ดี 

เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ส่วนเพิ่มในระยะยาวให้กับกองทุนรวม 
กองทนุรวมฯได้ทําการการปรับค่าเช่าบางตลาดตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 ได้แก่ ตลาดสด และ อาคารผกั ซึ่ง

เป็นตลาดท่ีมีการค้าขายที่ดีตลอดอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อตารางเมตรให้สงูขึน้ รวมถึงการจดัเก็บค่าบริการ
พืน้ที่แบบใหม่สําหรับกลุ่มตลาดส้มและตลาดผลไม้รวม โดยการเรียกเก็บค่าบริการพืน้ที่ตามจํานวนตะกร้าที่ผู้ ค้านํา
สินค้าเข้ามายงัพืน้ที่ของกองทนุรวมฯ จากการบริหารจดัการนีส้ามารถเพิ่มรายได้ให้การทางกองทนุรวมได้มากย่ิงขึน้ 

3.2.2 การเปรียบเทยีบคู่แข่งในภาพรวม 
คู่แข่งทางการค้ากบัตลาดไทที่อยู่ในระดบัเดียวกนันัน้ หากเปรียบเทียบกนัแล้วตลาดไทจะมีพืน้ที่ปล่อยเช่า จํานวน

พนกังาน รวมถึง รายได้ตอ่ปี ที่สงูกวา่คู่แข่ง ตลาดไทจะได้เปรียบในเชิงทําเลที่ตัง้เน่ืองจากอยู่ชานเมืองและใกล้ถนนสายหลกั
ที่ขึน้ไปภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทสามารถปล่อยแผงค้าเช่าได้ในอัตราท่ีสูงกว่า 
โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ ของสด ของแห้ง รวมทัง้ สินค้าขายปลีก เน่ืองจากเป็นกลุ่มสินค้าขายดี มีผู้ซือ้ประจําที่มาซือ้สินค้าใน
ปริมาณมากทกุวนั  

กองทนุรวมฯ วางแผนบริหารจดัการพืน้ที่การค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้บนพืน้ที่จํากดั โดยการจดัรอบการค้าผกั
แบบหมนุเวียนได้หลายรอบการค้าต่อวนั ทัง้นีท้างกองทนุรวมฯได้วางแผนเพิ่มพืน้ที่การค้า ซึง่เร่ิมเห็นผลประกอบการที่ดีขึน้
แล้วบนลานผกัจากการเพ่ิมพืน้ที่ในสว่นของผกัหมนุเวียนในปี 2563 และจะเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองในปี 2564 
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4.  ปัจจัยความเส่ียง 

 (ก) ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทนุรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
 1) ความเส่ียงโดยทัว่ไป 
  ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ ราคาเคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทาง
เศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวม ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่อาจมีราคาสงูหรือต่ํากว่าราคาท่ี
ได้เสนอขาย  
  นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ ความเคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลง
ของตลาดหุ้นในต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อนําเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ 
ปัจจัยความเส่ียงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบ
ข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลกัประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการ
โครงการของกองทนุ 

2) ความเส่ียงทางการเมือง 
 ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หุ้นในประเทศไทย ซึง่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม ทัง้นี ้จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะ
ไม่มีผลกระทบร้ายแรงตอ่การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

3) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาต ิอุบัตภิยั และการก่อวินาศกรรม 

 การเกิดภยัธรรมชาติ อบุติัภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยครัง้นกั 
แตห่ากเกิดขึน้ในบริเวณท่ีตัง้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว 
จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้ มาใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้  
อย่างไรก็ดี กองทนุรวมจะได้ทําประกนัภยัที่ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ไว้
สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทัง้นี ้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทัว่ไปสําหรับ
ธุรกิจตลาดกลางซึง่เป็นการให้เช่าพืน้ที่และบริการ 

4) การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ 
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทนุรวมจึงไม่สามารถที่จะ
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ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

5) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
หลักประกันว่าสภาวะการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วย
ลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับ
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม ซึง่ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ความผันผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยลงทุน 
ฯลฯ  ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิตอ่หน่วยของกองทนุ 

6) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ
จาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึง่ได้กลา่วไว้ ณ ที่นี ้ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน  และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

7) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด 

เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) ซึง่ปริมาณความต้องการ
ของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย (bid-offer) ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความ
ต้องการของตลาด ดงันัน้ จงึมีความเส่ียงที่หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดรอง 

8) ความเส่ียงด้านภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทนุรวม
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิใน
สิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึง่กองทนุรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที่
กองทนุรวมจะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

9) ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ 

กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าสิทธิ การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่  อนัเน่ืองมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอตัราการเช่าพืน้ที่ 
และ/หรือ อตัราค่าเช่า หรือเน่ืองจากสาเหตอุื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงในมลูค่า
สิทธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สิน และมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม 
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10) ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การที่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

11) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึน้อยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปล่ียนแปลงกฎหมาย
และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงที่นกัลงทุนจะไม่ได้รับเงินปัน
ผลตามท่ีได้ประมาณการเอาไว้ในปีที่เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่ม
การจ่ายเงินปันผลได้ในปีตอ่ ๆ ไป 

12) ความเส่ียงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซือ้ขาย
หน่วยลงทุน 

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งมูลค่าดังกลา่วอาจไม่ใช่มลูคา่ที่จะซือ้ขายได้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 

(ข) ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 นอกจากนีอ้สงัหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยั มหภาคอื่นๆ เช่น การวางผงัเมือง 
การได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น อนัอาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่กําลงัซือ้หรือปริมาณผู้ เช่า 

2) ความเส่ียงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึน้ของ
จํานวนผู้ประกอบการตลาด การเพิ่มขึน้หรือลดลง ของความต้องการเช่า การท่ีมีจํานวนตลาดเพิ่มขึน้จะส่งผลให้อปุทานของ
ตลาดเพิ่มขึน้ ทําให้การแข่งขนัในการจดัหาผู้ เช่าเพิ่มขึน้ 

3) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาต ิอุบัตภิยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุติัภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนกั แต่
หากเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว 
จะยงัคงความสญูเสียซึง่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทนุรวมจะได้ทํา
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ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสยัอื่นๆ ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทัว่ไป 

ค) ความเส่ียงที่เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผู้เช่าช่วง 
 ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นที่มาของรายได้หลกัเพียงแหล่งเดียว
ของกองทุนรวม แม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีผู้ เช่าช่วงหลายราย แต่หากผู้ เช่าช่วงดังกล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าช่วง ไม่ชําระค่าเช่าช่วง หรือ ยอมเลิกสญัญาเช่าช่วงก่อนกําหนด และกองทนุรวม
ไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าช่วงดงักล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวมได้ 
ถึงแม้ว่ากองทนุรวมจะมีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายและริบเงินประกนัจากผู้ เช่าช่วงก็ตาม 

2) ความเส่ียงจากสัญญา 

2.1)  ความเส่ียงจากการผิดสญัญาเช่า 

เน่ืองจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
และนําอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยในโครงการตลาดไทเพ่ือการจดัหาผลประโยชน์ แม้ว่า
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมดงักลา่วจะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 20 ปี ต่อเจ้าพนกังานที่ดินที่เก่ียวข้องแล้ว ก็
ตาม แต่กองทนุรวมยงัมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า  ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าซึง่ได้แก่ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ์ จํากัด  ปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าว ซึ่งเหตุการณ์
ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทนุรวม  ทําให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนําอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวออกให้
เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อย ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่อตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ และเพื่อให้กองทุนรวมมีโอกาสได้รับการชดเชยจาก
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้แก่กองทุนรวม กองทุนรวมจึงจัดให้มีการดําเนินการเพื่อเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว โดย
กําหนดเง่ือนไขในการเช่าอาคารที่เช่ากับบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารที่เช่าว่า 
ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าปฏิบติัผิดสญัญาในสาระสําคญัจนทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ จนเป็นเหตุ
ให้กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้าง ผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่า ที่ เหลืออยู่  โดยใช้วิธีการคํานวณตามวิธีเส้นตรง (Straight-line Method) รวมถึงชดเชยเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ซึ่งจะเป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาเช่า 

2.2) การถกูโต้แย้งสิทธิตามสญัญาเช่า 
ภายใต้เง่ือนไขที่กองทนุรวมจะดําเนินการลงทนุเช่าอาคารท่ีเช่า เม่ือผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยได้ยินยอมลงนามใน

สญัญาเช่าฉบบัใหม่รวมถึงเอกสารหรือข้อตกลงอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวม (“ความยินยอม”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจํานวนพืน้ท่ีที่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยเช่าอยู่ในส่วนของอาคารท่ีเช่าซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกภายในเวลาก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ 
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ซึ่งการลงทุนในกรณีเช่นว่านีจ้ะครอบคลุมพืน้ของผู้ เช่ารายย่อยที่ไม่ให้ความยินยอมด้วย การที่ไม่ได้ให้
ความยินยอมดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสิทธิด้อยกว่าผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยที่ยงัไม่ได้ให้ความ
ยินยอมซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ภายในอาคารท่ีเช่าบางส่วนอยู่ก่อนวนัที่กองทุนรวมจะลงทุน และอาจมีผลทําให้กองทุนรวมไม่
สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าในอาคารที่เช่าในสว่นนีไ้ด้ 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ กองทนุรวมจะจดัทําสญัญาเช่าสําหรับอาคารท่ีเช่าใน
ส่วนที่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยและในส่วนที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยเป็นสญัญาแต่ละ
ฉบบัแยกจากกนั ทัง้นีห้ากกองทนุรวมถกูโต้แย้งสิทธิจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยที่ไม่ได้ให้ความยินยอมดงักล่าวก็ไม่มีผลกระทบ
ตอ่สิทธิการเช่าของกองทนุรวมในอาคารที่เช่า  ในสว่นที่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยแล้ว นอกจากนีก้องทนุรวม
ได้กําหนดให้ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ต้องดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อย
บนอาคารท่ีเช่าให้ครบถ้วนทกุรายภายใน 3 ปีนบัแต่วนัที่กองทนุรวมได้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบั บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ์ จํากัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีที่สญัญาเช่าหรือสญัญา ให้ใช้พืน้ที่ของผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยที่มีอยู่เดิมกับบริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ได้สิน้สดุลงก่อน ในกรณีที่สญัญาเช่าที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั มีกบัผู้ เช่าพืน้ที่
รายย่อยที่ไม่ให้ความยินยอมสิน้สุดลงและผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยดงักล่าวมีความประสงค์จะเช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินที่เช่าต่อไป 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด จะไม่ต่ออายุการเช่านัน้ให้แก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยที่ไม่ให้ความยินยอมดงักล่าวและ
จะต้องดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยที่ไม่ให้ความยินยอมดงักล่าว ลงนามในสญัญาเช่าฉบบัใหม่กบักองทนุรวมโดยตรง  
และหากไม่สามารถดําเนินการได้บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด จะช่วยจัดหาผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยรายใหม่มาทํา
สญัญาเช่าพืน้ที่ดงักลา่วกบักองทนุรวมตอ่ไป 

ในระหว่างระยะเวลาท่ียงัมิได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยดงักล่าวรายใด บริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ์ จํากดั จะต้องนําสง่ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ที่ รายย่อยที่ไม่ให้ความยินยอมดงักลา่วนัน้ให้แก่กองทนุ
รวม ซึง่จะเร่ิมตัง้แต่เวลาแปด (8.00) นาฬิกาของวนัถดัจากวนัที่กองทนุรวมกบับริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ซึง่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคารที่เช่าได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทนุรวมตามสญัญาเช่าฉบบัที่กองทนุรวมได้รับ
ความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อย ณ สํานกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2.3) การยกเลิกสญัญาเช่าช่วง 
ค่าเช่าช่วงที่กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นที่มาของรายได้หลกัของกองทุนรวม

หากผู้ เช่าช่วงในทรัพย์สินบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดตามที่กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงอนัเป็นกา ผิดสญัญาเช่าช่วง หรือ
กรณีที่เกิดเหตผิุดสญัญาภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทุนรวมอาจต้องบอกเลิกสญัญาเช่าช่วง และอาจใช้เวลาหาบุคคลอื่นเพื่อ
เข้ามาเป็นคูส่ญัญารายใหม่ของสญัญาเช่าช่วงเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ที่เช่าตอ่ไป  

2.4) การไม่ตอ่อายสุญัญาเช่าช่วง 
 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด จะให้กองทุนรวมเช่าอาคารบางส่วนที่อยู่ในโครงการตลาดไท และ
กองทุนรวมจะนําทรัพย์สินที่เช่าดงักล่าวไปดําเนินการหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยในโครงการ
ตลาดไทภายใต้สญัญาเช่าช่วง ในกรณีที่ผู้ เช่าช่วงไม่ตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงและกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงรายใหม่ได้
อาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมสญูเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออตัรา
การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ    
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3) ความเส่ียงจากการประกันภยั 

ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงที่จะจัดให้มีการประกันภายใต้กรมธรรม์การเส่ียงภัย
ทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินที่เช่า (หมายความรวมถึง
อาคารที่เช่า) โดยมีทุนประกันภยัไม่ต่ํากว่าราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ชดใช้ตามมลูค่าในการจดัการทดแทน
ทรัพย์สิน (Replacement Value) และกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมกับผู้ ให้
เช่าตามส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ นอกจากนี ้กองทุนรวมจะจดัให้มีการทําประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อเน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดกับทรัพย์สินที่เช่า โดยมีวงเงินประกันไม่ต่ํากว่า
ค่าใช้จ่ายคงที่ ซึง่คงต้องจ่ายต่อไปในระหว่างที่ธุรกิจหยดุชะงกั รวมถึงผลกําไร ที่ขาดหายไป ตามที่กองทนุรวมคาดว่าจะได้รับ
ในช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า โดยจะระบุให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ อีกทัง้กองทุนรวมจะจดัให้มีการทําประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
เพื่อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุ
จากความประมาทเลินเล่อหรือความบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซึ่งกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายใต้
วงเงินประกัน ข้อกําหนดและเง่ือนไขที ่กองท ุนรวมให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี  ้กองทุนรวมอาจพิจารณาจดัให้มีการเอา
ประกันภยัคุ้มครองสิทธิการเช่าเพิ่มเติมจากการประกันภยัดงักล่าว ในกรณีที่กองทนุรวมต้องสญูเสียสิทธิการเช่าก่อนสิน้
ระยะเวลาที่ระบุในสญัญาเช่า ซึ่งจํานวนเงินเอาประกนัสําหรับการประกนัภยัคุ้มครองสิทธิการเช่าจะขึน้อยู่กับมลูค่าสิทธิการ
เช่า ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ของสญัญาเช่า โดยจะระบุให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ 

อนึง่ หากเกิดเหตกุารณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความเสียหายนัน้เกินกว่า
วงเงินที่ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผู้ ให้เช่าหรือกองทนุรวมไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ครบถ้วนตาม
กรมธรรม์  ซึง่ในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม  และอาจทําให้รายได้ในอนาคตไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่คาดไว้  

4) ความเส่ียงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

เน่ืองจากในการนําอาคารท่ีเช่าออกหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยเพื่อนําพืน้ที่ไป
ใช้ประโยชน์ในการจําหน่ายสินค้านัน้ กองทนุรวมในฐานะผู้ให้เช่าช่วงไม่จําต้องได้รับใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด และใบอนญุาต
อื่นที่จําเป็น (ถ้ามี) โดยผู้ที่ถือใบอนญุาตจดัตัง้ตลาดดงักล่าวในระหว่างเวลาท่ีกองทนุรวมลงทนุในอาคารท่ีเช่าจะยงัคงเป็น
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารที่เช่า และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด จะต้องทําหน้าที่ในการจัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆ ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาดกําหนด อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตทุี่ทําให้ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาดของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 
สําหรับพืน้ที่ในโครงการตลาดไทที่กองทนุรวมจะเช่าถกูพกัหรือถกูเพิกถอน หรืออาจมีกรณีที่กองทนุรวมและ/หรือบริษัท ไทย 
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะผู้ ได้รับใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ร่วมกันดําเนินการใดๆ โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ
เพื่อแก้ไขหรือปฏิบติัให้ถกูต้องเก่ียวกบัใบอนญุาตประกอบกิจการตลาดตามท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนดแล้ว แต่ไม่สามารถ
แก้ไขได้  ซึ่งอาจมีผลให้มีการถูกพกัหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารบางส่วน
หรือทัง้หมดได้ ในกรณีนีอ้าจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่งในกรณีดังกล่าวนีบ้ริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการเลิกกองทนุรวม  



31 
 

ในกรณีที่ต้องเลิกกองทุนรวมเน่ืองจากกรณีดงักล่าวข้างต้น เงินลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนจะเป็นไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลงัจากการชําระบญัชี ดงันัน้  ในกรณีดงักล่าวนีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจึงอาจมีความเส่ียงที่จะได้รับเงินลงทุน
คืนในจํานวนท่ีต่ํากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ (ต่ํากวา่ 9.9 บาท) 

5) ความเส่ียงเร่ืองการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในอาคารที่เช่า 

เน่ืองจากอาคารที่เช่าบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ส่วนที่เป็นพืน้ที่จอดรถให้เป็นพืน้ที่
การค้า ดงันัน้ เจ้าของอาคารดงักล่าวอาจถูกหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องสัง่ให้ดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขกรณีดงักล่าวให้
ถกูต้อง ซึง่อาจมีผลให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารบางส่วนหรือทัง้หมดได้ ในกรณีนีอ้าจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกองทนุรวม 

