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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทนุรวม 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 

ชื่อกองทนุรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

ชื่อกองทนุรวม (อังกฤษ) Bangkok Commercial Property Fund 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ BKKCP 

บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ จ ากดั”) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

วันจดัตัง้กองทนุรวม 24/10/2546 
 

 

 

Market Cap  1,080 ล้านบาท   ราคาปิด ณ วนัท าการสดุท้ายของปี           10.8000 บาท/หน่วย  

จ านวนหน่วย 100 ล้านหนว่ย ทนุจดทะเบียน  1,000 ล้านบาท   

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV)  1,384.66 ล้านบาท   มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ NAV  13.8466 บาท/หน่วย  

Par  10.00 บาท/หน่วย วนัท่ีได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการทุนรวม 6/10/2546 

Price/NAV  0.78 เทา่  อายสุญัญาเชา่เฉล่ียคงเหลือถว่งน า้หนกั - 
 

    
 

สัดส่วนการลงทนุ 

 100%     ลงทนุตรง  

    100%     กรรมสิทธ์ิ  

  

ประเภททรัพย์สนิ 
(ตามมูลค่าประเมิน) 

100%     อาคารส านกังาน 
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โครงสร้างเงนิทนุของกองทนุรวม (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์รวม 1,416,251,079 ก าไร/(ขาดทนุสะสม) 
สดัส่วนการกู้ยืม 
Credit rating 

384,659,647 
หนีสิ้นรวม 31,591,432 - 
ส่วนทนุ 1,000,000,000 - 
   

 ราคาประเมินทรัพย์สนิ   

 

ทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุ 
ราคาประเมนิตามวธิีหลกั 

(ล้านบาท) 
ผู้ประเมิน 

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 363.00 
บริษัท เน็กซสั พรอพเพอร์ตี ้         
คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 955.00 
บริษัท เน็กซสั พรอพเพอร์ตี ้           
คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

                                                        QR Code ส ำหรบั Download รำยงำนประเมนิฉบบัเตม็   
 

 

 

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 

รายชื่อ จ านวนหน่วย  สัดส่วน % 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 17,561,900.00 17.56 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8,500,000.00  8.50 
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,496,200.00  7.50 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) 3,759,300.00  3.76 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 3,734,100.00  3.73 

 

Foreign Limit  49.00% 
Current Foreign Holding     3.24% 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปี
บญัชีนัน้ 
 
 
 
 
 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 ตัง้แต่จัดตัง้ 
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)  
ไม่รวมการประกนัรายได้ 

0.705 0.800 0.800 0.740 0.6100 11.7311 

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)  
จากส่วนของประกนัรายได้ 

- - - - 
 

- 

เงินลดทนุ (บาทต่อหน่วย) - - - -  - 

 

 

รายละเอียดของคู่สัญญาที่ท าสัญญาเช่า/แบ่งรายได้ 

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ

 
 

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา 

 

สัดส่วนรายได้จากผู้เช่าหลกั 10 รายแรก  

 

 

อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า 

 
 

Financial Technology

Industrial Service

Real Estate Others

6.67%

18.67%

37.33%

16.00%

20.00%

1.33%

72.54%

19.51%

7.96%
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18.61%

22.45%58.94%

87.19%

76.73%

61.24%
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2562 2563 2564

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ี
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

รายได้ 
(Revenue)  

 

 

ก าไรก่อนหักต้นทนุทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
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130.89 
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CAGR -12.55% 

451.51 
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ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ (บาท) 2564 2563 2562 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 106,240,499 124,556,327 124,843,631 
รายได้อื่นๆ 683,149 1,105,954 6,046,724 
ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคา  
และตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

64,585,314 80,509,959 84,438,011 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 64,585,314 80,509,959 84,438,011 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 91,570,368 68,318,425 98,447,844 
อตัราก าไรต่อหน่วย (EPU) 0.91 0.68 0.98 
เงินปันผลต่อหน่วย (DPU) 0.61 0.74 0.80 
ส่วนของลดทนุ (บาท) - - - 
หนีสิ้น / สินทรัพย์รวม (เทา่) - - - 
ดอกเบีย้ (%) - - - 
เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 68,362,378 69,801,937 86,645,998 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (66,000,000) (75,000,000) (80,000,000) 
กระแสเงินสดสทุธิ 2,362,378 (5,198,063) 6,645,998 
สินทรัพย์สทุธิ 1,384,659,647 1,359,089,279 1,365,770,854 
ราคา/สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (เทา่)  0.78 0.85 0.96 
เงินปันผล (%) ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี 5.65 6.38 6.11 
มลูค่าตลาด 1,080,000,000 1,160,000,000 1,310,000,000 
ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี 10.80 11.60 13.10 

 

 

 

 

 

 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม 
ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายได้หลักของรายได้จากการลงทุนรวม เป็นจ านวน 

106.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 18.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.70 และมีรายได้อื่นๆ จ านวน 0.68 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 0.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.23 ซึง่มีผลมาจากการลดค่าเช่าและค่าบริการ
ให้แก่ผู้ เช่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอตัราการเช่าที่ลดลง  

 
กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 42.34 ล้านบาท โดยต้นทุนการเช่าและการบริการเป็นค่าใช้จ่ายหลกั คิดเป็นร้อย

ละ 66.54 ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด หลงัหกัค่าใช้จ่าย กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 64.58 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนหน้าจ านวน 15.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.78 และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
เท่ากับ 91.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 23.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.03 เนื่องจากรายการก าไรสทุธิที่ยงั
ไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินประจ าปี 2564 มีมลูค่าเพิ่มขึน้จาก
ปีก่อนหน้า 
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ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด  
          ไม่มีเงื่อนไข              อื่นๆ          

 

 

 

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
จ านวนเงิน      
หน่วย : บาท 

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ              

ถัวเฉล่ียรายปี1 % ของก าไร

สุทธิ2 อัตราท่ีเรียก
เก็บจริง 

เพดาน             

ค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการ 4,930,245.00 0.36 ไม่เกิน 1.00  7.63 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 422,592.00 0.03 ไม่เกิน 0.15   0.65 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 704,321.00 0.05 ไม่เกิน 0.05   1.09 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5,200,045.00 0.38 ตามสญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