6)    ความเส่ียงในการจัดหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เน่ืองจากผลประกอบการของกองทุนรวม
ขึน้อยู่กับการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากกองทุนรวมจะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยการนําออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยโดยตรง 
ซึ ่งจะมีจํานวนผู้ เช ่านบัพนัราย  ดังนัน้ กองทุนรวมจะแต่งตัง้บริษัท ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ์ จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ บริหารตลาดไทมาตัง้แต่ก่อตัง้ตลาดไท ให้เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  โดย
กําหนดให้มีหน้าที่ต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สิน ซึง่รวมถึงการร่วมกําหนดนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

ด้วยเหตุดังกล่าว หากบริษัท   ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ์ จํากัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม  กองทนุรวมอาจ ต้องใช้ความพยายามในการจดัหาบคุคลอื่นที่สามารถบริหารจดัการ
ทรัพย์สินได้ดีเทียบเท่ากบับริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในกรณีเช่นว่านี ้อาจจะส่ง ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม 

7) ความเส่ียงจากการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 ด้วยในการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทนุรวมนัน้ สามารถทําได้ทัง้ในลกัษณะ
ของการนําทรัพย์สินออกให้ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยทําการเช่าช่วงโดยตรง  และ/หรือให้ผู้ประกอบกิจการเช่าช่วงเหมาทรัพย์สิน
เพื่อนําไปจดัหาผลประโยชน์ตอ่ไป 

ในกรณีที่กองทุนรวมนําทรัพย์สินออกให้เช่าช่วงเหมาภายใต้ข้อตกลง ที่กองทุนรวมจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ซึ่งเป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทุนรวม แม้ว่าผลตอบแทนที่กองทนุรวมจะ
ได้รับคือค่าเช่าช่วงเหมาซึ่งจะเป็นไปตามอตัราตามที่ได้ตกลงกนัไว้กบัผู้ เช่าช่วงเหมา ดงันัน้ จงึทําให้ผลตอบแทนที่กองทนุรวม 
จะได้รับค่อนข้างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระค่าเช่าช่วงของผู้ เช่าช่วงเหมาเป็นความเสี่ยงสําคญั ที่
ต้องคํานึงถึง เนื่องจากในกรณีที่ผู้ เช่าช่วงเหมาประสบปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าช่วง
แก่กองทนุรวมทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือยกเลิกสัญญาเช่าช่วงเหมาก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วง เหตุการณ์
ดงักลา่วจะกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคญั    

ในอีกทางหนึ่ง หากกองทนุรวมนําทรัพย์สินออกให้ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยทําการเช่าช่วงโดยตรงนัน้ กองทุนรวม
ก็จะได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าอย่างเต็มที ่  ซึ่งจะมากห รือ น้อยนั น้ ขึ น้ อยู่ก ับความสามารถในการบ ริหาร
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมแต่งตัง้    
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อนึ่ง ในการให้เช่าช่วงโดยตรงนัน้ กองทุนรวมจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยนบัพนั
ราย ซึ่งการควบคุมดูแลผู้ เช่าพืน้ที ่รายย่อยจํานวนมากให้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่า กฎระเบียบและตามกฎหมายโดย
เคร่งครัดนัน้  มีข้อจํากัดและอาจเป็นไปด้วยความยากลําบาก อาทิ อาจมีกรณีที่ผู้ เช่าช่วงนํา สิ่งผิดกฎหมายและ/หรือ
ยินยอมให้มีแรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  และ/หรือผู้ เช่าช่วงอาจชําระค่าเช่า
ช่วงล่าช้าหรือไม่ชําระค่าเช่าช่วง เป็นต้น ในกรณีเช่นว่านีอ้าจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของกองทนุรวมโดยตรง และ/หรือ อาจทําให้กองทนุรวมในฐานะผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินถกูพิจารณาว่ามีส่วนผิดหรือ
ต้องรับผิดด้วย อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดงักล่าว กองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อทําหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยแทนกองทุนรวม และดูแลให้ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อยปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาเช่า
กฎระเบียบและตามกฎหมาย 

8) ความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าทําสัญญาเช่ากับเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารของกองทนุรวมเพ่ือประโยชน์ในการจดัหา
จดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม และผกูพนัให้คูส่ญัญาปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบติัผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ เช่น ในสญัญาเช่าจะกําหนดห้ามมิให้บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั จําหน่าย จ่าย โอน 
หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทนุรวม แต่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 
อาจจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่า โดยผิดสญัญา เป็นต้น ในกรณีเช่นว่านี ้แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา 
เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คู่สัญญาผิดสัญญา
ดงักล่าว ทําให้กองทุนรวมอาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามท่ีกําหนดไว้ดงักล่าวได้ เช่น ไม่
สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมในการท่ีจะซือ้ทรัพย์สินของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ใน
โครงการตลาดไท ตามข้อกําหนด หรือ คู่สญัญาไม่ชําระค่าเสียหายตามท่ีกองทนุรวมเรียกร้อง ดงันัน้ กองทนุรวมจึงอาจต้อง
นําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 
นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กบัคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมี  คําพิพากษาให้กองทนุรวมชนะคดี กองทนุรวมอาจ
ประสบความยุ่งยากในการบังคับการให้เป็นไปคําพิพากาษาของศาล ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว้  

9) ความเส่ียงจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าอาคารได้ 

ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารที่เช่าได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนเน่ืองจากอาคารที่
เช่าถกูยดึหรืออายดัตามคําสัง่ศาล ผู้ให้เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ชัว่คราว หรือพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสัง่ให้ล้มละลาย   

ซึ่งในกรณีดงักล่าวหากผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม 
ตลอดจนค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวม   ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า (โปรดดรูายละเอียดในสรุปสญัญาเช่า - ข้อเหตแุห่งการเลิกสญัญา และผล
แห่งการเลิกสญัญา) 
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10) ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงนิ 

ในกรณี ที่ กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ ยืม เงินตามหลัก เกณ ฑ์ที่ กํ าหนด ท่ี กําหนดไว้ใน
โครงการ  กองทนุรวมอาจมีความเส่ียงเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวได้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
อัตราดอกเบีย้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้กองทุนรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการใดๆ
เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว เช่น การป้องกนัความเส่ียงจาการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระ
หนี ้เป็นต้น อย่างไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดงักล่าว กองทนุรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั   

  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 5.1 ข้อพพิาททางกฎหมาย ซึ่งกองทุนเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่คดีหรือข้อพพิาทยังไม่สิน้สุด 

   -ไม่มี- 

 5.2  อสังหาริมทรัพย์อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ 

   -ไม่มี- 
 
6.  ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 ไม่มีข้อมลูอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

 

 
ส่วนที่ 3 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทนุ 

7.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุนให้ระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลค่าที่ตราไว้จํานวนประเภทและราคาของ

หน่วยที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวนัแรก จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ถ้ามี) มลูคา่ตอ่หน่วย ณ ปัจจบุนั 

 (1) จํานวนหน่วยลงทนุ  :   180,000,000.00  หน่วย 

 (2) เงินทนุโครงการ :  1,782,000,000.00 บาท 

 (3) มลูคา่ที่ตราไว้  :  9.90  บาท 

 (4) ราคาของหน่วยที่เสนอขาย  :  10.00  บาท 

 (5) ราคาเสนอขายวนัแรก :  10.00  บาท 

 (6) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั  :  1,782,000,000.00 บาท 

 (7) มลูคา่ตอ่หน่วย ณ วนัที่ 31 ธ.ค.2563 :  11.7301 บาท 
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7.1.2 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ เช่น ราคาปิด (ณ สิน้ปี หรือวนัเปิดรอบบญัชี) ราคาสงูสดุ, ราคาต่ําสดุ, มลูคา่ตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization), มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และคา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปี

และวนัสิน้ปี เป็นต้น 

   ราคาปิด ณ สิน้ปี (2563)  :   22.80   บาท/หน่วย 

   ราคาสงูสดุ   :   23.10   บาท/หน่วย 

   ราคาต่ําสดุ   :   19.60 บาท/หน่วย 

   มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :   4,104,000,000 บาท 

   มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียทัง้ปี (Trade Volume)   :   67,743 บาทตอ่วนัทําการ  

   คา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปี   :   12.0219 บาท/หน่วย 

   คา่ NAV ของกองทนุวนัสิน้ปี   :   11.7301 บาท/หน่วย  

7.1.3 กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด (share class) ให้ระบรุายละเอียดของหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนิดที่มีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกตา่งกนั 

   -ไม่มี- 

7.1.4 กรณีที่กองทุนรวมมีการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมลูค่าหน่วยลงทุน ให้มีการระบุรายละเอียดเก่ียวการ

ลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) เหตแุห่งการลดทนุจดทะเบียน 

    - ตามมติ ผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2553 ลงวนัที่ 18 ตลุาคม 2553      

 (ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หน่วยลงทนุที่ลดแต่ละครัง้ 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียน  :  1,800,000,000.00  บาท 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียนที่คงเหลือ :  1,782,000,000.00  บาท 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หน่วยลงทนุที่ลด  :  0.10  บาท/หน่วยลงทนุ 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หน่วยลงทนุคงเหลือ :  9.90  บาท/หน่วยลงทนุ 

  (ค) วนัปิดสมดุทะเบียนและวนัที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

    - วนัปิดสมดุทะเบียน  :  วนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 

    - วนัที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  วนัที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554 

 
7.2 กรณีที่กองทุนออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้(เช่น หุ้นกู้ หรือ REIT BOND) ให้ลักษณะสําคัญของ

หลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จํานวนมูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน วันครบกําหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไขอ่ืนที่
เป็นสาระสาํคัญ 

   -ไม่มี- 
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7.3 โครงการผู้ถือหน่วยลงทุน  

 7.3.1 กลุม่ผู้ ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจํุานวนหน่วยและร้อยละเม่ือเทียบกบัหน่วยที่ลงทนุ 

                                                     รายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก 

                                            กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท 
                                                           ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหน่วย % 

1 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 60,000,000 33.33

2 นายประพนัธ์ ภทัรประสิทธ์ิ 32,000,000 17.78

3 นายประสงค์ ภทัรประสิทธ์ิ 32,000,000 17.78

4 นางยพุดา ภทัรประสิทธ์ิ 12,049,450 6.69

5 นางชนญัญา ภทัรประสิทธ์ิ 12,049,450 6.69

6 นายธิติ องัคณะวฒันา 5,100,000 2.83

7 นางสาวอรจิรา องัคณะวฒันา 5,100,000 2.83

8 นายพิชิต นิ่มกลุ 2,000,000 1.11

9 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จํากดั 1,800,000 1.00

10 นางวิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ 1,140,100 0.63

 รวมจาํนวนหน่วยทัง้หมด 163,239,000.00 90.67 

 รวมจาํนวนหน่วยที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด  100.00 

 
 
7.3.2 ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนั) 

   - บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั   
   - นายประพนัธ์ ภทัรประสิทธ์ิ 
   - นายประสงค์ ภทัรประสิทธ์ิ 

7.3.3 กลุ่มผู้หน่วยรายใหญ่ของกองทุนโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนด นโยบายการจัดการหรือการ
ดําเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมีนยัสําคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอํานาจจดัการ 

   - ไม่มี – 

7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

7.4.1 ระบนุโยบายท่ีจ่ายผลตอบแทนของกองทนุรวมท่ีจะจ่ายให้ผู้ ถือหน่วย ทัง้ในรูปแบบเงินปันผลและการลด
เงินทนุจดทะเบียน 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้    
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(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที่ไม่รวมกําไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนัน้   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี 
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้โดยกรณีที่บริษัทจดัการ ไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าต่ํา
กวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวด
สิน้ปีบญัชี 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อน
ผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

 
  เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด   

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้
วิธีการเฉล่ียตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอด
รวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกนัเงินส่วนที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่บุคคลดงักล่าวออกจาก
บัญชีของกองทุนรวม โดยจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวมาคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และบริษัท
จดัการจะดําเนินการยกเงินปันผลทัง้จํานวนดงักล่าวให้แก่แผ่นดิน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องจะประกาศกําหนด สัง่การ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 
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(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตามที่ระบไุว้ภายใต้ ข้อ 6. หลกัแกณฑ์และขอจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ข้อย่อย 6.1 
(ก) ของโครงการฯ 

บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้
วิธีการเฉล่ียตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอด
รวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้องจะประกาศ
กําหนด สัง่การ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน หน่วย
ลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุตามระบุไว้ภายใต้ ข้อ 6. หลกัแกณฑ์และขอจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุ ข้อย่อย 6.1 (ข)  ของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุที่รับไว้ตามสญัญารับประกัน
การจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ แตท่ัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึง่ปีนบัแตว่นัที่รับหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ 
(4) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่า

ในอสังหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุน
รวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  
1.  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 
2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้

ที่ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ  
3.  ส่งหนังสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเป็นเช็คขีด

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพ่ือประโยชน์
ของกองทนุรวม 

7.4.2 ประวติัการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินคืนทนุ ย้อนหลงัอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 
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ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิ 
ปันผล จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 16 ส.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553 25,200,000.00 0.1400 15 มี.ค.2554 31 มี.ค.2554 

2 1 ม.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2554 63,000,000.00 0.3500 15 มิ.ย.2554 30 มิ.ย.2554 

3 1 เม.ย. 2554 – 30 มิ.ย. 2554 63,000,000.00 0.3500 31 ส.ค.2554 15 ก.ย.2554 

4 1 ก.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2554 63,000,000.00 0.3500 30 พ.ย.2554 15 ธ.ค.2554 

5 1 ต.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554 63,000,000.00 0.3500 29 ก.พ.2555 15 มี.ค.2555 

6 1 ม.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555 68,400,000.00 0.3800 31 พ.ค. 2555 15 มิ.ย.2555 

7 1 เม.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 68,400,000.00 0.3800 5 ก.ย. 2555 14 ก.ย. 2555 

8 1 ก.ค. 2555-30 ก.ย. 2555 68,400,000.00 0.3800 30 พ.ย. 2555 14 ธ.ค.2555 

9 1 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 64,800,000.00 0.3600 1 มี.ค. 2556 15 มี.ค.2556 

10 1 ม.ค. 2556 – 31 มี.ค.2556 64,800,000.00 0.3600 3 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556 

11 1 เม.ย. 2556-30 มิ.ย. 2556 66,600,000.00 0.3700 30 ส.ค. 2556 13 ก.ย. 2556 

12 1 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556 59,400,000.00 0.3300 29 พ.ย. 2556 18 ธ.ค. 2556 

13 1 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 64,800,000.00 0.3600 3 มี.ค. 2557 17 มี.ค.2557 

14 1 ม.ค.2557 – 31 มี.ค.2557 66,600,000.00 0.3700 30 พ.ค.2557 16 มิ.ย.2557 

15 1 เม.ย.2557 – 30 มิ.ย.2557 64,800,000.00 0.3600 29 ส.ค.2557 15 ก.ย.2557 

16 1 ก.ค.2557 – 30 ก.ย.2557 59,400,000.00 0.3300 28 พ.ย.2557 17 ธ.ค.2557 

17 1 ต.ค.2557-31 ธ.ค.2557 59,400,000.00 0.3300 27 ก.พ.2558 16 มี.ค.2558 

18 1 ม.ค.2558-31 มี.ค.2558 74,358,000.00 0.4131 27 พ.ค.2558 15 มิ.ย.2558 

19 1 เม.ย.2558-30 มิ.ย.2558 67,680,000.00 0.376 31 ส.ค.2558 14 ก.ย.2558 

20 1 ก.ค.2558-30 ก.ย.2558 81,000,000.00 0.4500 30 พ.ย.2558 16 ธ.ค.2558 

21 1 ต.ค.2558-31 ธ.ค.2558 73,800,000.00 0.4100 29 ก.พ.2559 14 มี.ค.2559 

22 1 ม.ค.2559 - 31 มี.ค.2559 82,350,000.00 0.4575 31.พ.ค.2559 14 มิ.ย.2559 

23 1 เม.ย.2559 - 30 มิ.ย.2559 77,490,000.00 0.4305 31 ส.ค.2559 15 ก.ย.2559 

24 1 ก.ค.2559  - 30 ก.ย.2559 81,090,000.00 0.4505 30 พ.ย.2559 15 ธ.ค.2559 

25 1 ต.ค.2559 - 31 ธ.ค.2559 81,090,000.00 0.4505 28 ก.พ.2560 15 มี.ค.2560 

26 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค.2560 82,764,000.00 0.4598 30 พ.ค.2560 13 มิ.ย.2560 

27 1 เม.ย.2560 - 30 มิ.ย.2560 78,840,000.00 0.4380 31 ส.ค.2560 14 ก.ย.2560 

28 1 ก.ค.2560 - 30 ก.ย.2560 59,850,000.00 0.3325 30 พ.ย.2560 15 ธ.ค.2560 

29 1 ต.ค.2560 - 31 ธ.ค.2560 70,740,000.00 0.3930 28 ก.พ.2561 15 มี.ค.2561 

30 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค.2561 70,812,000.00 0.3934 31 พ.ค.2561 15 มิ.ย.2561 
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ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิ 
ปันผล จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

31 1 เม.ย.2561 - 30 มิ.ย.2561 73,530,000.00 0.4085 31 ส.ค.2561 14 ก.ย.2561 

32 1 ก.ค.2561 - 30 ก.ย.2561 54,000,000.00 0.3000 30 พ.ย.2561 14 ธ.ค.2561 

33 1 ต.ค.2561 - 31 ธ.ค.2561 70,200,000.00 0.3900 1 มี.ค.2562 15 มี.ค.2562 

34 1 ม.ค.2562 – 31 มี.ค.2562 75,960,000.00 0.4220 31 พ.ค.2562 14 มิ.ย.2562 

35 1 เม.ย.2562 – 30 มิ.ย.2562 74,160,000.00 0.4120 29 ส.ค.2562 16 ก.ย.2562 

36 1 ก.ค.2562 – 30 ก.ย.2562 77,580,000.00 0.4310 2 ธ.ค.2562 19 ธ.ค.2562 

37 1 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562 72,000,000.00 0.4000 2 มี.ค.2563 16 มี.ค.2563 