8.05 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 680,722.00 0.05 ตามที่จ่ายจริง 1.05 
ค่าใช้จ่ายในการดแูลและรักษาสภาพอสงัหาริมทรัพย์ 907,623.52 0.12 ตามที่จ่ายจริง 1.41 
ค่าใช้จ่ายด้านการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 26,882,183.43 1.97 ตามที่จ่ายจริง 41.62 
ค่านายหน้า 1,699,818.00 0.12 ตามสญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

2.63 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 380,264.05 0.03 ตามที่จ่ายจริง 0.59 
ภาษีที่เกี่ยวข้อง 213,743.65 0.02 ตามที่จ่ายจริง 0.33 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 316,776.35 0.02 ตามที่จ่ายจริง 0.49 
หนีส้งสยัจะสญู - 0.01 ตามที่เกิดขึน้จริง - 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริม 
การขาย 

ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่มีมลูค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV ไม่มีเรียกเก็บ - - - 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

 
หมายเหต ุ: 1.มลูค่าทรัพย์สินสทุธิใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี่ยรายปี เท่ากบั 1,361,788,338.32 บาท 
                  2.ก าไรสทุธิเท่ากบั 64,585,314.00 บาท 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงความเส่ียงของการลงทุนโดยสรุปเท่านัน้ เนือ้หารายละเอียดของปัจจยัความเส่ียงได้ระบไุว้ในส่วน  

ที่ 2 ข้อ 4 “ปัจจยัความเส่ียง” ของรายงานประจ าปีฉบบันี ้

1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน 
1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
1.2 ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในธุรกจิอาคารส านกังานที่สงูขึน้ 
1.3 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 
1.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรัพย์สิน 
1.5 ความเส่ียงในเร่ืองการปรับปรุงซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ 
1.6 ความเส่ียงในกรณีที่มีการเปล่ียนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
2.1 ความเส่ียงที่ผู้ เชา่ไม่ต่อสญัญาเชา่เมื่อครบอายุสญัญาเช่าและกองทนุไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ 
2.2 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระคา่เชา่ของผู้ เชา่ 
2.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
2.4 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริงซึง่กองทนุจะได้รับหากมกีารจ าหน่ายทรัพย์สินออกไป

ทัง้หมดหรือมกีารเลกิกองทนุรวม 
2.5 ความเส่ียงด้านภาษี 
2.6 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทุน 
3.1 ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทนุรวมขึน้อยูก่บัความสามารถในการบริหารทรัพย์สินหลกัของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ 
3.2 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดรอง 
3.3 ความเส่ียงจากการใช้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม ในการก าหนดราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 

บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุวรรณ จ ากดั 
ที่อยู่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0-2659-8800 

URL www.one-asset.com 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2544-1111,  0-2777-7777 

URL www.scb.co.th 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 สาระส าคัญของกองทนุรวม 
ชื่อกองทนุรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก (“กองทนุรวม”) 

ชื่อกองทนุรวม (อังกฤษ) Bangkok Commercial Property Fund 

ชื่อย่อ BKKCP 

บริษัทจดัการ (Fund Manager) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ”) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Mutual Fund 

Supervisor) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

(“ธ.ไทยพาณิชย์”) 

ทุนช าระแล้ว 1,000,000,000 บาท 

อายกุองทนุรวม กองทนุรวมไม่ก าหนดอาย ุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 

 

2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์  

2.1 วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานของกองทนุรวม 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม 

กองทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงค์หลกั
ในการน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไปซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีทรัพย์สินซึง่เป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิห้องชุดส านกังานและพาณิชย 
กรรม ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ในอาคารชาญ
อิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุ-ตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 จ านวนห้องชุด
ส านักงาน             
(ห้อง) 

รวมพืน้ที่ห้องชุด
ของกองทุน   
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ใช้สอยรวม
ของอาคาร 
(ตารางเมตร) 

คิดเป็นอตัรา  
ร้อยละของพืน้ที่
ใช้สอยรวม 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 24 6,742.64 22,602.29 29.83% 

อาคารชาญอิสสระ         
ทาวเวอร์ 2 

136 23,945.04 57,393.56 41.72% 

รวม 160 30,687.68 79,995.85 38.36% 
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กองทุนรวมได้น าทรัพย์สินดังกล่าวออกหาประโยชน์โดยให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย โดยท าการแต่งตัง้บริษัท       

ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลทรัพย์สินและ

น าทรัพย์สินออกจดัหาประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ 

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

-ไม่มี-  

2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทนุรวม 

แผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทนุรวม 

โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทนุรวมสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงัต่อไปนี ้

 

 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก บริหารจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด และมีธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์   กองทุนรวมมีการแต่งตัง้ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั 

(มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน  โดยได้รับค่าตอบแทนตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์  เนื่องจากบริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นอาคารส านกังานและยัง

เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ โดยปัจจบุนัได้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในอตัราร้อยละ 17.56  

 ทัง้นี ้การบริหารจดัการกองทนุรวมจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ผู้ลงทนุสามารถดาวน์

โหลดฉบบัเต็มได้ทางเว็บไซต์  https://www.one-asset.com/th/fund/detail/BKKCP หรือติดต่อฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

และโครงสร้างพืน้ฐาน ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02 659 8837, 8843 และ 8878 

https://www.one-asset.com/th/fund/detail/BKKCP


ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

รายงานประจ าปี 2564  Bangkok Commercial Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 3 
 

2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทนุรวม 

รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ห้องชดุส านกังานและห้องชดุพาณิชยกรรมในอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 และในอาคารชาญอิสสระ 

ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

 

 

 
 

รายละเอียดทรัพย์สนิแยกตามประเภทที่ลงทนุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  

ประเภททรัพย์สนิ ทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 
ร้อยละของ            