38 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 79,200,000.00 0.4400 1 มิ.ย.2563 16 มิ.ย.2563 

39 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 65,160,000.00 0.3620 31 ส.ค.2563 16 ก.ย.2563 

40 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 82,800,000.00 0.4600 2 ธ.ค.2563 21 ธ.ค.2563 

41 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 77,400,000.00 0.4300 3 มี.ค.2564 17 มี.ค.2564 

ประวัตกิารลดทุน 

ครัง้ที่ 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทนุ 

จาํนวนเงนิทุน 

จดทะเบียนที่ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

หลังการลดเงนิทนุ 
วันปิดสมุด

ทะเบียน 

วันจ่าย 

เงนิลดทนุ 
จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 1,800,000,000.00 10 18,000,000.00 0.10 1,782,000,000.00 9.90 7 ม.ค.2554 19 ม.ค.2554

 

เหตุแห่งการลดเงนิทนุจดทะเบียน 

- ตามมติการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2553 ลงวนัที่ 18 ตลุาคม 2553      

ประวัตกิารเพิ่มทุน 

  -ไม่มี- 

 
8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 บริษัทจัดการ :      
 8.1.1 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 
 เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  
 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร 10120   

    โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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8.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น
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8.1.3 โครงสร้างการบริหารจดัการ และรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร 
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๏ คณะกรรมการบริษัท  
1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ตําแหน่ง       ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายสรุพล โอภาสเสถียร           ตําแหน่ง      กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธนธชั  หงส์ค ู            ตําแหน่ง      กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. พลตํารวจโท จารุวฒัน์ ไวศยะ  ตําแหน่ง  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

5. นายเชิดชยั ชมภนูกุลูรัตน์        ตําแหน่ง       กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายลือชยั ชยัปริญญา           ตําแหน่ง     กรรมการ 

7. นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา       ตําแหน่ง       กรรมการ 

8. นางชวินดา หาญรัตนกลู          ตําแหน่ง      กรรมการผู้จดัการ             

๏ คณะผูบ้ริหาร 
1. นางชวินดา หาญรัตนกลู    ตําแหน่ง     กรรมการผู้จดัการ  

2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ          ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานกองทนุสํารองเลีย้งชีพ      
4. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์     ตําแหน่ง      รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจลกูค้าสถาบนั 

5. น.ส.วรวรรณี ตัง้ศิริกศุลวงศ์  ตําแหน่ง      รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารสายงานกลยทุธ์และปฏิบติัการ 
 

ผู้จัดการกองทนุอสังหาริมทรัพย์  

นางชวินดา หาญรัตนกูล, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 32 ปี/9 ปี 

การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ใบอนญุาตวิชาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) และ ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

คุณสมบัตหิลัก   - กําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    

กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทนุส่วนบคุคล 
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ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้กองทุน และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนที่เหมาะสม และย่ืนขอ

อนมุติัจดัตัง้กองทนุ ต่อสํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหาร

กองทนุให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและกฎกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์   2557–ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

2553– 2557   รองกรรมการผู้จดัการ, กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บมจ.หลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ กรุงไทย 
                      2543–2552   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส , ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ,บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
                       2542–2543    ผู้ อํานวยการอาวุโส, ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร 
    จํากดั 

                2538 – 2542   ผู้อํานวยการอาวุโส , ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา 
จํากดั (มหาชน)  

                           2533 – 2538    รองผู้อํานวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซิตีแ้บงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ  
 
การศึกษา       2529  ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์) ,University of Missouri Columbia, USA  
                        2526  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

 
การปฏิบัติหน้าที่ ในปัจจุบัน   กรรมการผู้ จัดการ, ผู้ จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ กรุงไทย 

 
นายไพรัช มิคะเสน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 23 ปี/9 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

คุณสมบัติหลัก -รับผิดชอบงานบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้นําเสนอลูกค้าถึงแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์(REIT) ,ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้
กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุที่เหมาะสม และย่ืนขออนมุติัจดัตัง้กองทนุ ตอ่ สนง.กลต. และตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกับ
ประกาศและเกฎกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์  2557 - ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ. 
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

2553 – 2558       ผู้อํานวยการอาวโุส, ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุ  โครงสร้าง
พืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

2547 – 2553        ผู้ช่วยผู้อํานวยการ , ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี 
2546 – 2547        ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2546        เจ้าหน้าที่สินเช่ือ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

การศึกษา   2540   ปริญญาโท  :  MS. Finance (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado at Denver, 
2539   ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจ (เอก: การเงิน) , University of Denver 
2536   ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจ (เอก: การธนาคาร) , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ, ผู้ จัดการกองทุน ,ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุน 
โครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

 
นางนิดาวรรณ สุขประดษิฐ์ 
รองผูอํ้านวยการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี/้ในบริษัทนี ้ 23 ปี / 7 ปี 
การได้รับใบอนญุาตที่เก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ประสบการณ์ 2556- ปัจจบุนั รองผู้ อํานวยการ,ฝ่ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน

   โครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์, บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
    กรุงไทย จํากดั(มหาชน), ผู้จดัการกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
 2554 -2556  ผู้จดัการ แผนกวิเคราะห์และพฒันาระบบบญัชี  
    บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้ภาคตะวันออก  จํากัด

   (มหาชน) 
 2543 – 2548   ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีส้ายงานจดัการลงทนุ ,บริษัทหลกัทรัพย์

   จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั(มหาชน) 
 2541– 2542  ผู้จดัการกองทนุ  ฝ่ายการลงทนุ ,บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซี

   ไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จํากดั 
 2540 – 2541  รองผู้อํานวยการ,ฝ่ายวาณิชธนกิจ, บล.เอกพฒัน์ จํากดั(มหาชน) 
 2535 – 2540  ผู้จดัการ, สายงานวาณิชธนกิจ, บล.ธนสยาม จํากดั(มหาชน) 
 2532 – 2533  เจ้าหน้าที่การตลาด, สายการลงทนุ, บงล.ธนชาติจํากดั(มหาชน) 
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การศึกษา 2535 ปริญญาโท:  MBA Corporate Finance,The University of Dallas, USA 
 2531 ปริญญาตรี:  บริหารธุรกิจ บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

นายภควัต เมธีไตรรัตน์,CFA 
ผูช่้วยผูอํ้านวยการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี/้ในบริษัทนี ้  11 ปี / 4 ปี 
การได้รับใบอนญุาตที่เก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวม / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ประสบการณ์  2560– ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน

   โครงสร้างพืน้ฐาน  และทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
   กรุงไทย, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 2559– 2560   ผู้ จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและทางเลือกบริษัท
   หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จํากดั 

 2556– 2558  ผู้ ช่วยผู้ จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
   ข้าราชการ 

 2554 – 2556  Wealth Manager, ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล, บริษัท
   หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั 

 2553 – 2554  เจ้าหน้าที่ธุรกิจสมัพนัธ์, สายลกูค้าธุรกิจรายใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ 
   จํากดั (มหาชน) 

การศึกษา 2552  ปริญญาโท:  MS Finance,The University of Warwick, UK 
 2551  ปริญญาตรี:  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1),  

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทุนรวมบริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุน

รวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การบริหารกองทนุรวม  
(ก)  จัดการกองทุนรวมให้ เป็นไปตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการท่ี ได้ รับอนุมั ติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้สญัญาตา่งๆ ที่กองทนุรวมเป็นคูส่ญัญา 
ตลอดจนปฏิบติัหน้าที่ตามบทบญัญติัในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด  

(ข)  จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

และหนงัสือชีช้วน โดยมีสาระสําคญัไม่ต่างจากร่างข้อผกูพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสือชีช้วนที่ผ่านการพิจารณาอนมุติัจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(ค)  จดัส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชีช้วนและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชีช้วนให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า  1 วนัทําการ ก่อนการเร่ิมจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนให้แก่ผู้ลงทนุ และจะจดัสง่เอกสาร

ดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม  (Mutual Fund Report and 

Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

 ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องหรือดําเนินการให้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 
และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมทัง้ใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุ
และจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

 เม่ือสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนจนถึงก่อนการเลิกกองทุนรวม บริษัทจดัการจะ

จดัให้มีรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ 

และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม

ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า และไม่เกิน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแตก่รณี  

(ง) ในกรณีที่บริษัทจดัการแต่งตัง้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทําหน้าที่ในการจดัจําหน่ายหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องไม่เป็นกลุม่บคุคลกลุม่เดียวกนักบัเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิ

การเช่า และผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ 

(จ) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น 

รวมทัง้การหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยการซือ้ เช่า โอน 

จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า และเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตาม

นโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของ

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย  

(ฉ) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ดําเนินการเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน

โครงการ และ/หรือดําเนินการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ประกาศกําหนด  
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(ซ) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฌ) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สินตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ญ) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฎ) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฏ) ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบ

ทานการประเมินคา่ตามที่บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ

สํารวจอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื่อการประเมินคา่ 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามที่กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฐ) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ฑ) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีจัดการกองทุนรวมตามข้อกําหนด  เง่ือนไข 

หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการ  

(ฒ) กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย  

(ณ) ปฏิบติัหรือดําเนินการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียข้อง 

(ด) ดําเนินการเลิกกองทนุรวม ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ/หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีกําหนดไว้ใน

โครงการ  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้เพื่อการจดัการกองทนุรวม 

 (ก) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

(ข)  บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่ อทําหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ่ง

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
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 ผู้จดัการกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 6.2 เพื่อ

การบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศรายช่ือผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  

(ค) ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ด้วยคณุสมบติัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และ

ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ในโครงการ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) นายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ

นายทะเบียนหน่วยลงทนุอื่นที่มีคณุสมบติัตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ต้องสามารถควบคมุการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ

ต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด  

(จ) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทัง้นี  ้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนัน้จะต้องอยู่ในบัญชี

รายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว จะต้องมีคณุสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

(ซ) ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปล่ียนตวั

ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และผู้สอบบญัชีอื่นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และ

แจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฌ) ผู้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

หน้าที่อื่น ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบญัชีเสร็จสิน้ เม่ือเลิกกองทนุรวม  

(ญ) บุคคลอื่นใดเพื่อทําหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับกองทุนรวม  อาทิเช่น  ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง 

ผู้ เช่ียวชาญตา่ง ๆ ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

(4) การดําเนินการอื่น ๆ  
(ก) ย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน

รวมตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
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(ข) ย่ืนคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ค)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักล่าว

สญูหายหรือถกูทําลาย  

(ง)  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนํา

ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/

หรือบุคคลอื่นซึ่งเห็นชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้เน่ืองจากสภาพหรือ

ลกัษณะของทรัพย์สิน 

(จ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(ฉ) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงานการลงทุนของ

กองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด  

(ช) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไป

ตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ซ) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลงั

จากวนัที่คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนตามข้อ (ช) ข้างต้น อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน

ของกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ฌ) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้จดัทํา

รายงานของกองทนุรวมทกุสิน้ปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 
(ญ) จดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนา

เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
ได้รับรายงานดงักลา่ว 

(ฎ) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ใ้ห้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน  เม่ือมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

 กรณีการซือ้สงัหาริมทรัพย์ เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ 
และสญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 กรณีการจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาซือ้ขาย 
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 กรณีการเช่า เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิการเช่า (แล้วแต่
กรณี) สญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง หรือสญัญาที่แสดงถึงการโอนสิทธิการเช่า 
 ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัที่เข้าครอบครองทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุด้วย 

(ฏ) จดัสง่สําเนาสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์  

 สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัทําสญัญา หรือนบั
แต่วนัแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแต่
กรณี 

 สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 
วนัทําการ นบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

(ฐ) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งให้ผู้ มีหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัส่ง จดัทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ ทัง้นี ้บริษัทจัดการไม่จําต้อง
รับรอง และ/หรือรับผิดชอบตอ่ความถกูต้องของข้อมลูที่จดัเตรียมโดยหรือตอ่การกระทําใด ๆ ของบคุคลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงข้อผิดพลาดในรายงาน และ/หรือการดําเนินการที่ผิดพลาดของบุคคลดงักล่าว ให้บริษัท
จดัการแจ้งบคุคลเช่นวา่นัน้ เพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือการดําเนินการที่ผิดพลาดนัน้โดยทนัที 

(ฑ) จดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสาระสําคญัเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระสําคญั
ดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุป
ข้อมลูจะมีสาระสําคญัตามที่ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แล้ว บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถัดจากวนัซือ้ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายใน
กําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฒ) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่กองทนุรวมลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวม ตามที่เห็นสมควร  

(ณ) ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 

8.1.5 วิธีการและเง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ 
กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือเม่ือได้รับการอนมุติั

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(1) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติรวมกนัเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม โดยที่หากสาเหตุการ
เปล่ียนบริษัทจดัการนัน้ ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที่อนับกพร่องอย่างร้ายแรงที่เกิดจากบริษัทจดัการโดยตรง
แล้ว กองทุนรวมจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการให้บริษัทจัดการตามจํานวนวนัที่คํานวณได้จากระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปีบริบรูณ์ โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่ได้คํานวณไว้ของเดือนล่าสดุเป็นฐานในการคํานวณ เว้นแต่ บริษัท
จดัการและกองทนุรวมจะตกลงกนัวา่ไม่ต้องจ่ายคา่ชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการดงักลา่ว 

 ทัง้นี  ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั เว้นแต่ บริษัทจดัการตกลงยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า
ดงักลา่ว 

(2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการ เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่
บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ ในการจัดการ
กองทนุรวมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่
ต่อไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ที่จะจดัหาบริษัทจดัการราย
ใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากบริษัทจดัการ 

(3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการใน การจัดการ 
การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้ บริษัทจดัการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบติัหน้าที่ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการ ไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไปโดย บริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ที่จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตัง้
บริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 
 

(4) ในกรณีที่บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุ
รวม ซึง่มีผลให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่บริษัทจดัการได้ตอ่ไป 
อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะยงัคงได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที่ระบุไว้ ในโครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบติั
หน้าที่เป็นบริษัทจดัการ 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบติัหน้าที่ตอ่ไปจนกวา่จะ
มีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัท
จดัการตามข้อ (2) หรือข้อ (3) แต่กองทนุรวมและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวมอื่นใดมารับ
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หน้าที่ได้ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการ
ดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

8.1.6 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การจดัการ 

 ณ  31 ธันวาคม  2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย จํากัด  (มหาชน) มีกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์อื่นจํานวน 2 กองทนุ ดงันี ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ประเภท บทบาท 
1. กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท อาคารสํานกังาน บริษัทจดัการ 
2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท ค้าปลีก บริษัทจดัการ 

 

8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์:  

 8.2.1 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 
    เลขทะเบียนบริษัท 0105537125845 
    เลขท่ี 31 หมู่ 9 พหลโยธิน ก.ม.42 
    ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง  
    จงัหวดัปทมุธานี 12120  โทร 02 264 6264 
 
   8.2.2 โครงสร้างการถือหุ้น 
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  8.2.3  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงันี ้
1. ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม ตามสญัญาแต่งตัง้  ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่ทําขึน้ระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
2. ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
3. จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น จดัหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวม เป็นต้น 
4. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานกังานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
สญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว มีกําหนดระยะเวลา 10 ปี โดยให้มีการต่อระยะเวลา

ออกไปโดยอตัโนมติัอีก 10 ปี เว้นแต่คูส่ญัญาจะบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด หรือตามที่คู่สญัญาของสญัญาว่าจ้างบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  
  

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

 8.3.1 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
     เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 
     แขวงคลองเตย  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
     โทรศพัท์  (02) 232-2484 

  8.3.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

      ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ  เป็นสาขาของธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ โดยธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น 
เอ เป็นธนาคารท่ีจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย the U.S. National Bank Act. ทัง้นี ้ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ ถูกถือหุ้นโดยอ้อม
โดย บริษัท ซิตีก้รุ๊ป อินซ์ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  NYSE ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์หลักอื่น
  

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ มีดงันี ้

   ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าที่ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทุนรวมที่ได้รับอนมุติั 
ตลอดจนข้อผกูพนัที่ทาํไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัตามหน้าที่
ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัตัง้แต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตอุนัควรที่จะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

  
(2) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทกุหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจาก

การตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

(4) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ

เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่เร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(5) แจ้งให้บ ริษัทจัดการทราบภายใน  5 วันทํ าการ  นับแต่วันที่ ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัสําคญั 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เม่ือผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี

เหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั 

(7) ตรวจสอบการลงทุน ซือ้ เช่า จําหน่าย หรือโอนทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนให้เป็นไปตาม

โครงการและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) พิจารณ าให้ความเห็นชอบในวิ ธีการจําหน่ายท รัพ ย์ สิน  หรือวิ ธีการโอนสิท ธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ความเห็นชอบ 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนที่รับฝากไว้รวมทัง้จัดทํา

บญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม 

(10) รับรองว่าการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมลู

ที่ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานท่ีบริษัทจัดการจดัทําและได้รับรองรายงานดงักล่าวเอง หรือที่บริษัท

จดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่บริษัทจดัการว่าจ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถกูต้องของ

รายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิได้ 
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(11) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนรวมภายในกําหนดและตามคําสั่งของบริษัท

จดัการ 

(12) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(13) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(14) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมแยกต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือ

ทรัพย์สินของบคุคลอื่นที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่ และ 

(15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

8.3.4  เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

  บริษัทจดัการอาจเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดเหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที่จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกว่า

90  วนั 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือความ

รับผิดชอบตามที่ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว

ให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกวา่  30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขที่เป็นสาระสําคญัในโครงการจดัการกองทนุรวม เน่ืองจากมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะ

แก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้นี  ้เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่

ดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ

ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกวา่ 90  วนั 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าก่ึง

หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการ

แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15  วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการ 

นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่แก้ไขเสร็จสิน้ 
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 ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะ

ดําเนินการขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่

ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นีเ้ว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอื่น  

(6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบั

การจดัการกองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยทนัที 

(7) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกับผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอ่ืนใดที่คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อน

ผันการชําระหนี ้จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน หรือใน

อนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ 
(8) เม่ือหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ ดูแลผลประโยชน์ว่ามี

ความผิด หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทัว่ไป และ 
(9) เม่ือผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในทกุกรณีการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน เน่ืองจากกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมด
หน้าที่ลงตามข้อ 13 .2  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ และ
ภายในเวลาอนัสมควรที่สามารถทํางานได้ตอ่เน่ือง 
 

8.4  คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) 
   -ไม่มี-   

8.5  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลต่อไปนี ้
   - ผู้สอบบัญชี:   
    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส  จํากดั 
    เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ชัน้ 15 ถ.สาทรใต้ 
    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
    โทร. 02 844 1000 
   - นายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
    1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถ.สาทรใต้ 
    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
    โทร. 02 686 6100  
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   - บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
 บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จํากดั 
74 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 
 โทรศพัท์ 0-2105-4781 

   -  ที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) 
    -ไม่มี-  
 
9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทมี
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้ กํากบั
ดแูลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมที่เป็นผู้ กํากบัดแูลการจดัการกองทุน
ให้เป็นไปตามโครงการกองทุน นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสํานกักํากับดูแลการปฏิบติังานท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทัง้ บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทําหน้าที่
พิจารณากลัน่กรองการทําหน้าที่ของผู้จดัการกองทนุ การบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึน้กบักองทนุ   

9.1  นโยบายกาํกับดูแลกิจการของกองทุน 

  บริษัทให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลธุรกิจกองทุนเพื่อให้การดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคบัของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ รวมถึงนโยบายในการปฏิบติังานด้านธุรกิจจดัการกองทนุภายในบริษัท และจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯเป็นผู้ กํากบัดแูลการจดัการกองทนุ
รวมฯให้เป็นไปตามโครงการฯกําหนด นอกจากนี ้บริษัทยังมีสํานักกํากับดูแลการปฏิบติังานและสํานักตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามท่ีโครงการฯ กําหนด รวมทัง้ บริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลัน่กรองการบริหารจดัการกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ในเร่ืองที่สําคญั 
เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกมุย่ิงขึน้ 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทจดัการฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการจดัการลงทนุ ซึง่จะมีการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีขอบเขต 
หน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตและหน้าที่ในกรณีที่เป็นผู้จดัการกองทนุและกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่  
(1) พิจารณาการเข้าทําหน้าที่ ผู้จดัการกองทนุ และ คา่ธรรมเนียมการจดัการในการจดัตัง้กองทนุ 

(1.1) ในกรณีเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติขัน้ต่ํา พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการจัดการ
ลงทนุ-PIF  ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพฒันาผลิตภณัฑ์ (PDC) เพื่อพิจารณาอนมุติั  
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(1.2) ในกรณีไม่เป็นไปตามคณุสมบติัขัน้ต่ํา พิจารณาให้ความเห็นก่อนเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนมุติั ตามขัน้ตอนที่กําหนด 

(2) พิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินของโครงการ เช่น  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงให้ความเห็นต่อแนวทางการพิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า ให้เช่า 
จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) พิจารณาการบริหารจดัการทรัพย์สินสภาพคลอ่งของกองทนุ/ทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทนุ สามารถลงทนุได้ 
(4) พิจารณาปัจจยัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กบักองทนุ  ได้แก่  

(4.1) ความเส่ียงเก่ียวกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ความเส่ียง
ทางธุรกิจ ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ก.ล.ต./ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเส่ียงจาก
ผลการดําเนินงานท่ีแตกตา่งจากประมาณการอย่างมีนยัสําคญั เป็นต้น 

(4.2) ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทนุในสิทธิรายได้ 
(4.3) ความเส่ียงจากความขดัแย้งผลประโยชน์ 
(4.4) ความเส่ียงในการบริหารจดัการกองทนุ   ตามที่ผู้จดัการกองทนุนําเสนอ   

(5) พิจารณาการบริหารและจดัการกองทนุตามที่ผู้จดัการกองทนุนําเสนอ  ได้แก่     
(5.1) การกู้ ยืมเงิน 
(5.2) การจ่ายเงินปันผล / การคืนเงินลงทนุจากการลดทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(5.3) การเปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการ ได้แก่ การเพิ่มทนุจดทะเบียน การลดทนุจดทะเบียน 
(5.4) การซือ้หรือขายทรัพย์สินหลกัของกองทนุ  
(5.5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม  
(5.6) การเลิกกองทนุ 
(5.7) การพิจารณาคา่ใช้จ่ายที่มีนยัสําคญัของกองทนุ 
(5.8) การแต่งตัง้ / เปล่ียนแปลง บุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุน เช่น คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน , 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์, ผู้ดแูลผลประโยชน์, นายทะเบียนกองทนุ, ผู้ ชําระบญัชี, ที่ปรึกษาต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษากฎหมาย ตามที่ผู้จดัการกองทนุนําเสนอ 

(5.9) พิจารณาการให้ความเห็นตา่ง ๆ ในฐานะผู้จดัการกองทนุ ตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. 
(5.10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(5.11) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทนุ เป็นรายไตรมาส 
(5.12) รับทราบเม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน 

โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุรวมฯ ลงทนุหรือมีไว้อย่างมีนยัสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 
 
9.3   การประชุมของผู้จัดการกองทุน 
  9.3.1 ข้อกําหนดในการประชมุ กระบวนการประชมุ องค์ประชมุและการออกเสียงลงมติ จํานวนครัง้ที่กําหนดให้มี

การประชมุในแตล่ะปี เร่ืองที่กําหนดให้มีการนําเข้าประชมุของผู้จดัการกองทนุ 
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1 กรรมการผู้จดัการ ประธาน
2 ผู้บริหารสงูสดุสายงานจดัการลงทนุ รองประธาน 
3 ผู้บริหารสงูสดุของสายงานปฏิบตัิการ กรรมการ 
4 ผู้บริหารสงูสดุของสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  กรรมการ
5 ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายวิจยั  กรรมการ 
6 ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายกฎหมาย กรรมการ
7 ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน กรรมการ 
8 ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายพฒันาธุรกิจจดัการทรัสต์ กรรมการ 
9 นายเอกกมล ณ ระนอง กรรมการ และ เลขานกุาร 

  
  เงื่อนไขการประชุม  
คณะกรรมการจัดการลงทุน- PIF จะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  ซึ่งในการประชุมจะต้องมี

กรรมการ เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทัง้หมด และต้องมีประธาน หรือ   รองประธาน คนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุทกุครัง้ และมีผู้จดัการกองทนุที่รับผิดชอบกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ ที่รับผิดชอบกองทรัสต์และ/หรือผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายพฒันาธุรกิจจดัการทรัสต์ ที่นําเสนอในวาระนัน้ ๆ 
เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ จงึจะถือวา่ครบองค์ประชมุ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจดัการการลงทุน – PIF ให้ประธานหรือผู้ซึ่งประธานได้มอบหมายส่งหนังสือ
เชิญประชมุไปยงักรรมการให้มาประชมุในสถานท่ีเดียวกนัเว้นแตใ่นกรณีที่จําเป็นเร่งดว่นและกรรมการไม่สามารถมาประชมุใน
สถานท่ีเดียวกันได้ให้สามารถประชุมโดยวิธีประชุมทางจอภาพ (Video Conference) และ/หรือวิธีประชุมทางโทรศัพท์ 
(Conference Telephone Call) ได้ 

 
9.3.2  การทําธุรกรรมที่สําคญัของกองทุนที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ระบุ

เหตผุลของการตดัสินใจตามที่ที่ประชมุมีมติ 
    -ไม่มี-  
 
9.4  การกาํกับดูแลบริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้น 
 กองทนุไม่มีการลงทนุโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยการถือหุ้น 
 

9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยห้ามการซือ้
ขายหลกัทรัพย์โดยอาศยัข้อมลูภายในท่ียงัไม่มีการเปิดเผยเป็นการทัว่ไปและตนเองได้รู้เน่ืองจากตําแหน่งหรือการปฏิบติัหน้าที่ 
โดยกําหนดให้ กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบติัตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด พร้อม
กนันีบ้ริษัทได้กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ (Insider trading) ดงันี ้

 บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลภายในของกองทุนใน
พืน้ที่ห้องปฏิบติังานของ access person 



60 
 

 ควบคุมดูแลให้มีระบบการจดบนัทึกการเข้าออกพืน้ที่หวงห้าม (Access Control) และจัดเก็บข้อมูลดงักล่าว
อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้ถือ ปฏิบัติตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่จดัเก็บในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์  

 บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่ส่ือสารในห้องปฏิบติังานของ access person  

 จดัให้มีการสอบทาน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบติัอย่าง
สม่ําเสมอ 
 ทัง้นีบ้ริษัทจดัการมีบทลงโทษ กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนําไปใช้
ประโยชน์สว่นตน 

9.6  การพจิารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทนุ 

9.6.1  การลงทุนเพิ่มเติมใดๆ ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์และหลกัเกณฑ์การลงทุนที่กําหนดในโครงการ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด 

9.6.2  การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้สําหรับการลงทนุดงักลา่ว จะต้องเกิดประโยชน์ และความเหมาะสม
ในการซือ้หรือ เช่า อสงัหาริมทรัพย์ 

9.6.3  การบริหารเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ สภาพคล่องของกองทุน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น จะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การลงทนุ โดยตัง้อยู่บนประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

9.6.4  แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจดัการพืน้ที่เช่าและจดัหาผู้ เช่า
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมตอ่กองทนุรวม 

 

9.7  การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (นโยบาย ปัจจัยและกระบวนการในการคัดเลือก) 

กองทนุรวมพิจารณาคดัเลือกบริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เน่ืองจากเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์โดยตรง และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการพืน้ที่เช่าตลาดกลาง สินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตรครบวงจร โดยบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั มีความเหมาะสมในการเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุฯ ด้วยเหตผุลดงันี ้ 

9.7.1 บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผู้ มีความรู้ มีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการ “โครงการ
ตลาดไทย” รวมถึงเข้าใจรูปแบบการบริหารจดัการตลาด และมีความสมัพันธ์ คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับผู้
เช่าและคูค้่าของกองทนุฯ   

9.7.2  บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นบริษัทที่มีช่ือเสียง อีกทัง้ยงัสามารถบริหารทรัพย์สิน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยผลประกอบการที่ผ่านมายงัคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี  

9.7.3  บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด เป็นผู้ ถ่ือหน่วยรายใหญ่ โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของ
จํานวนหน่วยท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ซึง่การปฏิบติัหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุฯ ทําให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเกิดความเช่ือมัน่ว่าการบริหารทรัพย์สินของกองทนุจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
กองทนุ   
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9.8  การตดิตามดูแลการปฏิบัตงิานผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สิน 

(1) บริษัทจดัการได้มีการติดตามดแูลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยในแต่ละปีบริษัทจดัการจะ
มีการพิจารณาอนมุติังบประมาณและแผนงานท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นําเสนอ โดยผู้จดัการกองทุนฯได้มีการควบคมุและ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแผนงานทีได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ  โดยจะมีการเรียก
ประชมุเพื่อรับฟังผลการดําเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในแต่ละครัง้ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้อง
ดําเนินการดงันี ้ 

-  จดัทํางบประมาณประจําปี และเสนอตอ่ผู้จดัการกองทนุเพื่อขออนมุติั / ขอเห็นชอบในการจดัทํางบประมาณ
ดงักลา่วจากกองทนุ 

- ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องรายงานผลการดําเนินการตอ่ผู้จดัการกองทนุเป็นรายเดือน (Monthly Meeting) 
- ดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ ภายใต้สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุน กับ 

บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาที่เก่ียวข้อง  

(2) ความเห็นของผู้จดัการกองทนุ ตอ่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย 
 - สําหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ปฎิบัติหน้าที่

เหมาะสมเป็นไปตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารและเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับการอนมุติั 

9.9  การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

- ตรวจสอบรายได้ให้เป็นไปตามสญัญา จากข้อมลูผู้ เช่ารายเดือน (Rent Roll)  
- ควบคมุคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามโครงการการจดัการกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท 
- ให้ดําเนินการภายใต้งบประมาณประจําปีที่ได้รับอนมุติั/เห็นชอบจากกองทนุ 
- ตรวจตราทรัพย์สินของกองทนุเป็นประจําทกุปี และ Surprise check อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.10 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม ทัง้นี ้ไม่

ต่ํากวา่ 2,000,000 บาทตอ่ปี  
 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
จํานวนเงิน 4,503,304 บาท 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ไม่ต่ํากวา่ 180,000 บาทตอ่ปี  

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
จํานวนเงิน 1,350,991 บาท  

9.11 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการสอบ
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ทานภายในก่อนการเปิดเผยข้อมลู ซึง่เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและ

เว็บไซต์ของบริษัท 

9.12 การประชุมผู้ถือหน่วย  

กระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วย  

(ก)  ให้บริษัทจดัการจดัประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อรายงาน

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบในเร่ืองดงันี ้เป็นอย่างน้อย 

(1) การจดัการกองทนุในเร่ืองที่สําคญั และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 
(2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการ

นําเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
(3) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุ และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

 
(ข)  การประชมุวิสามญัในกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี ้

(1) เม่ือบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุ 
(2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยระบเุหตผุลในการ
ขอให้เรียกประชมุไว้อย่างชดัเจน โดยในกรณีดงักล่าวให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 45 วนันบัแต่
วนัที่ได้รับหนงัสือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

สิทธิของผู้ถือหน่วย (โดยเฉพาะกรณีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการทาํรายการที่สําคัญให้ต้องได้รับ
มตพิเิศษของผู้ถือหน่วยลงทุน) 

(ก)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุได้มาจากการ
ลงทนุให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

      ในการเพิ่มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการปฏิบติัดงันี ้
1. ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน

หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึง
หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของกองทนุรวม 

 1.2 ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุดงักลา่วต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมดงักลา่ว จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
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(ข) การทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจดัการจะ
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. การลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทุนรวมกับ
บุคคลที่เก่ียวข้องภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรก หากมลูค่าของธุรกรรมดงักล่าวที่กองทนุรวมทํากบับุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็น
กลุ่มบุคคลเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนใดมีมูลค่ารวมกันตัง้แต่ 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ บริษัทจดัการต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนทําธุรกรรมดงักลา่ว 

1.1 ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับมติเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักลา่ว 

1.2 ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อ
ขอ มติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักลา่ว จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 - องค์ประชมุ 
 ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมจะต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชมุด้วยตนเองหรือโดยการ

มอบฉนัทะเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ทัง้นี ้จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุดงักล่าวต้องถือหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้เว้นแต่ได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นในโครงการ 

  - วิธีการลงมติ 
   ในการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตนเองหรือการมอบฉันทะ หรือการมี

หนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงในอัตราหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยลงทุนและจะ
แบง่แยกหน่วยลงทนุในการออกเสียงมิได้ ทัง้นี ้เว้นแตก่ฎหมายกําหนดให้เป็นอย่างอื่น 

  - ผลการลงมติ 
    ในการลงมติเร่ืองใดๆ ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้เว้นแต่ได้มี
การกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการนี ้

 
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองดังต่อไปนีใ้ห้ถือมติตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1)  การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์ที่มีนยัสําคญั 

(2)  การทําธุรกรรมระหวา่งกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

(3)  การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 
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(4)  การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมซึง่เป็นกรณีที่ต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9.13 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 -ไม่มี- 

9.14 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1)  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิน้สุดระยะเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี จํานวน  1,351,700 บาท 

(2)  คา่บริการอย่างอื่น (non-audit fee) 

  -ไม่มี- 

9.15 กรณีการปฏิบัตหิลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

  -ไม่มี- 

 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทจดัการและกองทนุพงึยดึถือปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมดงันี ้

1. ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานท่ีมีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่

เก่ียวข้องมีการตรวจสอบภายในและรายงานตอ่คณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอมีการบริหารความเส่ียงและ เผยแพร่การกํากับ

ดแูลกิจการที่ดีของกองทนุในรายงานประจําปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

2. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบติัตอ่คูค้่าและกิจการที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจอย่างเป็น

ธรรมโดยกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่ค้าหรือจดัซือ้จดัจ้างและเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจวา่ผู้จดัการกองทนุดําเนินกิจการโดยได้รับอนญุาตอย่างถกูกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินตา่งๆ 

3. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลใดๆที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย

หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศ 

4. พงึระมดัระวงัในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดตอ่สิทธิมนษุยชน 

5. จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรมมีสภาพการทํางานที่เหมาะสมและปลอดภยั 

6. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภคโดยปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานในการติดตอ่และให้บริการแก่ลกูค้า 
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7. ส่งเสริมการดําเนินงานใดๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมโดยรวมไม่กระทําการใดๆท่ีจะมีผลเสียหาย

ต่อช่ือเสียงของประเทศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลกูฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมส่วนรวมให้