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทนุ   

อสงัหาริมทรัพย์ 1,318,000,000 95.19 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 80,904,809 5.84 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงนิ 9,657,923 0.70 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 832,900 0.06 

ลกูหนีจ้ากการให้เชา่และบริการ 1,785,746 0.13 

ค่าใช้จา่ยรอการตดับญัชี 1,432,643 0.10 

ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 1,886,668 0.14 

สินทรัพย์อื่น 1,750,390 0.13 

รวมหนีสิ้น (31,591,432)   (2.28) 

รวมมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวม 1,384,659,647 100.00 

 

สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  

 
  

 บาท  

มูลค่าทรัพย์สนิ 1,416,251,078.66 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 1,384,659,645.62 

มูลค่าหน่วยลงทนุ                 13.8466 
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รายละเอียดของชื่อ ประเภท ที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ชื่อโครงการ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 

ประเภท 
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

อาคารส านกังานและพาณิชยกรรม 
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

อาคารส านกังานและพาณิชยกรรม 

ที่ตัง้ เลขที่ 942 ถนนพระราม 4 แขวงสรุวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 2922 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

จ านวนห้องชุด 24 ยนูิต 136 ยนูิต 

เนือ้ที่รวม 6,742.64 ตร.ม. 23,945.04 ตร.ม. 

อายุอาคาร 36 ปี 28 ปี 

วันที่เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

ครัง้แรก 
30 ตลุาคม 2546 30 ตลุาคม 2546 

วันที่เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

เพิ่มเติม 
- 26 ธันวาคม 2556 

ราคาที่เข้าลงทนุ 239,794,285 บาท 770,681,308 บาท 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจาก      

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
363,000,000 บาท 955,000,000 บาท 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 1 ธันวาคม 2564 1 ธันวาคม 2564 

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ภาพถ่ายทรัพย์สิน 

               
 
แผนที่ตัง้โครงการ 
 

  
อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 
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อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 

ท าเลที่ตัง้ 

อาคารชุดชาญอิสสระ ทาวเวอร์  ตั ง้อยู่ บนถนนพระราม 4 แขวงสุ ริยวงศ์  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร และ อาคารชุดชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ตัง้อยู่บนถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขต

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมสิทธิ์ห้องชุด 

กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดชาญอิสสระ ทาวเวอร์ จ านวน 24 ห้อง พืน้ที่รวม 

6,742.64 ตารางเมตร  แบ่งเป็น ห้องชุดพาณิชยกรรม ชัน้ 4 จ านวน 4 ห้อง  พืน้ที่รวม 428.51 ตารางเมตร  

ประกอบด้วยห้องชดุเลขที่ 942/126, 942/127, 942/128  และ 942/130  

ห้องชดุส านกังาน ชัน้ 5 ถึง ชัน้ 27 จ านวน 20 ห้อง พืน้ท่ีรวม 6,314.13 ตารางเมตร  ประกอบด้วย 

ห้องชดุเลขที่ 942/136, 942/137, 942/140, 942/141, 942/145, 942/146, 942/149, 942/150, 942/153, 

942/154, 942/159,  942/160, 942/161, 942/163, 942/165-169 และ 942/174 

นอกจากนี ้กองทนุรวมยงัเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารชดุอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 จ านวน 

136 ห้อง พืน้ที่รวม 23,945.04 ตารางเมตร  แบ่งเป็น ห้องชุดพาณิชยกรรม ชัน้ 2 ถึง ชัน้ 4 จ านวน 76 ห้อง    

พืน้ที่รวม 3,394.26 ตารางเมตร  ประกอบด้วย ห้องชุดเลขที่ 2922/67, 2922/76, 2922/104 – 2922/106, 

2922/113 – 2922/129, 2922/134 – 2922/160, 2922/164 2922/166, 2922/169 – 2922/192  
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ห้องชุดส านักงาน ชัน้ 10 ถึง ชัน้ 36 จ านวน 60 ห้อง  พืน้ที่รวม 20,550.78 ตร.ม. ประกอบด้วย  

ห้องชดุเลขที่ 2922/198 – 2922/200, 2922/217, 2922/220 – 2922/221, 2922/251, 2922/264, 2922/272, 

2922/273, 2922/276 – 2922/279, 2922/281, 2922/282, 2922/289 – 2922/304,  2922/307– 2922/309, 

2922/315 – 2922/339   

ประเภทของกลุ่มลูกค้า 

ผู้ เช่าหลกัในส่วนห้องชดุประเภทพาณิชยกรรมและส านกังานของอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ และ 

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 มทีัง้ที่เป็นนิติบคุคลไทยและต่างชาต ิ

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

กองทนุรวมจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุโดยการน าพืน้ท่ีเช่าของทรัพย์สินให้

เช่าแก่ผู้ เช่า  โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการติดต่อหาผู้ สนใจเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

รวมถึงเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม รวมทัง้ท าการปรับปรุงทรัพย์สินให้มี

สภาพสมบรูณ์และด ารงความเป็นอาคารส านกังานคณุภาพดีอยู่เสมอ 

ทัง้นีก้องทุนรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีมาตรการในการคดัเลือกลกูค้าที่จะมาเช่าโดยพิจารณา

จากลกัษณะธุรกิจของผู้ เช่าและความน่าเชื่อถือของกิจการ รวมถึงแนวโน้มที่จะขยายพืน้ที่เพิ่มเติมกรณีที่

ธุรกิจมีการขยายตวัในอนาคต  

รายได้ในรอบปีบัญชี 

รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ซึง่ยงั
ไม่หกัค่าใช้จ่าย) รวม 106,240,499 บาท 

ข้อจ ากัดหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สนิหลกัแต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้าม)ี 

-ไม่มี- 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สนิหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัที่ดีและต่อเนื่องใน

ระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุรวม 

เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยโดยรวม  กองทนุรวมจะจดัหาผลประโยชน์
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จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการน าทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ดูแลในด้านการน าทรัพย์สินออกให้เช่า ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า

พืน้ที่  และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อน าส่ งกองทุนรวม ตลอดจนบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมจดัหาประโยชน์  

ทัง้นี ้ สญัญาเช่าจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญาคล้ายคลึงกนัส าหรับผู้ เช่า

ทุกราย ซึ่งจะมีอายุตัง้แต่ 1 ปี - 3 ปี โดยมีอตัราการเช่าเฉล่ียรวมของปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 73.11 ซึ่งมาจากอตัรา

การเช่าเฉล่ียของอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ คิดเป็นร้อยละ 66.30 และอตัราการเช่าเฉล่ียของอาคารชาญอิสสระ 

ทาวเวอร์ 2 คิดเป็นร้อยละ 76.16  ผู้ เช่ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกมีสดัส่วนการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 49.29 ของพืน้ที่ให้เช่า

ของโครงการ  และผู้ เช่ารายใหญ่มีการกระจุกตวั โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือกลุ่มซีเมนส์และกลุ่มชาญอิสสระ  

ส าหรับอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการในบริเวณพืน้ท่ีส านกังานอยู่ระหว่าง 365 ถึง 670 บาท/ตารางเมตร/เดือน  ส่วน

บริเวณพืน้ท่ีพาณิชยกรรม อยู่ระหว่าง 300 ถึง 660 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

2.5.2 การบริหารการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัดในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมได้ท าสัญญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กบับริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารส านกังาน  เนื่องจากเป็นเจ้าของเดิมของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทัง้นี ้

หน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  โดยบริษัทจดัการมีการบริหาร

การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

1. การบริหารทรัพย์สิน 

 บริษัทจัดการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ประจ าปีและผลการด าเนินงานในอดีต  เพื่อให้กองทุนรวมมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องและสามารถ

จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในอตัราที่น่าพอใจ 

2. การก าหนดอตัราค่าเช่าให้เหมาะสม 

3. การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทัง้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

4. ดแูลรักษาพืน้ท่ีและภาพลกัษณ์ของทรัพย์สิน 

กองทุนรวมได้มอบอ านาจให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับ     

ผู้ เช่ารายย่อยโดยตรง  ทัง้นี ้ กองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าเช่าในรูปแบบของค่าเช่าคงที่  โดยผลประโยชน์ใดๆ เช่น เงิน

ค่าเช่าและค่าบริการ หรือเงินประกันตามสัญญาเช่าอันเป็นผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รับ  ผู้ บริห าร

อสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการส่งมอบด้วยการน าฝากเข้าบญัชีให้แก่กองทนุเป็นประจ าทกุเดือน 

2.6 การกู้ยืมเงนิและข้อมูลเกี่ยวกบัการกู้ยืมเงนิ 

-ไม่มี- 
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3 ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.1 ภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทย 

ในปี 2564 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สคช.) รายงานว่า เศรษฐกิจไทยขยายตวั

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภค บริโภค

ภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.8 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ีย

อยู่ที่ร้อยละ 1.2 และดลุบญัชีเดินสะพดัขาดดลุร้อยละ 2.2 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคญั 

ประกอบด้วย (1) การปรับตวัดีขึน้ของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟืน้ตวัของภาคการท่องเที่ยว (3) การขยายตวั

อย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า และ (4) แรงขบัเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐ ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการส่งออกสินค้า

ในรูปดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะขยายตวัร้อยละ 4.9 การอปุโภค บริโภค และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.5 

และ ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 4.6 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียคาดว่าอยู่

ในช่วงร้อยละ 1.5 – 2.5 และดลุบญัชีเดินสะพดัคาดว่าจะเกินดลุร้อยละ 1.5 ของ GDP 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัมีข้อจ ากดัและความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 

ได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (2) แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อที่สูงขึน้

ตามการเพิ่มขึน้ของราคาพลงังานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดต่อการฟื้นตวัของอุป

สงค์ในประเทศ (3) เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจากการเพิ่มขึน้ของภาระหนีสิ้น          

(4) แรงขับเคล่ือนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเส่ียง และ                

(5) ความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก 

3.2 ภาวะตลาดอาคารส านักงานให้เช่า และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของภาวะตลาดดังกล่าว 

อุปทานของอาคารส านักงานให้เช่า 

ในปี 2564 อุปทานของอาคารส านักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จาก ฝ่ายวิจัย 

คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย มีรวมกันอยู่ที่ประมาณ 9.186 ล้านตารางเมตร ตัวอย่าง ส านักงานที่

สร้างเสร็จในปี 2564 เช่น Vanissa, Kronos Sathorn Tower, Siam Scape, แคส เซ็นเตอร์ พระราม 9, รสาทู และ 

66-Tower เป็นต้น  ส าหรับแนวโน้มอปุทานของอาคารส านกังานให้เช่า ทาง ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล 

ประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีอปุทานเพิ่มขึน้อีกประมาณ 621,095 ตารางเมตร ในปี 2565  

โครงการอาคารส านกังานท่ีคาดว่าจะเสร็จในปี 2564 เช่น โครงการ 140 Wireless ส านกังานเกรดเอ ตัง้อยู่บน

ถนนวิทยุ คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 25,784 ตารางเมตร  อาคาร S Oasis 

ส านกังานเกรดเอ ตัง้อยู่บนถนนวิภาวดี รังสิต คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่  2 ปี 2565 ขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 

54,000 ตารางเมตร  อาคาร AIA East Gateway  ถนนบางนาตราด ส านกังานเกรดเอ คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาส
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ที ่4 ปี 2565 ขนาดพืน้ท่ีเช่าประมาณ 60,000 ตารางเมตร รวมถึงโครงการ Silom Edge บริเวณถนนlสีลม ขนาดพืน้ท่ี

เช่าประมาณ 12,000 ตารางเมตร ซึง่เป็นการรีโนเวทอาคารสีลมเซ็นเตอร์  

อย่างไรก็ดี  ในกรุงเทพมหานคร ราคาที่ดินที่เพิ่มขึน้ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) ในช่วงหลายปีที่ผ่าน