เกิดขึน้ในผู้จดัการกองทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง 

10.2  แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
(1) นโยบาย 

บริษัทจดัการสนบัสนนุให้กองทนุยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมและการกํากบัดแูลกิจการที่
ดี ควบคูไ่ปกบัการรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยให้ความสําคญัเป็นอย่าง
มาก ในการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง  รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสง่เสริมคณุภาพของสงัคมด้านตา่งๆ 
ร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพิ่มโอกาสในการศกึษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชนรวมทัง้การบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทจัดการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทําผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสงัคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัท
จดัการได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้รับการประเมินผล Anit-corruption progress indicator อยู่ใน
ระดบั “ได้รับการรับรอง CAC” เน่ืองจากบริษัทจดัการมีการแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฏิบติัโดยมีการสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอของกระบวนการทัง้หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) การดําเนินงาน 

เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ บริษัทจดัการได้แจ้งคู่ค้าและ
ตวัแทนโดยขอความร่วมมือปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่และงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท 
และได้เผยแพร่ให้บคุคลทัว่ไปทราบบนเวปไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใต้ประกาศนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) ในฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์จะมีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้จัดการ
กองทุนซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน กับผู้ช่วยผู้จดัการกองทุนที่ทําหน้าที่ด้านปฏิบติัการเป็นหลกั  โดยผู้จัดการ
กองทนุจะเป็นผู้ควบคมุดแูลการปฏิบติังานของผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ และผู้บริหารสงูสดุของานสายงานจะเป็นผู้พิจารณาการ
จดัการกองทนุของผู้จดัการกองทนุอีกครัง้ 

(2)  การบริหารจัดการกองทุนของฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์จะถูกสอบทานการ
ปฏิบติังานโดยสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติัและสํานกัตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานประจําปี โดยจะครอบคลมุการ
บริหารจัดการในเร่ืองต่างๆที่สําคัญ เช่น  การลงทุนในทรัพย์สินหลักและการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง การตรวจตรา
ทรัพย์สิน การประเมินค่าทรัพย์สิน การจดัเก็บรายได้ การเบิกค่าใช้จ่าย การจดัทําประกนัภยั การเปิดเผยข้อมลู การจดัประชมุ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นต้น และจะมีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 
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(3)  บริษัทจดัการได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการลงทุน PIF เพื่อทําหน้าที่พิจารณาการบริหารจดัการลงทุนในกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์ในเร่ืองที่สําคญัเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกมุและมีประสิทธิภาพ 

 
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
1. บริษัทจัดการกองทุนรวม และบุคคลที่มีการถือหุ้ นในบริษัทจัดการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ประกาศ

สํานกังาน กลต. กําหนด  

2. บคุคลที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการและการจดัการกองทนุ  

3. กองทนุที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ  

4. บุคคลท่ีมีความสมัพันธ์หรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น  ที่ปรึกษา

กองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  เป็นต้น  

5. บคุคลที่มีอํานาจควบคมุ 
 
ธุรกรรมที่เข้าข่ายก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. ธุรกรรมที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ทํากบับคุคลที่เก่ียวข้องซึง่มีลกัษณะเฉพาะตามที่กําหนดประกาศสํานกังาน กลต. กําหนด 

2. รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์/ทรัสตี หรือ

บคุคลอื่นใดที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. รายการการทําธุรกรรมกบักลุม่บคุคลเดียวกนั    

12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกับบริษัทจัดการ 

(1)  บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคมุกองทนุฯหรือถกู
ควบคมุโดยกองทนุรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุรวมฯรวมถึงกิจการที่
ทําหน้าที่ถือหุ้ น กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยัง
หมายความรวมถึง กิจการร่วมกนัและบคุคลซึง่ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวที่
ใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการที่เก่ียวข้องกบับคุลเหลา่นัน้ 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทที่เก่ียวข้องกนัที่สําคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้
-  บริษัทไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กองทนุรวมฯและเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุราย

ใหญ่ของกองทนุ 
-  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานกองทุนรวมฯ ซึ่งในที่นีเ้รียกว่า

“บริษัทจดัการ” 
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การทาํธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีดังต่อไปนี ้  

1.  กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารที่เช่าที่มีบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะผู้ ให้เช่าเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิอยู่ก่อนวนัที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ โดยอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุดงักล่าวเป็นอสงัหาริมทรัพย์
บางสว่นที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ   

2.  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ์ จํากัด มีสิทธิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

3.  กองทุนรวมจะแต่งตัง้บ ริษัท  ไทย  แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์  จํากัด  เพื่ อทําหน้าที่ เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ในฐานะผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ อยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทนุ  โดยกองทนุได้เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารส่ิงปลกูสร้าง (บางสว่น) ภายในโครงการตลาดไท จากบริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ์ จํากัด จดสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาสิน้สุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2573)   ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทย     
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการได้ควบคมุให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องจะประกาศกําหนด นอกจากนี ้บริษัท ไทย 
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ยังได้รับแต่งตัง้จากกองทุนรวมให้ทําหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมโดยขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการฯ 

 

นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง  
บริษัทจดัการมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในการลงทุนครัง้แรก หากเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจดัการบริษัทจดัการต้องย่ืนคํารับรองของบุคคลที่จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินและรายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนของบริษัทจดัการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการ
แล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทัว่ไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้อง
กนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดัการได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้
และจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บุคคลที่ทําการรับรองดงักล่าวเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแต่มี
เหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ่งสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรก 
หากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.14/2558 เร่ือง ข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กล่าวคือ หากในอนาคตกองทุนจะมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่เก่ียวกับการทําธุรกรรมการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรมตามมูลค่าในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยต่อ
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สาธารณะ หรือกรณีที่บริษัทมีการลงทุนหรือใช้บริการกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที่ มีราคา 
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีสามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมเท่านัน้ 
และในกรณีที่การทาํธุรกรรมกบับคุลที่เก่ียวข้องไม่มีมลูคา่ในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือราคา คา่ตอบแทนหรือ
คา่บริการเป็นไปตามอตัราที่สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กบัธุรกรรมนัน้ บริษัทจะทําธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการทําธุรกรรมทุก
ครัง้ และหากเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
หรือกรณีการทําธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละสามของมลูค่าสทุธิของกองทนุ บริษัทจะทํา
ธุรกรรมดงักล่าวได้ต่อเม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนและได้รับคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปท่ี
มิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ(at arm's length transaction) 

(2)  รายช่ือของบคุคลที่เก่ียวข้อง 
รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1 กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนั 43 นางสณีุ แนวพานิช 
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    44 นางสาววิลาสินี อศัวางกรู 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 45 นางสภุากร สจุิรัตนวิมล 
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 46 นายมนตรี ทวีวิทยากลุ 
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 47 นายสมคิด ลิขิตปริญญา 
6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 48 นางสาวสวุรรณา ตถัยาธิคม 
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 49 นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสขุชยั 
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 50 นายเอกกมล ณ ระนอง 
9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 51 นางสาวทิวารินทร์ วชัรินทรานนท์ 
10 นายลวรณ แสงสนิท 52 นายศรฤทธ์ิ เตรียมวรกลุ 
11 นายสรุพล โอภาสเสถียร 53 นายณฏัฐะ มหทัธนา 
12 นายธนธชั หงษ์ค ู 54 นางสาวอษรา เฉลิมมขุ 
13 นายจารุวฒัน์  ไวศยะ 55 นางสาวรณิดา สถานพุงษ์ 
14 นายลือชยั ชยัปริญญา 56 นางจฑุามาส นชุประยรู 
15 นายเชิดชยั ชมภนูกุลูรัตน์ 57 นางณฐัชนญั วงัธนากร 
16 นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา 58 นายวิชชพุงศ์ เจริญเอี่ยม 
17 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 59 นางสาวอธิจิต มนชูยั 
18 นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ 60 นางสาวอนตุตมา บํารุงศิริ 
19 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 61 นายศกัด์ิชยั วิมลไชยจิต 
20 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    62 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 
21 นางสาววรวรรณี ตัง้ศิริกศุลวงศ์  63 นายฤทธิศกัด์ิ คงัคายะ 
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ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

22 นางสาวพิไลวรรณ ออ่งธรรมกลุ 64 นางสาววารุณี ทองผิว 
23 นางรุ้งตวนั อิศรพนัธุ์ 65 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
24 นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ 66 นายชนะวิชช์ เลิศลํา้อําไพ 
25 นางแสงจนัทร์ ลี 67 นางสาวศิวพร วดุานพุนัธ์ 
26 นายเสรี ระบิลทศพร 68 นางบวัทิพย์ จนัทรกานต์ 
27 นายชชัพล สีวลีพนัธ์ 69 นางสาวพีรภาว์ สขุโรจน์รัตน์ 
28 นายสมชยั อมรธรรม 70 นายกิตติเชษฐ์ สรุเชษฐพาณิช 
29 นายไพรัช มิคะเสน 71 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 
30 นายกานต์ ลชิตากลุ 72 นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา 
31 นางสาวอสมา เลิศลดาศกัด์ิ 73 นางสาวกลุณฐัฐา อภิปริกิตต์ิชยั 
32 นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวฒัน์ 74 นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกลุ 
33 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสิน 75 นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กลุ 
34 นายศรชยั เตรียมวรกลุ 76 นางสาวมณีพร ดวงมณี 
35 นายอมรศกัด์ิ วงษ์เซ็ง 77 นางสาวนงค์นชุ ทองสิน 
36 นายสมภพ ประกายรุ้งทอง 78 นางสาวพิมพ์สภุาว์ วงศ์เมืองแก่น 
37 นายเทิดศกัด์ิ แสงวิมล 79 นายภากร ธรรมกลุ
38 นายสมเกียรติ เรืองอดุม 80 นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกศุล 
39 นายยืนยง เทพจํานงค์ 81 นางจิราภา กําพสิุริ 
40 นายศราวฒิุ อิรนพไพบลูย์ 82 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 
41 นายกิตติศกัด์ิ บญุราศรี 83 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 
42 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 

 
รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท  
เฉพาะในการทาํธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ  

2 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  

    หมายเหต:ุ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่บริษัท
จดัการโดยตรง 
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12.2   นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต และแนวโน้มการทาํรายการ
ระหว่างกันในอนาคต และแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจดัการ บุคคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจดัการ
จะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1.  ในการทําธุรกรรมกบับุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เร่ืองข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกัน
และจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 36/2562เร่ือง การจดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ 

  2. ในการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เข้าองค์ประกอบทัง้ 2 ข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  เป็นธุรกรรมการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 (2)  เป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 100 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวให้นับรวมมูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึน้ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นธุรกรรมท่ีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทํากบับุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการ
เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัด้วย 
บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่ 

(1) เม่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็น
ธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length 
transactions) และ 
  (2)  ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ส่วนที่ 4 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.   ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 
 13.1 งบการเงนิ           
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ลาดไท 

 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ลาดไท (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุ
เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่16 สงิหาคม  
พ.ศ. 2553 โดยไม่มกีารกําหนดอายุโครงการ มวีตัถุประสงค์เพื่อระดมเงนิทุนจากนักลงทุนทัว่ไป โดยนําเงนิที่ได้
จากการระดมเงนิทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสงัหารมิทรพัย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าว 
ตลอดจนทําการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรอืจําหน่ายทรพัย์สนิต่างๆ ทีก่องทุนรวมฯไดล้งทุนไว
หรอืมไีวไ้ม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ใหเ้ช่าช่วง และ/หรอืขาย หรอืดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรพัย์สนิ เพื่อมุ่ง
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯและผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นและ/หรอื
หลกัทรพัย์อื่นและ/หรอืการหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรพัย์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด 
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซื้อขาย
ไดต้ัง้แต่วนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรอ้ยละ 33.33 
 
กองทุนรวมฯบรหิารงานโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บรษิัทจดัการฯ”)โดย 
มธีนาคารซติี้แบงก์ เอน็เอ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมบีรษิทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ์ จํากดั  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากฝา่ยบรหิารของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรบักองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สมาคมบรษิัทจดัการ
ลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์แนวปฏบิตัทิาง
บญัช)ี ส่วนเรื่องที่แนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ําหนดไว ้กองทุนรวมฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิ 

งบการเงนิได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นตามที่
อธบิายในนโยบายการบญัช ี

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีที่กําหนดในแนวปฏิบตัิทางบญัชีกําหนดให้ใช้ประมาณการ 
ทางบญัชทีี่สําคญัและการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารซึ่งจดัทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีอง
กองทุนรวมฯไปถอืปฏบิตั ิกองทุนรวมฯ ไดเ้ปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน 
หรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที8่ 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนั
หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 การนําแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

3.1 การนําแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 
 
กองทุนรวมฯ ได้นําแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยรบัรูผ้ลกระทบ
สะสมทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้เป็นครัง้แรก โดยปรบัปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้าํการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของแนวปฏิบัติทางบัญช ี
อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของกองทุนรวมฯ พจิารณาว่าผลกระทบจากการนําแนวปฏบิตัทิางบญัชใีหมด่งักล่าวมา
ถอืปฏบิตัไิมม่สีาระสาํคญั จงึไมไ่ดป้รบัปรุงผลกระทบสทุธใินกาํไรสะสมตน้งวด 
 

3.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการนําแนวปฏบิตัทิางบญัชมีาถอืปฏบิตั ิ
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอื
ขาดทุน และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด และลกูหนี้รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารคา้งรบัซึง่วดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ซึง่กองทุนรวม
ฯ รบัรูด้อกเบีย้จ่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําใหก้องทุนรวมฯ ต้องพจิารณา
และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ตัง้แต่
วนัที ่1มกราคม พ.ศ. 2563ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ กองทุนรวมฯ ไดจ้ดักลุ่ม
ลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ โดยอตัรา
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเดรดติ
จากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปจัจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี้ 
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4 นโยบายการบญัชี 
 
4.1 สินทรพัยท์างการเงิน 

 
ก) การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทัง้หมดจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นเงินสด 
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด และลกูหนี้รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารคา้งรบั ซึง่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสินทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กองทุนรวมฯจะรบัรู้รายการ ณ วนัที ่
ทํารายการค้า ซึ่งเป็นวนัที่กองทุนรวมฯเขา้ทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกองทุนรวมฯ 
จะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลง 
หรอืได้ถูกโอนไปและกองทุนรวมฯได้โอนความเสีย่งและผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเป็นเจ้าของ 
สนิทรพัยอ์อกไป 
 

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัที่ตามงบแสดงฐานะการเงนิ หากไม่มอีตัราผลตอบแทน ณ วนัที่ตามงบแสดง
ฐานะการเงนิ จะใช้อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงนิ (Market Maker) เสนอซื้อ และกรณีที่ไม่มีอัตรา
ผลตอบแทนดงักล่าว บรษิทัจดัการฯ จะประมาณราคายุตธิรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนประกาศกาํหนด 
 
กาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะบนัทกึอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 
ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีอง 
เงนิลงทุนนัน้รวมถงึผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไว้
ในกําไรสะสม จะบนัทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จําหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ 
ชนิดเดยีวกนัออกไปบางสว่น ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
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4 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

4.2 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 
 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึง สทิธกิารเช่าอาคารและสิง่ปลูกสร้าง งานระบบ สาธารณูปโภค และสิง่
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีล่งทุนโดยกองทุนรวมฯแสดงดว้ยราคายตุธิรรมโดยไมค่ดิค่าเสือ่มราคาราคาทุนของ
อสงัหารมิทรพัยเ์ริม่แรกแสดงในราคาทีไ่ดม้ารวมกบัตน้ทุนเกีย่วเนื่องทีเ่กดิขึน้ 
 
การกําหนดราคายุตธิรรมดว้ยวธิพีจิารณาจากรายได ้ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิใชร้าคาซึง่ประเมนิโดย 
ผูป้ระเมนิอสิระตามรายชื่อทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ใหค้วามเหน็ชอบ  
ซึ่งบรษิัทจดัการฯ จะจดัให้มีการประเมินราคาทุกสองปีนับจากวนัที่ที่มีการประเมินราคาเพื่อซื้อหรอืเช่า
อสังหาริมทรพัย์หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์อย่างเป็น
สาระสําคัญ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครัง้ล่าสุด การ
เปลีย่นแปลงในราคายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นรายการกําไรหรอืขาดทุนจาก
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 
ทัง้นี้ กองทุนรวมฯ เลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19ทีอ่อก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563ถึงวนัที่ 31ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกองทุนรวมฯ เลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ COVID-19ที่มีผลต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีว่ดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 
 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนื 
เมือ่ทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า 
 

4.4 ลกูหน้ีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรบั 
 
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารค้างรบัแสดงถึงจํานวนเงนิที่ลูกค้าต้องชําระ ซึ่งเกิดจากการให้เช่าและ
ใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ 
 
กองทุนรวมฯรบัรู้ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารค้างรบัเมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่
ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มี
นัยสาํคญั กองทุนรวมฯจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจาํหน่ายเนื่องจากกองทุนรวมฯตัง้ใจทีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา 
 
ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหนี้รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารคา้งรบัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 3.2 
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4.5 หน้ีสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภทและวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกองทุนรวมฯต้องวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และ 
วดัมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ข) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กองทุนรวมฯตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว 
หรอืไดม้กีารยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกองทุนรวมฯมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กองทุนรวมฯ
จะต้องพิจารณาว่ารายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัด
รายการ กองทุนรวมฯจะต้องรบัรูห้นี้สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดั
รายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ด้วยมูลค่าตามบญัชทีี่เหลอือยู่ และรบัรู้ส่วนต่างในรายการกําไรหรอื
ขาดทุนอื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
หากกองทุนรวมฯพจิารณาแลว้ว่าการต่อรองเงือ่นไขดงักล่าวไม่เขา้เงือ่นไขของการตดัรายการ กองทุนรวม
ฯจะปรบัปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิเดมิ (Original effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่าง
ในรายการกาํไรหรอืขาดทุนอื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

เงนิมดัจาํรบัจากผูเ้ชา่ 
 
ผูเ้ช่าตกลงวางเงนิมดัจําแก่กองทุนรวมฯ เป็นเงนิสดตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่าและบรกิาร และระยะเวลา 
ที่ได้ขยายออกไปเพื่อเป็นหลกัประกนัสําหรบัการปฏบิตัหิน้าที่ตามสญัญาเช่าและบรกิาร โดยกองทุนรวมฯ 
จะคนืเงนิมดัจําให้แก่ผู้เช่าโดยปราศจากดอกเบี้ยหกัลบด้วยยอดค้างชําระและค่าเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่ผู้เช่าส่งมอบการครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ที่เช่ากลบัคนืแก่กองทุนรวมฯ ใน
สภาพสะอาดและเรยีบรอ้ย 
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4.6 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กองทุนรวมฯมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กองทุนรวมฯ  
ตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจาํนวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กองทุนรวมฯจะวดัมลูคา่ของจาํนวนประมาณการหนี้สนิโดยใชม้ลูคา่ปจัจุบนัของรายจ่ายทีค่าดวา่จะตอ้งนํามา
จ่ายชําระภาระผูกพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมูลค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้ 
 

4.7 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารจากสญัญาเชา่และบรกิารทีม่ลีกัษณะการใหเ้ชา่และใหบ้รกิารแบบต่อเนื่องรบัรูต้าม
วธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 
 
รายไดด้อกเบีย้และคา่ใชจ้่ายรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.8 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ของกองทุนรวมฯ 
 

4.9 การแบง่ปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 
การแบ่งปนัส่วนทุนบนัทึกในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งคณะกรรมการจดัการลงทุน - Property 
Fund &Infrastructure Fund & REIT ของบรษิทัจดัการฯ มมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลและกําหนดวนัปิดสมุดทะเบยีน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการฯ มนีโยบายการแบ่งปนัส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยมเีกณฑ์และเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้ 
 
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บรษิัทจดัการฯ จะแบ่งปนัส่วนทุนให้แก่ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธทิี่ไม่รวมกําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ ประจาํรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

2) ในกรณีกองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจัดการฯ อาจแบ่งปนัส่วนทุนให้แก่ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้

 
ทัง้นี้ในการแบ่งปนัส่วนทุนดงักล่าวต้องไม่ทําให้เกิดยอดขาดทุนสะสมเพิม่ขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชทีี่มกีารแบ่ง 
ปนัสว่นทุนนัน้ 
 
บรษิัทจดัการฯ จะดําเนินการแบ่งปนัส่วนทุนดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลา
บญัช ีหรอืกรณีทีบ่รษิทัจดัการฯ ไดม้ปีระกาศแบ่งปนัส่วนทุนแล้ว และไม่สามารถแบ่งปนัส่วนทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไดต้ามวนัทีไ่ดแ้จง้ไว ้ทัง้นี้หากกรณีทีบ่รษิทัจดัการฯ ไม่สามารถแบ่งปนัส่วนทุนไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บรษิทั
จดัการฯจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 
เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 
 
ในการพจิารณาแบ่งปนัส่วนทุน ถ้าการแบ่งปนัส่วนทุนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชมีมีูลค่าตํ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่แบ่งปนัส่วนทุนในครัง้นัน้และใหย้กไปแบ่งปนัสว่นทุนพรอ้ม
กนัในงวดสิน้ปีบญัช ีสาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการแบ่งปนัส่วนทุน บรษิทัจดัการฯ จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว ้เวน้
แต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอีํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศกําหนด  
สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บรษิทัจดัการฯ จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

6.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยคอืความเสีย่งที่มูลค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิจะเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยของกองทุนรวมฯ ซึ่งประกอบด้วยสนิทรพัย์และหน้ีสนิ
ทางการเงนิของกองทุนรวมฯ และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 
 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสทุธิ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 

 มีอตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด
มีอตัราดอกเบีย้

คงท่ี
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม

     

สนิทรพัยท์างการเงนิ     
เงนิฝากธนาคาร 183,634,926 - 32,000 183,666,926
พนัธบตัรและตัว๋เงนิคลงั - 349,827,008 - 349,827,008

 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสทุธิ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 

 มีอตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด 

 
มีอตัรา

ดอกเบีย้คงท่ี 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิ     
เงนิฝากธนาคาร 180,333,053 - 32,000 180,365,053 
พนัธบตัร - 339,219,095 - 339,219,095 

 
6.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีคู่่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึง่อาจมผีลต่อกระแสเงนิสด
รบัจากสนิทรพัยท์างการเงนิของกองทุนรวมฯ ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อเกดิจากความเสีย่งในการจดัการ
เรยีกเกบ็คา่เชา่ 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นการให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มผีูเ้ช่า
จํานวนมาก นอกจากนี้กองทุนรวมฯ มกีารกําหนดให้มกีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจําค่าเช่าล่วงหน้าจากผูเ้ช่าของ
กองทุนรวมฯ เพือ่เป็นประกนั ในกรณีทีก่องทุนรวมฯ ไมส่ามารถเกบ็คา่เชา่ได ้บรษิทัจดัการฯ เชือ่วา่กองทุนรวม
ฯไม่มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่ออื่นนอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุน (หากม)ี ทีไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิ
แล้วซึ่งประเมนิจากประสบการณ์การชําระเงนิในอดตี เงนิมดัจํารบัจากผูเ้ช่า และปจัจยัอื่น ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกจิภายในประเทศ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน(ต่อ) 
 
6.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจีาํนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชาํระ
ภาระผูกพนัเมื่อถึงกําหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กองทุนรวมฯ มีเงนิสดและเงนิฝากธนาคารที่
สามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจีํานวน 183,676,084 บาท (พ.ศ. 2562: 180,369,218บาท) เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
บรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวมฯ 
 

6.4 การบริหารความเส่ียง 
 
กองทุนรวมฯ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง  
เชน่การกระจายประเภทเงนิลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจ่ะลงทุน 
 

7 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 
การประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ กองทุนรวม
ฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
สําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได ้
กองทุนรวมฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้  
 
ขอ้มลูระดบั 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่าง

เดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2: ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคา) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้
หรอืหนี้สนินัน้ 

ขอ้มลูระดบั 3: ขอ้มูลสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่
สามารถสงัเกตได)้ 
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7 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน(ต่อ) 
 

 31ธนัวาคม พ.ศ.2563 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 1,735,000,000 1,735,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   ตราสารหน้ี - 349,827,008 - 349,827,008 

รวมสนิทรพัย ์ - 349,827,008 1,735,000,000 2,084,827,008 

 

 31ธนัวาคม พ.ศ.2562 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 1,803,000,000 1,803,000,000 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์     
   ตราสารหน้ี - 339,219,095 - 339,219,095 

รวมสนิทรพัย ์ - 339,219,095 1,803,000,000 2,142,219,095 

 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี 
 
ก) เทคนิคการประเมนิมลูคา่สาํหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่2 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึง่มลูคา่ยุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
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7 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน(ต่อ) 
 

ข) เทคนิคการประเมนิมลูคา่สาํหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่3 
 
บรษิทัจดัการฯ ไดจ้ดัให้มกีารประเมนิมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์โดยผูเ้ชีย่วชาญการประเมนิมูลค่า
อสิระ (“ผูป้ระเมนิอสิระ”) ซึ่งเป็นผูท้ี่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานวชิาชพีและเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการ
ประเมินมูลค่าในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทเดียวกัน ผู้ประเมินอิสระได้รายงานโดยตรงต่อบรษิัทจดัการฯ  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงนิ บรษิทัจดัการฯ จดัใหม้กีารสอบทานการประเมนิมลูค่าทีจ่ดัทําโดย 
ผูป้ระเมนิอสิระ บรษิทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ สอบทานกระบวนการและผลการ
ประเมนิมลูคา่ในแต่ละงวดบญัช ีซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานของกองทุนรวมฯ 
 
ขอ้มูลหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสดซึ่งพจิารณา
จากประเภทธุรกจิ สถานทีต่ัง้โครงการ ความสามารถในการสรา้งกระแสรายได ้และตลาดคู่แข่ง ซึ่งในทีน่ี้ผูป้ระเมนิ
ได้กําหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสดสําหรบัทรพัย์สนิที่ทําการประเมนิราคาอยู่ที่อตัรารอ้ยละ 15.00(พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 15.00) โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากตลาด จากการบรหิาร
การจดัการ และจากสภาพคล่อง 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมได้มีการวิเคราะห์ทุกงวด โดยบริษัทจดัการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมฯ ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทุนรวมฯ จะสอบทานรายงานและสมมตฐิานการประเมนิราคายุตธิรรมทีไ่ดร้บัจาก
จากผูป้ระเมนิราคาอิสระเพื่อวเิคราะห์สาเหตุและสอบทานความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยตุธิรรม 
 
กองทุนรวมฯ ไมม่กีารเปลีย่นเทคนิคการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งปี 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมตฐิานหลกัในการคาํนวณ 
 
 เงินลงทุนใน 
 อสงัหาริมทรพัย ์

 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 
31ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท 
  

เพิม่ขึน้รอ้ยละ1.00ของอตัราคดิลด (64) 
ลดลงรอ้ยละ 1.00ของอตัราคดิลด 68 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.00ของอตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ 86 
ลดลงรอ้ยละ 1.00ของอตัราการเตบิโตของรายไดค้า่เชา่ (82) 
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8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัและข้อสมมติฐาน 
 
กองทุนรวมฯ มกีารประมาณการทางบญัชี และการใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบญัชอีาจไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จรงิ ประมาณการทางบญัชแีละขอ้สมมตฐิานที่มคีวามเสีย่งอย่าง
เป็นสาระสาํคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้ามี
ดงันี้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ไมม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคล่อง วดัมลูคา่โดยใชก้ารพจิารณา
กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยค์ดิลดดว้ยอตัราทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่ง 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมนิอสิระในการประเมนิราคาของอสงัหารมิทรพัย ์

 
9 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 
กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 
ดงันัน้จงึไมม่คีวามจาํเป็นในการแสดงขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงาน 
 

10 เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิลงทุนตน้ปี 339,219,095 339,328,211 
เพิม่ขึน้ 1,178,302,003 1,354,439,083 
จาํหน่าย (1,170,000,000) (1,360,000,000) 
รายไดด้อกเบีย้ 2,291,481 5,410,789 
กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 14,429 41,012 

เงนิลงทุนสิน้ปี 349,827,008 339,219,095 
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11 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์น้ปี 1,803,000,000 1,800,000,000 
ซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 20,030,654 2,697,201 
(ขาดทุน)กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (88,030,654) 302,799 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ิน้ปี 1,735,000,000 1,803,000,000 

 
กองทุนรวมฯลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์างสว่นในโครงการตลาดกลางสนิคา้เกษตร (ตลาดไท) ซึง่รวมถงึ 
สิทธิการเช่าอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 31/32, 31/1-3, 32/369-32/387, 32/6, 32/9, 32/1034-5, 
32/128,32/475 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ก.ม.42 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รวมเนื้อที ่
84,407.50ตารางเมตร พรอ้มทัง้สาธารณูปโภค งานระบบและสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆซึง่เป็นสว่นควบทีม่ไีวเ้พื่อ
ใชป้ระโยชน์สําหรบัอาคารเป็นการเฉพาะ จํานวน 85,626.04ตารางเมตร รวมเนื้อที่ทัง้สิ้น170,033.54ตารางเมตร  
โดยการจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่เป็นระยะเวลา 20ปีเริม่ตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ.2553 
 
กองทุนรวมฯ ไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิราคาอสิระ ประเมนิราคาเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการตลาดไท ซึ่งมอีายุ
สญัญาเชา่คงเหลอื 9 ปี10 เดอืน 11 วนัโดยใชว้ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ซึง่เป็นการประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิ โดยพจิารณาจากความสามารถของทรพัย์สนิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยใชว้ธิกีารคํานวณมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ
จากประมาณการรายไดก้ระแสเงนิสดรบัทีค่าดว่าจะไดร้บัสุทธจิากทรพัยส์นินัน้ในอนาคต ตามรายงานลงวนัที2่5กนัยายน
พ.ศ.2563การประเมนิราคาดงักล่าวใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่นีัยสาํคญัมาเป็นตวัแปรในเทคนิคการประเมนิ
มลูคา่ กองทุนรวมฯจงึไดจ้ดัประเภทการวดัมลูคา่ยตุธิรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ ไดป้รบัมูลค่าเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นมูลค่ายุตธิรรมทีมู่ลค่า
1,735ลา้นบาท และบนัทกึขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีจาํนวน88.03 ลา้นบาท 
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12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ณวนัที3่1ธนัวาคมพ.ศ.2563 และพ.ศ.2562 กองทุนรวมฯมรีายละเอยีดเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดดงัต่อไปนี้ 
 

 เงินต้น (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

รายการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิสดในมอื 9,158 4,165 - - 
เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 32,000 32,000 - - 
เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 183,634,926 180,333,053 0.00 - 0.20 0.05 - 0.70 

รวม 183,676,084 180,369,218   
 

13 ลกูหน้ีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรบั 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ลกูหนี้รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารคา้งรบั - กจิการอื่น 6,875,912 9,014,338 
หกัคา่เผือ่ผลขาดทุน (639,296) (416,064) 
รวม ลกูหนี้รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารคา้งรบั 6,236,616 8,598,274 
 

14 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มจีาํนวน 180,000,000 หน่วย  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 180,000,000หน่วย) มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 9.90 บาท 
 
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนมดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 จาํนวน  จาํนวน  

 หน่วยลงทุน บาท หน่วยลงทุน บาท 
     

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน ออกจาํหน่าย     

และชาํระแลว้ 180,000,000 1,782,000,000 180,000,000 1,782,000,000 
     

ยอดตน้ปี 180,000,000 1,782,000,000 180,000,000 1,782,000,000 
ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - - - 

ยอดปลายปี 180,000,000 1,782,000,000 180,000,000 1,782,000,000 
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14 ส่วนของผูถ้ือหน่วยลงทุน(ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของกาํไรสะสมมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 381,957,109 347,392,339 
บวก กาํไรจากการลงทุนสทุธ ิ 334,643,299 332,120,959 
 (ขาดทุน)กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (88,016,225) 343,811 
หกั การแบ่งปนัสว่นทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (หมายเหตุ15) (299,160,000) (297,900,000) 

ยอดปลายปี 329,424,183 381,957,109 

 
15 การแบง่ปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 
คณะกรรมการจดัการลงทุน-Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ของบรษิทัจดัการฯมมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผล
ระหวา่งกาลสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที3่1ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 
รายละเอยีดเงนิปนัผลสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

     อตัราต่อ  
   วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน  หน่วยลงทุน จาํนวนเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัท่ีอนุมติั ผู้ถือหน่วยลงทุน วนัท่ีจ่าย บาท บาท 
       

1 
 

1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

17กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2มนีาคม พ.ศ. 2563 
 

16มนีาคม พ.ศ. 2563 
 

0.4000 72,000,000 

2 
 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ  
31 มนีาคม พ.ศ.2563 

18พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

1มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 

16มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 

0.4400 79,200,000 

3 
 

1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

17สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

31สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

16กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

0.3620 65,160,000 

4 
 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึ  
30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

18พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 

2ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

21ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

0.4600 82,800,000 
 

      299,160,000 
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15 การแบง่ปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน(ต่อ) 
 
รายละเอยีดเงนิปนัผลสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

     อตัราต่อ  
   วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน  หน่วยลงทุน จาํนวนเงิน 

ครัง้ท่ี ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด วนัท่ีอนุมติั ผู้ถือหน่วยลงทุน วนัท่ีจ่าย บาท บาท 
       

1 
 

1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

15กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 

1มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

15มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

0.3900 
 

70,200,000 
 

2 
 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ  
31 มนีาคม พ.ศ.2562 

17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

31พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

14มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 

0.4220 
 

75,960,000 
 

3 
 

1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึ  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

15สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

29สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

16กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

0.4120 
 

74,160,000 
 

4 
 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถงึ  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

18พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 

2ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

19ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

0.4310 
 

77,580,000 
 

      297,900,000 

 
16 ค่าใช้จ่าย 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม 
การบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ คดิคาํนวณดงัต่อไปนี้ 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บรษิัทจดัการฯได้รบัค่าธรรมเนียมจดัการกองทุนรวมฯเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมฯ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) ทัง้นี้ไมต่ํ่ากวา่ 2ลา้นบาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่) ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมฯ ทัง้นี้ไมต่ํ่ากวา่ 0.18ลา้นบาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10ต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)  
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมฯ ทัง้นี้ไมต่ํ่ากวา่ 0.18 ลา้นบาทต่อปี 
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16 ค่าใช้จ่าย(ต่อ) 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัค่าตอบแทนในการทาํหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทุนรวมฯโดยเรยีกเกบ็จาก
กองทุนรวมฯ เป็นรายเดอืนตามสญัญาทีท่ําขึน้ระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งสญัญามผีลบงัคบั
ใช ้เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ.2553เป็นตน้ไป ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
1) ค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็ค่าเช่าและค่าตอบแทนในนามกองทุนรวมฯ ในอตัรารอ้ยละ 3.50ของรายไดค้่าเช่าและ

ค่าตอบแทนสุทธขิองกองทุนรวมฯ เฉพาะจากทรพัย์สนิของกองทุนรวมฯที่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้รบัจาก 
การเป็นผูบ้รหิาร 