มา และที่ดินว่างเปล่าที่มีศักยภาพก็มีจ ากัด ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาโครงก าร

อสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการอาคารส านกังาน 

อุปสงค์ของอาคารส านักงานให้เช่า 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีการเช่าพืน้ท่ีของทัง้กรุงเทพมหานครรวม 8.558 ล้านตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่า

เฉล่ียของทัง้กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณร้อยละ 92.16 ลดลงจากร้อยละ 93.60 ในปี 2563  พืน้ที่ศูนย์กลางเขต

ธุรกิจ (CBD) แถวถนนสขุุมวิทมีอตัราการเช่าสงูสดุที่ร้อยละ 94.45 ส าหรับพืน้ที่นอกศนูย์กลางเขตธุรกิจ บริเวณทาง

เหนือของกรุงเทพมหานครมีอตัราการเช่าสงูสดุส าหรับอาคารส านกังาน เกรดเอ ที่ร้อยละ 94.2 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ เช่าบางรายต้องขอลด

ขนาดของพืน้ท่ีเช่าหรือขอลดราคาค่าเช่าเป็นการชัว่คราว รวมไปถึงการย้ายไปเช่า Co-Working space  

อุปสงค์ใหม่ของพืน้ที่ส านักงานส่วนใหญ่มาจากผู้ เช่าในธุรกิจซึ่งได้รับผระโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่ (New 

Economy) ได้แก่ ผู้ เช่าในธุรกิจ E-Commerce, logistics และ technology ซึ่งก าลังขยายกิจการ  นอกจากนี ้ใน    

ไตรมาส 4 ปี 2564 มีอปุสงค์ใหม่จากบริษัทท่ีท าธุรกิจ E-Commerce สถาบนัการเงิน และ Co-Working space 

แผนภาพที่ 3 อัตราการเช่า ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

 

ที่มา: ฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 

อัตราค่าเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่า 

ในปี 2564 อัตราค่าเช่าเฉล่ียพืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครโดยรวมเพิ่มขึน้เล็กน้อยมาอยู่ที่ 

750  บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยส านกังานให้เช่าเกรดเอ ในพืน้ท่ีศนูย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) มีค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 

1,101 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หากเป็นส านกังานให้เช่าเกรดบี ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) อตัราค่าเช่า

เฉล่ียอยู่ที่ 763 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับอาคารส านกังานให้เช่าเกรดเอ ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขต
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ธุรกิจ (non-CBD) ในแถบเหนือ (Northern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 1,004 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ

อาคารส านกังานให้เช่าเกรดบี ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (non-CBD) ในแถบเหนือ (Northern Fringe) 

อัตราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 634 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และส าหรับอาคารส านักงานให้เช่าเกรดเอ ไม่ได้ตัง้อยู่ใน

พืน้ท่ีศนูย์กลางเขตธุรกิจ (non-CBD) ในแถบตะวนัออก (Eastern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 993 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดือน และอาคารส านักงานให้เช่าเกรดบี ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (non-CBD) ในแถบ

ตะวนัออก (Eastern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 597 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

แผนภาพที่ 4 ค่าเช่าเฉลี่ยแยกตามท าเลที่ตัง้ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

 

ที่มา: ฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 

 

แนวโน้มธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

แนวโน้มตลาดอาคารส านกังานให้เช่าคาดวา่ค่าเช่าจะยงัได้รับแรงกดดนัให้ลดลงในระยะสัน้ ในขณะท่ีภาคธุรกิจ

พยายามประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  คาดว่าการลดลงของค่าเช่าจะคงที่เมื่อภาคธุรกิจสามารถฟืน้ตวัจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึน้จากการระบาดของโควิด-19  โดยอุตสาหกรรมธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า ถือว่ายืดหยุ่นและ

สามารถฟืน้ตวัได้ดี   ทัง้นี ้ซีบีอาร์อี ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าระดบัโลก ได้สรุปเทรนด์ที่น่า

จบัตามองอาคารส านกังานดงันี ้

• แนวทางที่ชดัเจนมากขึน้ในการท างานรูปแบบไฮบริด (ผสมผสานการท างานในส านกังานและจากสถานท่ี

อื่น) 

• ผู้ เช่าและเจ้าของอาคารจะเร่ิมน าเอานโยบายด้านความยัง่ยืนมาใช้เนื่องจากเนื่องจากบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ 

ให้ความส าคญักบัมาตรฐานในด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม (ESG)  

• อาคารส านกังานใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาท าให้การแข่งขนัสงูขึน้ ขณะที่ผู้ เช่ามองหาพืน้ท่ีส านกังานท่ีมีคณุภาพ 
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4 ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน 

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

การด าเนินธุรกิจของทรัพย์สินอาจได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจของผู้ เชา่รายย่อยของกองทนุรวม  ซึง่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การผันผวนของค่าเงินบาท การก่อ

วินาศกรรม การเมือง สงคราม จลาจล การประท้วง การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าของกองทนุรวม ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายประเภท จึงอาจ

ช่วยลดความเส่ียงจากผลกระทบของความผนัผวนทางเศรษฐกิจได้ 

ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจอาคารส านักงานที่สูงขึน้ 

ผลประกอบการของกองทุนรวม อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ และ/

หรือ การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้อปุทานของตลาดเพิ่มขึน้ ซึ่งจะท าให้มีการ

แข่งขนัเพิ่มสงูขึน้ โดยอาจมีอุปทานส่วนเกินของอาคารส านกังานภายในประเทศซึ่งอาจเกิดขึน้เป็นระยะๆ  

รวมถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง บ ารุงรักษา และพฒันาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูงขึน้เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ การเปล่ียนแปลงของอัตราค่าจ้าง ราคา

ต้นทนุด้านพลงังานและการบ ารุงรักษา ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม  

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่

บ่อยครัง้นัก แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้ทรัพย์สินของกองทุนรวม  นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการ

ในอาคาร อย่างไรก็ดี กองทนุรวมจะจดัให้มีการประกนัภยัที่ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติ 

อบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อก าหนด

ของกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่ตลอดเวลา  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอตัราเงนิชดเชยจากการประกนัภัยทรัพย์สิน 

แม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจดัให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนอย่างเพียงพอ

และเหมาะสมตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิ

เรียกร้องตามที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้า

ในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวได้  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับ

ผลประโยชน์ร่วมภายใต้การประกนัภยัในกรมธรรม์ต่างๆ  

บริษัทจดัการมีความเห็นว่าวงเงินประกันภยัขัน้ต ่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากวงเงิน

ประกันภยัขัน้ต ่าภายใต้กรมธรรม์ประกนัความเส่ียงภยัทรัพย์สินครอบคลมุมลูค่าตามราคาประเมินตามวิธี

ต้นทุนทดแทนใหม่ของทรัพย์สิน (Full replacement cost) ก่อนหักค่าเส่ือมราคา และเพียงพอต่อการ

ทดแทนมลูค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวช ารุดเสียหาย และวงเงินประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์

ประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกัมีจ านวนเอาประกนัท่ีเพียงพอและเหมาะสม และครอบคลมุประมาณการรายได้

ของทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจและค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า 

ความเสี่ยงในเร่ืองการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ 

หากมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดของกองทุนรวม  หรือนิติบุคคลอาคารชุดมีการปรับปรุงพืน้ที่

ส่วนกลาง  อาจส่งผลกระทบต่อการน าทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์   แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมจะมีการวางแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลกระทบตอ่

การด าเนินงานของผู้ เช่าน้อยที่สุด ทัง้นี ้ในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทุนรวมจะเป็นไป

ตามที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แจ้งและได้รับความเห็นชอบ หรือตามแผนงานและประมาณการที่ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากกองทุนรวมแล้ว  ส่วนการปรับปรุงพืน้ที่ส่วนกลาง ทางนิติบุคคล

อาคารชดุของแต่ละอาคารจะต้องได้รับการอนุมตัิงบประมาณจากเจ้าของร่วมด้วยคะแนนเสียงข้างมากใน

การประชมุสามญันิติบคุคลประจ าปี ก่อนจะเร่ิมด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนได้รับการดูแล ปรับปรุง และบ ารุงรักษา

อย่างสม ่าเสมอ โดยที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการวางแผนและมีนโยบายในการตัง้ส ารองค่าใช้จ่าย

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลกัษณ์ และการจดัซือ้ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอปุกรณ์ต่างๆ ใน

ทกุๆ ปี เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพท่ีดีและมีศกัยภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์

จะท าการตรวจสภาพทรัพย์สินทกุปี ภายหลงัจากกองทนุรวมเข้าลงทนุ 

ความเสี่ยงในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมมีการแต่งตัง้ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์มาตัง้แต่กองทุนรวมเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความช านาญในการบริหารจดัการ

ทรัพย์สินของกองทุนรวมและมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เช่ารายย่อย หากในอนาคตมีการเปล่ียนบริษัทผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้บริหารรายอื่น อาจส่งผลให้ความสามารถในการสร้างรายได้ลดลงได้ 

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ความเสี่ยงที่ผู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่าเม่ือครบอายุสัญญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ 
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การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเป็นลักษณะของการให้เช่าแก่ผู้ เช่า

ทรัพย์สินโดยการเข้าท าสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กับผู้ เช่ารายย่อยโดยมีระยะเวลาสัญญาประมาณ     

1-3 ปี  

ทัง้นี ้หากกองทุนรวมไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า บริษัทจัดการอาจต้องหาผู้ เช่ารายใหม่มา

ทดแทน ซึ่งอาจมีความล่าช้าหรือหามาทดแทนไม่ได้ ท าให้กองทุนรวมสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้

อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอนัอาจท าให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่

คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเจรจาต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ เช่า หากในกรณีที่มีบุคคลอื่นเสนอ

ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงอตัราค่าเช่าดีกว่าผู้ เช่า กองทนุรวมมีสิทธิในการเลือกบคุคลอื่นเป็นผู้ เช่า

รายใหม่โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

รายได้หลักของกองทุนรวมคือค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยตามสัญญาเช่า 

รายได้ของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากผู้ เช่ามีปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระค่าเช่า หรือผู้ เช่าไม่ช าระค่าเช่า หรือผู้ เช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดและ

กองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าได้ 

ทัง้นี ้กองทุนรวมมีแนวทางในการด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงโดยกองทุนรวมได้ระบุไว้ใน

สัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับผู้ เช่าให้ผู้ เช่าวางเงินมัดจ าในรูปแบบของเงินสดเป็นจ านวน

เทียบเท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการ 3 เดือน  โดยกองทุนรวมจะคืนเงินมดัจ าในส่วนนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าภายหลงัจาก

ครบก าหนดอายสุญัญาเช่า หากผู้ เช่าสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในการช าระค่าเช่าได้ตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า

โดยไม่มีการผิดนดั  

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่ายงัคงปฏิบตัิผิดเงื่อนไขดงักล่าว กองทุนรวมจะยงัคงด าเนินการยึดถือเงินมดั

จ าและพิจารณาคืนเงินมดัจ าในส่วนนี ้โดยมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามวรรคก่อน  ทัง้นี ้เงื่อนไขดงักล่าวจะผกูพนั

ไปตลอดอายสุญัญาเช่าในแต่ละคราวจนครบก าหนดการเช่า  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบั

ใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ บริษัทจัดการไม่

สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ 

บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ถือ

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบ
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จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงาน          

การประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมลูพืน้ฐาน  ดงันัน้ ในกรณีที่กองทุนรวมต้องจ าหน่ายทรัพย์สินของ

กองทนุรวมเพื่อการปรับโครงสร้างการลงทนุหรือเพื่อการเลิกกองทนุรวม มลูค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูค่าที่

แท้จริงซึง่กองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือบางส่วนหรือมีการเลิกกองทนุ