2) ค่าคอมมชิชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการบุคคลดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 6.00ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าตอบแทนสุทธขิองกองทุนรวมฯ เฉพาะจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัจากการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิาร 

3) คา่ธรรมเนียมพเิศษ ในอตัรารอ้ยละ 7.00ของรายไดส้ทุธจิากอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ รายไดส้ทุธจิากอสงัหารมิทรพัย ์ 
(Net Property Income) หมายถงึ รายไดท้ัง้หมดทีก่องทุนรวมฯไดร้บัจากการใหเ้ช่า ใหใ้ชป้ระโยชน์หรอืใหบ้รกิาร
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรพัย์ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯที่เกี่ยวกับ
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในขอ้ 1) ขอ้ 2) และขอ้ 4)  

4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ในอัตราไม่เกิน60 ล้านบาทต่อปีสําหรบัปีแรก และปรบัเพิ่มขึ้นใน 
แต่ละคราวในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 3ปี 

 
ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ตามขอ้ 1) ถงึ 4)ขา้งต้น รวมแล้วไม่เกนิ รอ้ยละ 30.00 ของรายไดค้่า
เชา่และคา่ตอบแทนสทุธขิองกองทุนรวมฯ 
 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าทําความสะอาด ค่ารกัษาความปลอดภัย 
คา่ประกนัภยั คา่ซ่อมบาํรุงรกัษา คา่ประเมนิราคาสนิทรพัยแ์ละภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
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17 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรอืกิจการที่มอีํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรอื 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักองทุน
รวมฯ รวมถงึกจิการทีท่าํหน้าทีถ่อืหุน้ กจิการย่อย และกจิการทีเ่ป็นกจิการย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอื
กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกจิการร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้มและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของกองทุนรวม
ฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ
คาํนึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่าํคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 บรษิทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดัเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารงานของกองทุนรวมฯซึ่งในทีน่ี้เรยีกว่า 

“บรษิทัจดัการฯ” 
 
รายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้ 
 
ก) รายได้ 
 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 

 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 

 บาท บาท 
   

บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั   
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 4,195,839 809,306 
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17 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้(ต่อ) 
 
ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 

 บาท บาท 
   

บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั   
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 149,024,060 147,834,626 
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 46,642,740 46,986,585 
   
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)   
   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,503,304 4,512,048 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,350,991 1,353,614 

 
ค) ยอดคงเหลือ 
 

 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 

 บาท บาท 
   

บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั   
   ลกูหนี้คา่เชา่และคา่บรกิาร 787,709 79,335 
เจา้หนี้อื่น 344,877 18,457 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 16,309,104 21,491,808 
   
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)   
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 497,646 511,426 

 
ง) การแบง่ปันส่วนทุน 
 

 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 

 บาท บาท 
   

บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั   
   เงนิปนัผลจ่าย 99,720,000 99,300,000 
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18 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
กองทุนรวมฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรพัย์ระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563โดยไม่รวม 
เงนิฝากธนาคาร เป็นจํานวนเงนิรวม 2,348 ล้านบาท (พ.ศ. 2562:2,714ล้านบาท)โดยคดิเป็นรอ้ยละ109(พ.ศ. 2562: 
คดิเป็นรอ้ยละ126)ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี 
 

19 ภาระผกูพนั 
 
ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562กองทุนรวมฯมีภาระผูกพันสําหรบัค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ค่าบรกิารจดัการขยะ ค่าบรกิารทําความสะอาด และค่ารกัษาความปลอดภยั ซึ่งค่าธรรมเนียมการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะถูกปรบัขึ้นในแต่ละคราวในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.00 ทุกๆ 3ปี (หมายเหตุ 16) ทัง้นี้
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่ไดถู้กปรบัขึน้ในปี พ.ศ. 2562และพ.ศ. 2563จํานวนขัน้ตํ่าทีผู่กพนัต้องจ่ายในอนาคตตาม
สญัญาดงักล่าวมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ไมเ่กนิ 1 ปี 68,855,383 64,025,035 
เกนิ1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 228,494,338 226,167,512 
มากกวา่ 5 ปี 298,364,509 352,402,489 

รวม 595,714,230 642,595,036 
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            13.2  แสดงข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบอย่างน้อย 3 ปี 

 

หน่วย: บาท หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพ่ิม/ลด

สินทรัพย์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 %
เงินลงทุนที่แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 349,827,008 339,219,095 3.1% 339,219,095
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 1,735,000,000 1,803,000,000 (3.8%) 1,803,000,000 2,139,328,211 (15.7%)

(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2561 : 2,121,789,202 บาท
พ.ศ. 2560 : 2,072,209,772 บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 183,676,084 180,369,218 1.8% 180,369,218 153,013,671 17.9%
ลูกหน้ีค่าเช่าและค่าบริการ 6,236,616 8,598,274 (27.5%) 8,598,274 7,569,267 13.6%
เงินจ่ายล่วงหน้า 9,110,986 6,032,178 51.0% 6,032,178 4,646,544 29.8%
สินทรัพยอ์ื่น 1,014,783 460,447 120.4% 460,447 146,532 214.2%

รวมสินทรัพย์ 2,284,865,477 2,337,679,212 (2.26%) 2,337,679,212 2,304,704,225 1.43%

หน้ีสิน
เจา้หน้ีอื่น 5,302,239 3,816,313 38.9% 3,816,313 3,835,299 (0.5%)
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 66,369,206 64,392,257 3.1% 64,392,257 66,600,507 (3.3%)
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 72,311,426 73,788,903 (2.0%) 73,788,903 73,247,584 0.7%
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,620,888 26,129,161 (21.1%) 26,129,161 27,605,468 (5.3%)
หน้ีสินอื่น 8,837,535 5,595,469 57.9% 5,595,469 4,023,028 39.1%

รวมหน้ีสิน 173,441,294 173,722,103 (0.16%) 173,722,103 175,311,886 (0.91%)
สินทรัพย์สุทธิ 2,111,424,183 2,163,957,109 (2.43%) 2,163,957,109 2,129,392,339 1.62%
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ไดรั้บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 1,782,000,000 1,782,000,000 0.00% 1,782,000,000 1,782,000,000 0.00%
กาํไรสะสม 329,424,183 381,957,109 -13.75% 381,957,109 347,392,339 9.95%

สินทรัพย์สุทธิ 2,111,424,183 2,163,957,109 -2.43% 2,163,957,109 2,129,392,339 1.62%

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 11.7301 12.0219 12.0219 11.8299
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันปลายปี (หน่วย) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบดุล
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หน่วย: บาท หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพ่ิม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพ่ิม/ลด
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 %

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 577,824,178    572,446,365 0.94% 572,446,365  562,295,821   1.81%
รายไดด้อกเบี้ย 2,664,903        6,230,056    (57.23%) 6,230,056      4,787,474       30.1%
รายไดอ้ื่น 7,658,816        7,532,775    1.67% 7,532,775      9,345,500       (19.4%)

รวมรายได้ 588,147,897     586,209,196  0.33% 586,209,196    576,428,795   1.70%

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,503,304         4,512,048      (0.19%) 4,512,048        4,418,680       2.11%
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 450,331            451,205         (0.19%) 451,205           441,868          2.11%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,350,991         1,353,614      (0.19%) 1,353,614        1,325,604       2.11%
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 149,024,060     147,834,626  0.80% 147,834,626    151,551,171   (2.45%)
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,454,671         1,755,666      (17.14%) 1,755,666        950,200          84.8%
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 96,221,254       97,477,602    (1.29%) 97,477,602      103,601,497   (5.9%)
ค่าใชจ่้ายอื่น 499,987            703,476         (28.93%) 703,476           490,985          43.3%

รวมค่าใช้จ่าย 253,504,598     254,088,237  (0.23%) 254,088,237    262,780,005   (3.31%)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 334,643,299     332,120,959  0.76% 332,120,959    313,648,790   5.89%

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุ (88,016,225)      343,811         343,811           (17,023,596)    

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (88,016,225)      343,811         343,811           (17,023,596)    

การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 246,627,074     332,464,770  (25.82%) 332,464,770    296,625,194   12.08%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบกาํไรขาดทุน
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หน่วย: บาท หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ่ม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ่ม/ลด
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน
การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานสําหรับปี 246,627,074 332,464,770 (25.82%) 332,464,770 296,625,194 12.08%
รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ป)
 กจิกรรมดาํเนินงาน:

 คา่เผื่อการดอ้ยคา่
กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 223,232 (540,631) (141.29%) (540,631)
รายไดด้อกเบี้ย (2,664,903) (6,230,056) (57.23%) (6,230,056) (4,783,023) 30.25%
หน้ีสูญ 130,193 (100.00%)
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,421,706 (100.00%)
การซื้อเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (20,030,654) (2,697,201) 642.65% (2,697,201)
การซื้อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,178,302,003) (1,354,439,083) (13.00%) (1,354,439,083) (1,345,370,988) 0.67%
การจาํหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,170,000,000 1,360,000,000 (13.97%) 1,360,000,000 1,300,000,000 4.62%
การลดลง(เพ่ิมขึ้น)ในลูกหน้ีคา่เชา่และบริการ 2,138,426 (488,376) (537.86%) (488,376) (1,204,393) (59.45%)
การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินจา่ยลว่งหนา้ (3,078,808) (1,385,634) 122.19% (1,385,634) 707,749 (295.78%)
การลดลง (เพ่ิมขึ้น)ในสินทรัพย์อื่น (715,774) (257,962) 177.47% (257,962) 1,235 (20,987.61%)
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจา้หน้ีอื่น 1,485,926 (18,986) (7,926.43%) (18,986) (1,592,541) (98.81%)
การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในรายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ 1,976,949 (2,208,250) (189.53%) (2,208,250) 57,450,198 (103.84%)
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง)ในเงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (1,477,477) 541,319 (372.94%) 541,319 1,344,951 (59.75%)
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง)ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (5,508,273) (1,476,307) 273.11% (1,476,307) 5,540,944 (126.64%)
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง)ในหน้ีสินอื่น 3,242,066 1,572,441 106.18% 1,572,441 (325,486) (583.11%)
(กาํไร) ขาดทุนสุทธิที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากการวดัคา่เงินลงทุน 88,016,225 (343,811) (25,700.18%) (343,811) 17,019,145 (102.02%)

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานกอ่นรับดอกเบ้ีย 301,932,006 324,492,233 (6.95%) 324,492,233 330,964,884 (1.96%)
ดอกเบ้ียรับ 534,860 763,314 (29.93%) 763,314 572,932 33.23%
เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 302,466,866 325,255,547 (7.01%) 325,255,547 331,537,816 (1.89%)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จา่ยเงินปันผล (299,160,000) (297,900,000) 0.42% (297,900,000) (269,082,000) 10.71%
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (299,160,000) (297,900,000) 0.42% (297,900,000) (269,082,000) 10.71%

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,306,866 27,355,547 (87.91%) 27,355,547 62,455,816 (56.20%)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 180,369,218 153,013,671 17.88% 153,013,671 90,557,855 68.97%

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 183,676,084 180,369,218 1.83% 180,369,218 153,013,671 17.88%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบกระแสเงินสด
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หน่วย: บาท หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพ่ิม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพ่ิม/ลด
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 %

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 334,643,299 332,120,959 0.76% 332,120,959 313,648,790 5.89%
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (88,016,225) 343,811 (25,700.18%) 343,811 (17,023,596) (102.02%)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 246,627,074 332,464,770 (25.82%) 332,464,770 296,625,194 12.08%

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (299,160,000) (297,900,000) 0.42% (297,900,000) (269,082,000) 10.71%

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (52,532,926) 34,564,770 (251.98%) 34,564,770 27,543,194 25.49%
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 2,163,957,109 2,129,392,339 1.62% 2,129,392,339 2,101,849,145 1.31%

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 2,111,424,183 2,163,957,109 (2.43%) 2,163,957,109 2,129,392,339 1.62%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.16 2.07 1.69 2.94
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.06 2.00 1.64 2.80

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitibility Ratio)
อตัรผลตอบแทนขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 83.57% 83.19% 81.88% 83.66%
อตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 57.16% 57.26% 54.87% 58.18%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ต่อราคาพาร์ @9.90 บาท) 17.09% 16.82% 15.07% 16.40%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ต่อราคาปิดตลาด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี) ** 7.42% 7.64% 6.75% 5.95%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอนแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset) 14.65% 14.21% 13.61% 15.21%
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(Total Asset Turnover) (เท่า) 0.26 0.25 0.25 0.26

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.10 0.10 0.10 0.06
อตัราการจ่ายเงินปันผล *** 91.01% 90.24% 90.53% 90.13%
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิส้ินปี 11.7301 12.0219 11.8299 11.6769

หมายเหตุ
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหน่วย (ต่อราคาปิดตลาด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี)  ปี 2563 (22.80) ปี 2562 (21.70 บาท) ปี 2561  (22.10 บาท) ปี 2560 (27.30 บาท) 
การพิจารณาจ่ายปันผลกองทุนฯ ไม่รวมกาํไรสุทธิทียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน และจ่ายจากสภาพคล่องของกองทุนในกรณีทีมีกาํไรสะสม
โดยในปี 2563 อตัราการจ่ายปันผล 91.01% ในปี 2562 อตัราการจ่ายปันผล 90.24%  ปี 2561 อตัราการจ่ายปันผล 90.53% ปี 2560  อตัราการจ่ายปันผล 90.13% 

อตัราส่วนทางการเงินที่สําคญัของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

อัตราส่วน
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14  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  

 14.1  การวิเคราะห์การดาํเนินงานที่ผ่านมา 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ตลาดไท

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เพิม่ข ึน้/ลดลง

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้จากการลงทุน
รายได้คา่เช่าและบริการ 577,824,178 98.24% 572,446,365 97.65% 5,377,813 0.94%
รายได้ดอกเบีย้ 2,664,903 0.45% 6,230,056 1.06% (3,565,153) -57.23%
รายได้อื่น 7,658,816 1.30% 7,532,775 1.28% 126,041 1.67%
รวมรายได้ 588,147,897 100.00% 586,209,196 100.00% 1,938,701 0.33%

ค่าใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,503,304 0.77% 4,512,048 0.77% (8,744) -0.19%
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 450,331 0.08% 451,205 0.08% (874) -0.19%
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,350,991 0.23% 1,353,614 0.23% (2,623) -0.19%
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 149,024,060 25.34% 147,834,626 25.22% 1,189,434 0.80%
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,454,671 0.25% 1,755,666 0.30% (300,995) -17.14%
คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 96,221,254 16.36% 97,477,602 16.63% (1,256,348) -1.29%
คา่ใช้จ่ายอื่น 499,987 0.09% 703,476 0.12% (203,489) -28.93%

รวมค่าใช้จ่าย 253,504,598 43.10% 254,088,237 43.34% (583,639) -0.23%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 334,643,299 56.90% 332,120,959 56.66% 2,522,340 0.76%

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทนุ
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ (88,016,225) -14.96% 343,811 0.06% (88,360,036) -25700.18%
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน (88,016,225) -14.96% 343,811 0.06% (88,360,036) -25700.18%
การเพิ่มขึน้สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 246,627,074 41.93% 332,464,770 56.71% (85,837,696) -25.82%

 
โดยภาพรวมปี 2563 ถึงแม้รายได้ของกองทนุฯจะได้ผลกระทบจากประกาศจงัหวดัปทมุธานีที่สัง่ปิดบางตลาดช่วง

เดือนมีนาคม 2563 ถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จากเหตกุารณ์โควิท 19 ระลอกแรก แต่การจดัหารายได้ของกองทนุฯก็ยงัมี
อตัราเติบโตได้เล็กน้อย เน่ืองจากมีการปรับขึน้ราคาค่าเช่าสําหรับสญัญาที่ครบกําหนดตัง้แต่ต้นปี และมีรายได้เพิ่มจากการ
ปรับขึน้ค่าผ่านทางตลาดส้มและตลาดผลไม้รวม สําหรับผลการดําเนินงานของกองทนุสําหรับปี  2563 กองทนุมีรายได้รับรวม
เท่ากับ 588.15 ลบ.เพิ่มขึน้จํานวน 1.94 ล้านบาท ประมาณ 0.33% เม่ือเปรียบเทียบ YoY โดยรายได้รวมสําหรับปี 2563 
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ จํานวน 577.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.24 ของรายได้รวม  ดอกเบีย้รับจากเงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนีเ้ป็นจํานวนเงิน 2.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของรายได้รวม  และรายได้อื่น 
เป็นจํานวนเงิน 7.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 ของรายได้รวม    

ในปี 2563 กองทนุมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจํานวน 253.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.10 ของรายได้รวม ลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2562 ซึง่กองทนุมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจํานวนเงิน 254.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.34 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่าย
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ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 149.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.34 ของรายได้รวม 
โดยอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมใน ปี 2563 ลดลง มีผลมาจากคา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการที่ลดลง  

        โดยรวมทัง้ปี 2563 กองทุนสามารถมีรายได้จากการลงทุนสทุธิ 334.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 2.52 ล้านบาท
หรือ ประมาณ 0.76% เม่ือเปรียบเทียบ YoY โดยมีอตัราส่วนกําไรสทุธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 56.66% ในปี 2562 
เป็น 56.90% ในปี 2563 

              อัตราการปล่อยเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ณ ธันวาคม 2563 กองทุนฯ มีอัตราปล่อยเช่าปรับตวัลดลงเล็กน้อย
จาก 96.57% ในปี 2562 เป็น 94.50% ในปี 2563 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้มีการปรับปรุงพืน้ที่เช่าใหม่โดย
ย้ายผู้ เช่าให้ตรงประเภทสินค้าทําให้แผงค้าเป็นระเบียบมากขึน้ รวมทัง้เพิ่มรายได้จากคา่บริการแทนการให้เช่าพืน้ที่บางสว่นทํา
ให้มีรายได้โดยรวมสงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อบริหารจดัการพืน้ที่เช่าให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้  