รวม 

ความเสี่ยงด้านภาษ ี

ในการซือ้หรือขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการซือ้หรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการ

เช่า (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้หรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ  หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าใน

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราภาษีและอัตรา

ค่าธรรมเนียมที่กองทนุรวมจะต้องช าระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่

เก่ียวข้องกับการลงทุน และ/หรือ การซือ้ขายหน่วยลงทุน และการได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมอาจ

เปล่ียนแปลงไปจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั  หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากร

หรือด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ซึ่งขึน้อยู่

กบัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ อตัราการเช่าของโครงการ การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน 

ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีความเส่ียงที่นกัลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาด หรือ

กองทนุรวมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

4.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทุน 

ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึ่งรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบาย
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ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อ

ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนีภ้าวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ

โดยทัว่ไป ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคัญ

ต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยซึง่อาจมีราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย  

นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทนุที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบ

จากปัจจยัภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจยัที่บริษัทจดัการไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคล่ือนไหว

หรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อ

การน าเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ 

ปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอปุโภคและบริโภค 

ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าความ

เปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 

ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึน้อยู่กับความสามารถในการบริหารทรัพย์สินของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

กองทุนรวมโดยบริษัทจดัการและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการตลาดและ         

กลยุทธ์การบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจเก่ียวกับกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินหลกัของกองทนุรวม การที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทนุ

รวมให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

รวมทัง้โอกาสทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาประเมินของทรัพย์สินหลกั และอตัรา

การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีระบบงานที่สามารถควบคุม ดูแลผลการด าเนินงานของผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดส่งงบประมาณประจ าปีและแผน

ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนให้แก่กองทุนรวม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงรายงานทางการเงิน          

รายเดือน รายงานค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน งบการเงินประจ าปี หรือรายงานอื่นใดตามที่กองทนุรวมร้องขอ 

ซึง่ในกรณีที่ผลประกอบการของทรัพย์สินของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามงบประมาณประจ าปีที่บริษัทจดัการ
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ได้รับ บริษัทจัดการจะด าเนินการวางแผนร่วมกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดผลกระทบต่อผล

ประกอบการของกองทนุรวม 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง 

เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความ

ต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขายนัน้ ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่บริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น 

ปริมาณความต้องการในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ของตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันัน้ จึง

มีความเส่ียงที่หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 

ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ในการก าหนดราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน 

การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจดัการประกาศ เป็นการค านวณ

โดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนด

มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มลูค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาที่จะซือ้ขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ เนื่องจากราคา

ที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ขึน้อยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์ดังกล่าว      

การไหลเข้าของเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างประเทศ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลของกองทุนรวมฉบับนี ้บริษัท

จัดการได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และดูแลการใช้ถ้อยค าให้กระชบัรัดกุมและไม่ท าให้     

ผู้ลงทนุส าคญัผิด รวมถึงไม่มีเหตผุลที่ท าให้คิดว่ามีข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุที่ยงั

มิได้เปิดเผย 

 

5 ข้อพพิาทหรือข้อจ ากดัสทิธิในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

-ไม่มี-  

 

6 ข้อมูลส าคัญอื่น 

ตามที่ประเทศไทยยงัพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่เดือนเมษายน 

2564 ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชือ้ต่อวนัเกิน 1,000 รายเป็นครัง้แรก ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อจ ากดัการแพร่ระบาดของโรค

ทั่วทัง้ประเทศไทยเป็นระยะ จนถึงมีประกาศปิดการให้บริการส าหรับธุรกิจบางประเภท ส่งผลให้ผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนได้รับ

ผลกระทบทัง้ทางตรงจากการประกาศปิดการให้บริการส าหรับธุรกิจบางประเภท และผลกระทบทางอ้อมจากการลดลงอย่างมี

นยัส าคญัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตัง้แต่การสัง่ปิดกิจการและสถานประกอบการหลายประเภท  การจ ากดัเวลาที่สามารถนัง่ทาน
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ในร้านอาหาร รวมทัง้บริษัทผู้ เช่าส านกังานหลายรายได้ใช้นโยบาย Work From Home ท าให้ผู้ใช้บริการในโครงการลดลงอย่างมาก  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ เช่าของกองทุนรวมซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ เช่าเดิม ซึ่งได้เช่าพืน้ท่ีและต่อสญัญาเช่ากบักองทนุรวม

มาเป็นระยะเวลานาน กองทุนรวมจึงพิจารณาปรับลดค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส าหรับค่าเช่าและ

ค่าบริการงวดเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดเป็นรอบที่ 2 ในประเทศไทยตัง้แต่เดือน

ธันวาคม 2563  และปรับลดค่าเช่าและค่าบริการงวดเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19          

สายพนัธุ์อลัฟ่า รวมทัง้ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการงวดเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 ซึง่เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 

สายพนัธุ์เดลต้า โดยแบ่งผู้ เช่าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางตรงจากค าสัง่ของหน่วยงานราชการให้ปิดกิจการ  ได้แก่ โรงเรียนสอนเด็กเล็ก โรงเรียนสอน
ภาษาและแนะแนวการศกึษาต่อต่างประเทศ ได้รับส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 100 และลดค่าบริการร้อยละ 50 รวมลดค่าเชา่
และค่าบริการทัง้สิน้ร้อยละ 75 

2. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากค าสัง่ของหน่วยงานราชการ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ย่อย ได้แก่   
2.1. ผู้ เช่าที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และ บริษัททวัร์ ได้รับส่วนลดค่าเชา่

ร้อยละ 50 และลดคา่บริการร้อยละ 50 
2.2. ผู้ เช่าที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 ได้รับส่วนลดเฉพาะคา่เชา่ร้อยละ 20 ส่วนคา่บริการช าระเตม็ร้อย

ละ 100 
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7 ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทนุ 

7.1 หน่วยลงทุน 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 
จ านวนเงนิทุนของโครงการ 1,000,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุประเภทระบชุื่อ ช าระเต็มมลูค่า และ  