 ฐานะการเงินของกองทนุ  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ตลาดไท

งบดุล

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้/ลดลง

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินลงทนุที่แสดงด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 349,827,008 15.3% 339,219,095 14.5% 10,607,913 3.1%
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 1,735,000,000 75.9% 1,803,000,000 77.1% (68,000,000) -3.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 183,676,084 8.0% 180,369,218 7.7% 3,306,866 1.8%
ลกูหนีร้ายได้คา่เช่าและคา่บริการค้างรับ 6,236,616 0.3% 8,598,274 0.4% (2,361,658) -27.5%
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,110,986 0.4% 6,032,178 0.3% 3,078,808 51.0%
สินทรัพย์อื่น 1,014,783 0.0% 460,447 0.0% 554,336 120.4%

รวมสินทรัพย์ 2,284,865,477 100.0% 2,337,679,212 100.0% (52,813,735) -2.3%

หนีสิ้น
เจ้าหนีอ้ื่น 5,302,239 0.2% 3,816,313 0.2% 1,485,926 38.9%
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 66,369,206 2.9% 64,392,257 2.8% 1,976,949 3.1%
เงินมดัจํารับจากลกูค้า 72,311,426 3.2% 73,788,903 3.2% (1,477,477) -2.0%
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 20,620,888 0.9% 26,129,161 1.1% (5,508,273) -21.1%
หนีส้ินอื่น 8,837,535 0.4% 5,595,469 0.2% 3,242,066 57.9%

รวมหนีสิ้น 173,441,294 7.6% 173,722,103 7.4% (280,809) -0.2%
-

สินทรัพย์สุทธิ 2,111,424,183 92.4% 2,163,957,109 92.6% (52,532,926) -2.4%

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทนุที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 1,782,000,000 78.0% 1,782,000,000 76.2%
กําไรสะสม 329,424,183 14.4% 381,957,109 16.3% (52,532,926) -13.8%

สินทรัพย์สุทธิ 2,111,424,183 92.4% 2,163,957,109 92.6% (52,532,926) -2.4%

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาทตอ่หน่วย) 11.7301 12.0219
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัปลายปี (หน่วย) 180,000,000 180,000,000  
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    ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  กองทุนมีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวนเงิน 2,284.87 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน 52.81 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งกองทุนมีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวนเงิน 2,337.68 
ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนคือ สิทธิการเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างบางส่วนภายในโครงการตลาดไท ซึ่งมีมูลค่า
ยุติธรรมเป็นจํานวนเงิน 1,735.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.9 ของสินทรัพย์รวม และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เป็นจํานวนเงิน 183.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 ของสินทรัพย์รวม  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  กองทุนมีหนีสิ้นรวมเป็นจํานวนเงิน 173.44 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน 0.28 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึง่กองทนุมีหนีสิ้นรวมเป็นจํานวนเงิน 173.72 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่หนีสิ้นเป็น 
เป็นเงินมดัจํารับจากลกูค้าจํานวน 72.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 และเงินรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นการ
ประกนัการเช่าจํานวน 66.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2563  กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นจํานวนเงิน 2,111.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.7301 บาทต่อหน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.4 โดยกองทุนมีกําไรสะสมเป็นจํานวนเงิน 
329.42 ล้านบาท 

 
14.2  ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนฯ 

ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทนุฯ ในปี 2563  

 อัตราผลตอบแทนขัน้ต้น (Gross Margin) 

 ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนขัน้ต้น (Gross Margin) เท่ากับ 83.57% สูงกว่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2562 ซึ่ง

เท่ากับ 83.19% จากการพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการบริหารจดัการพืน้ที่

ปลอ่ยเช่าภายใต้โครงการตลาดไทได้พยายามลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการได้ดีในภาวะท่ีอตัราการเติบโตของยอดขายที่

เพิ่มในอตัราไม่สงูมากนกัเน่ืองจากถกูกดดนัด้วยปัจจยัภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้โควิท 19   

   อัตราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 ในปี 2563 กองทนุฯ มีอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (Net Profit Margin) เท่ากบั 57.16% ลดลงเล็กน้อยจากปี

ก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 57.26% โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ว่ากองทุนฯ มี

ความสามารถในการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายรวมของกองทนุให้อยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสมทําให้อตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ

ภายหลงัหกัคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดแล้วยงัคงมีสดัสว่นสงู  
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     อัตราผลตอบแทนต่อปีของผู้ถือหน่วย (Annualized Distribution Yield) 
 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
มกราคม-มีนาคม Q1 0.4400 0.4220 0.3934 0.4598 0.4575 0.4131 0.3700
เมษายน-มิถุนายน Q2 0.3620 0.4120 0.4085 0.438 0.4305 0.3760 0.3600
กรกฏาคม-กันยายน Q3 0.4600 0.4310 0.3000 0.3325 0.4505 0.4500 0.3300
ตุลาคม-ธันวาคม Q4 0.4300 0.4000 0.3900 0.393 0.4505 0.4100 0.3300
รวม 1.6920 1.6650 1.4919 1.6233 1.7890 1.6491 1.3900

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น

ตอ่ราคาพาร ์(9.90 บาท) 17.09% 16.82% 15.07% 16.40% 18.07% 16.66% 14.04%

ตอ่ราคาปิดตลาด ณ สิน้วันทําการสดุทา้ยของปี 7.42% 7.64% 6.75% 5.95% 6.63% 8.33% 7.32%

 
ในปี 2563 กองทนุฯ พิจารณาจ่ายปันผลที่อตัรา 91.01% ของกําไรสทุธิภายหลงัปรับปรุงฯ หรือจ่ายคืนสทุธิให้กบั

ผู้ ถือหน่วย เท่ากับ 1.6920 บาท/หน่วย  โดยเงินส่วนท่ีเหลือประมาณ 8.99% ของกําไรสุทธิภายหลงัปรับปรุงฯ กองทุนฯ จะ
สํารองเงินไว้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Reserve for CAPEX) และสํารองเพ่ือใช้ลงทุนในการปรับปรุงพืน้ที่ปล่อยเช่าของ
กองทนุฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสว่นเพิ่มให้กบักองทนุฯ ในอนาคต 

ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหน่วยในปี 2563 อยู่ที่ 17.09% เม่ือเทียบกบัราคา
พาร์ ที่ 9.90 บาท/หน่วย หรือ คิดเป็น 7.42% เม่ือเทียบกบัราคาปิดตลาด ณ สิน้ปี 2563 ที่ราคา 22.80 บาท/หน่วย  

14.3 ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนฯ  
 ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินการของกองทุนฯ ในปี 2561 -2563 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)  

 ในปี 2561 - 2563 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) เท่ากับ 13.61%  14.21% และ 14.65% 

ตามลําดบั จากการพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าว จะเห็นว่าในปี 2563 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึน้จาก 14.21% เป็น 

14.65%  และเม่ือพิจารณาย้อนหลงั 3 ปี จะเห็นวา่กองทนุฯยงัคงมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทนุในสิทธิ

การเช่าโครงการตลาดไทอยู่ในระดบัที่เหมาะสม  

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ของกองทุนฯ (Total Asset Turnover) 

 ในปี 2561 - 2563 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ของกองทุนฯ (Total Asset Turnover) อยู่ในอัตรา 0.25 เท่า 

0.25 เท่า และ 0.26 เท่าตามลําดบั จากการพิจารณาอตัราหมนุเวียนดงักล่าว บ่งบอกได้ว่ากองทนุฯ มีความสามารถจากการ

ใช้สินทรัพย์ทัง้หมด (สิทธิการเช่าพืน้ที่บางส่วนภายในโครงการตลาดไท) ในการทําให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการได้ในปี 

2563  เท่ากบั 0.26 เท่า  แสดงให้เห็นวา่กองทนุฯ ใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14.4 การวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิของกองทุนฯ  

 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุนฯ ในปี 2561 -2563 

 ในปี 2561 - 2563  อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E ratio) อยู่ในอัตรา 0.098 เท่า 0.097 เท่า และ 

0.097 เท่าตามลําดับแสดงว่ากองทุนฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งหนีสิ้นส่วนใหญ่มาจาก
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รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า และ เงินมัดจํารับจากลกูค้า  ซึ่งเป็นหนีก้ารค้าที่เกิดจากการดําเนินงานไม่มีการกู้ ยืม

ดงันัน้อตัราสว่นดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ กองทนุฯ มีความเส่ียงในเร่ืองความสามารถในการชําระหนีข้องกองทนุอยูใ่นระดบัที่ต่ํา

มาก  

 อัตราการจ่ายปันผลของกองทุนฯ ในปี 2561 -2563 

 จากผลการดําเนินงานของกองทนุฯ  ใน 3 ปีที่ผ่านมา (2561 - 2563) กองทนุฯ ได้มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปเงิน
ปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างสม่ําเสมอ โดยจ่ายให้ผู้ ถือหน่วยในอัตรา 90.53% 90.24%และ 90.53%ของกําไรสุทธิ
ภายหลงัปรับปรุงฯ ตามลําดบั  

14.5  การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนฯ  

 ทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนได้แก่ “สิทธิการเช่าอาคารส่ิงปลกูสร้างบางส่วนภายในโครงการตลาดไท” มีกําหนด
ระยะเวลา 20 ปี (อายุสัญญาเช่าคงเหลือปัจจุบัน 10 ปี 2 เดือน 11 วัน ณ วันทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) โดยการเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยให้เช่าช่วงใช้ประกอบกิจการ ตลาดกลางสินค้า
การเกษตร ภายใต้ช่ือโครงการตลาดไท  

รายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สิน ประจาํปี 2563  

ทรัพย์สิน   :    สิทธิการเช่าอาคารส่ิงปลกูสร้างบางสว่นภายในโครงการตลาดไท  
เนือ้ที่ดิน   : 101 ไร่ 69.3 ตารางวา 
ราคาประเมิน  :  1,746 ล้านบาท  
วนัทําการประเมินคา่ : ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2563 
วิธีการประเมิน   :  วิธีรายได้ (Income Approach)  
สมมติุฐานในการประเมิน :  พืน้ที่ปลอ่ยเช่าทัง้หมด (Rentable Area) 50,397.73ตรม. 

อตัราการปลอ่ยเช่า (Occupancy Rate) อยู่ที่ 93%-94% ของพืน้ที่ทัง้หมด 
อตัราการเติบโต (% Growth) 1.0% ทกุปี   
อตัราคิดลด (Discount Rate) 15%  

บริษัทผู้ประเมิน   :  บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จํากดั  
 

โครงการตลาดไท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2560 ปี 2559

ราคาประเมิน 1,746 ล้านบาท 1,803 ล้านบาท 1,800 ล้านบาท 1,817 ล้านบาท 1,833 ล้านบาท

วนัที่ประเมิน  1 กันยายน 2563  1 กันยายน 2562  1 กันยายน 2561 1 กันยายน  2560' 1 กันยายน  2559'

บริษทัผู้ประเมิน บ.ทีเอพ ีแวลเูอชั่น จํากัด บ.ทีเอพ ีแวลเูอชั่น จํากัด บ.ทรู แวลเูอชั่น จํากัด บ.15 ทีปรึกษาธุรกิจ จํากัด บ.ทรู แวลเูอชั่น จํากัด

อัตราคิดลด 15% 15% 15% 16% 15%  
 
หมายเหต ุ: ผู้ประเมินราคาได้ทําการประเมินราคารายไตรมาส ตัง้แต ่1 ก.ย. 2563 โดยมีราคาประเมิน ณ วนัที่ 1 ธ.ค. 2563 เท่ากบั 1,736 ล้านบาท 

 
ในปี 2563 ทรัพย์สินที่ทําการประเมินมีมูลค่า 1,746 ล้านบาท (ณ วนัที่ 1 ก.ย.2563) ปรับลดลง 57 ล้านบาท หรือ

ลดลง 3.16% จากปี 2562 ผู้ประเมินใช้วิธี Income Approach ซึง่เป็นการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาความสามารถ
ของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้วิธีการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากประมาณการรายได้กระแสเงินสดรับที่คาดหวงัว่า
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จะได้รับจากทรัพย์สินนัน้ในอนาคต  ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากปล่อยเช่าพืน้ที่ตลาด และสมัปทานต่างๆ ซึ่งเป็นสญัญาเช่า
ระยะสัน้  (ไม่เกิน 1 ปี) จดัเก็บอตัราคา่เช่าเป็นแบบคงที่ (Fix Rent) โดยประมาณอตัราการปล่อยเช่าพืน้ที่เฉล่ียทัง้ปี (Average 
Occupancy Rate) ปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 93% หลงัจากนัน้ตัง้แต่ปี 2564 อยู่ที่ 94% ซึง่ต่ํากว่าอตัราการปล่อยเช่าพืน้ที่เฉล่ีย
ทัง้ปีที่ เกิดขึน้จริงในปี 2563 เล็กน้อย ซึ่งเท่ากับ 94.50% จึงพิจารณาว่าการประมาณการของผู้ ประเมินอิสระค่อนข้าง 
conservative และอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  

ประมาณการอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ผู้ ประเมินใช้คํานวณ คืออัตรา 15% อ้างอิงจากอัตราผลตอบจาก
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีซึ่งพิจารณาว่าเป็น Risk Free Rate ที่ 2% - 3% รวมกับ Risk Premium ซึ่งพิจารณา
จากลักษณะของทรัพย์สิน การบริหารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมและปัจจยัอื่นๆที่อาจมีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจ ซึง่ผู้ประเมินราคามองวา่ Risk Premium อยู่ที่ประมาณ 12.00%-
13.00% ดงันัน้เม่ือรวม Risk Free Rate และ Risk Premium จงึคิดเป็นอตัราคิดลดอยู่ที่ประมาณ 15%  

 14.6  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน  

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

 ในปี 2563 เงินสดสทุธิที่กองทุนฯ ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน มีทัง้หมด 302.46 ล้านบาท ลดลงประมาณ 
7.00% เม่ือเทียบจากปีก่อนหน้า ซึง่กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ และรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า และกระแสเงินสดใช้ไปของกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนและจําหน่ายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็น
การลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อหาผลตอบแทนเพ่ือเพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทนุฯ  นอกจากนีก้องทนุฯ ยงัมีกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมจดัหาเงินโดยการจ่ายเงินเงินปันผลปี 2562 จํานวน 299.16 ล้านบาท ซึง่ภายหลงักระทบยอดเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปีแล้ว ทําให้กองทนุฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี 183.67 ล้านบาท   

 รายจ่ายลงทุน (CAPEX)  

 ในปี 2563 กองทนุฯ ได้มีการกนัสํารองรายจ่ายฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) เพื่อใช้ในการปรับปรุงทรัพย์สิน
ของกองทนุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถสร้างรายได้ให้กองทนุฯ ในระยะยาว โดยในปี 2563 กองทนุฯ ได้ใช้เพื่อ
การปรับปรุงพืน้ที่เช่าภายในโครงการฯ โดยมีการจดัสรรพืน้ที่ขาย(Relocate) เพื่อให้แตล่ะตลาดมีผู้ ค้าประเภทต่างๆท่ีเป็น
ระเบียบมากขึน้ รวมทัง้ลงทนุในระบบการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ค้าและลกูค้าในโครงการและเพิ่ม
รายได้มากขึน้ โดยการเบิกใช้งบลงทนุดงักลา่วเป็นไปตามแผนงานที่เสนอไว้กบักองทนุ   

14.7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking) 

 กองทนุ TTLPF มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร (บางส่วน) ในโครงการตลาดไท ซึ่งปัจจุบนัเป็น
ศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทุนฯ มี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ปัจจัยภายใน:  

1) การบริหารจัดการพืน้ที่จอดรถภายในโครงการตลาดไท ปัจจุบันที่จอดรถเป็นพืน้ที่ลานโล่งซึ่งรองรับปริมาณ
รถยนต์ที่มาใช้บริการได้คอ่นข้างจํากดั  ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้มาใช้บริการภายในโครงการตลาดไทได้ในอนาคต 
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2) ข้อจํากดัในเร่ืองเงินทนุที่ใช้ในการพฒันาโครงการตลาดไท เน่ืองจากปัจจบุนักองทนุฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุเพื่อนํา
เงินมาใช้ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บนพืน้ที่ของกองทนุฯ ได้  โดยแหล่งที่มาของเงินทนุนอกจากสภาพคล่องของกองทนุฯ 
แล้วการจัดหาเงินทุนมีเพียงการกู้ ยืมซึ่งสามารถกู้ ยืมได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งทําให้ไม่มีความ
คลอ่งตวัในการดําเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

ปัจจัยภายนอก:   

1) ภาวการณ์แข่งขนัในปัจจบุนั กองทนุฯ มีผู้แข่งขนัรายใหม่ ซึง่เป็นตลาดค้าส่งผลไม้ มีที่ตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกบั
โครงการตลาดไท  ถือเป็นคูแ่ข่งขัน้ทางตรง ซึง่อาจสง่ผลกระทบทําให้ผู้ เช่าหรือผู้ใช้บริการของกองทนุฯ ลดลง  

2) ภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบกับปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีเป็นสินค้าหลกัของโครงการตลาดไท  ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบโดยตรงกบัราคาพืชผลทางการเกษตรในอนาคต 

3) ความวิตกกงัวลตอ่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่และกําลงัซือ้ของผู้มาใช้บริการ 
4) ภาวการณ์ระบาดของโรคอบุติัใหม่เช่นการแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควิท 19 ที่ผ่านมาอาจส่งผลต่อการถกูสัง่ปิด

ตลาดจากมาตรการของรัฐบาล สง่ผลตอ่ยอดขายและคา่เช่าของผู้ ค้า 
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15. รายงานความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 