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

ครัง้แรก 
10.00 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทนุ                      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
13.8466 บาท 

 

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน 

ราคาปิด ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 10.80 บาท 

ราคาสูงสุดของปี 2564 11.60 บาท 

ราคาต ่าสุดของปี 2564 10.30 บาท 

มูลค่าตลาด ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 1,080 ล้านบาท 

มูลค่าการซือ้ขายของปี 2564 68.68 ล้านบาท 

                     หมายเหต ุ * ข้อมลูจาก SETSMART ซึง่เป็นข้อมลูที่รวมการซือ้ขายนอกเวลาท าการ เก็บข้อมลู ณ วนัที่ 7 มีนาคม 2565  

 

การลดทุนช าระแล้ว 

-ไม่มี- 
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7.2 โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน 

กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 
จ านวนหน่วย

ลงทนุ  
% หน่วยลงทนุ 

1. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 17,561,900.00 17.56 
2.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 8,500,000.00 8.50 
3.  บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,496,200.00 7.50 
4.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) 3,759,300.00 3.76 
5.  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 3,734,100.00 3.73 
6.  MR.PETER ERIC DENNIS 2,826,200.00 2.83 
7.  นายบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 2,005,300.00 2.01 
8.  นางสาวจนัทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 1,910,100.00 1.91 
9.  นายวิทยตุ นามศิริพงศ์พนัธุ์ 1,710,000.00 1.71 

10.  บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 1,648,700.00 1.65 
 รวม 51,151,800.00  51.15 

   

กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ) 

-ไม่มี- 

 

7.3 การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินปีละ 4 ครัง้  ใน

แต่ละรอบปีบญัชี 

- บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสทุธิที่

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  

- ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี  ้

• การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

ค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน 

ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 
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- ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทุนรวมใน

รอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักล่าวด้วย

ก็ได้ 

- ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไข ข้อจ ากดัและวิธกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามสดัส่วนการ

ถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 

หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า  อตัราที่

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปัน

ผลเฉพาะในส่วนท่ีถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที่ประกาศฯ ก าหนดโดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ใน

ข้อ 5. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการกับเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

ดงัต่อไปนี ้

บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้

แผ่นดิน โดยในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงิน

ปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมจนกว่าจะได้ยกเงินดงักล่าวให้แก่แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทุก

รายรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ

จ่ายเงินปันผลและอตัราเงินปันผล โดย 

(2.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2.2) ท าการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ  

(3) บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดั

จากวนัที่มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการหกั

ภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรืออตัราอื่นตามที่กฎหมายก าหนดของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ประเภทบคุคลธรรมดา  
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(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุน และ   

ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือน าเงินฝากเข้าบญัชีเงินฝาก

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอน

เงินที่เกิดขึน้ และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะหักค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากจ านวนเงินท่ีจะส่งให้ 

การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

ในรอบระยะเวลาด าเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 กองทนุรวมมีการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

รอบผลประกอบการ 
 เงนิปันผล                   

(ต่อหน่วยลงทนุ) 
หน่วย วันที่จ่ายเงนิปันผล 

1 ต.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564  0.1400 บาท 16 มี.ค. 2565 
1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย.2564  0.1500 บาท 17 ธ.ค. 2564 
1 เม.ย.2564 – 30 มิ.ย.2564  0.1600 บาท 16 ก.ย. 2564 
1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค.2564  0.1600 บาท 16 มิ.ย. 2564 
1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563  0.1900 บาท 18 มี.ค. 2564 

1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย.2563  0.1800 บาท 23 ธ.ค. 2563 
1 เม.ย.2563 – 30 มิ.ย.2563  0.1900 บาท 17 ก.ย. 2563 
1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค.2563  0.1800 บาท 17 มิ.ย. 2563 
1 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562  0.2000 บาท 19 มี.ค. 2563 

1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย.2562  0.2000 บาท 12 ธ.ค. 2562 
1 เม.ย.2562 – 30 มิ.ย.2562  0.2000 บาท 15 ส.ค. 2562 
1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค.2562  0.2000 บาท 11 มิ.ย. 2562 
1 ต.ค.2561 – 31 ธ.ค.2561  0.2000 บาท 19 มี.ค. 2562 

1 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561  0.2000 บาท 7 ธ.ค. 2561 
1 เม.ย.2561 – 30 มิ.ย.2561  0.2000 บาท 8 ก.ย. 2561 
1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561  0.2000 บาท 7 มิ.ย. 2561 
1 ต.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560  0.1800 บาท 13 มี.ค. 2561 
1 ก.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560  0.1750 บาท 8 ธ.ค. 2560 
1 เม.ย.2560 – 30 มิ.ย. 2560  0.1750 บาท 8 ก.ย. 2560 
1 ม.ค.2560 - 31 มี.ค. 2560  0.1750 บาท 7 มิ.ย. 2560 
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8 โครงสร้างการจัดการบริษัทจดัการ 

8.1 บริษัทจดัการ 

8.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษทั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

ที่ตัง้บริษัท เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9,24  

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษทั 19 มีนาคม 2535 

เลขทะเบียนบริษทั 0105535050244 

ทุนจดทะเบียน 105,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 

10,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 

ลักษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด ก า รกอ ง ทุ น ขอ ง กอ งทุ น ร ว ม

อสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund Manager) 

โทรศัพท์ 02-659-8888 

โทรสาร 02-659-8860 

เว็บไซต์ www.one-asset.com 

อีเมลล์ propertyfund@one-asset.com 

 

8.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (“บริษัท”) ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ จัดการกองทุนของ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก เป็นบริษัทจ ากดัซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 

โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,500,000 หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทนุ 

รวมถึงการประกอบธุรกิจผู้จดัการกองทุน 
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ผู้ถือหุ้นของบริษทัจดัการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน    
(ร้อยละ) 

1 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)*  10,426,905 99.30 
2 นายวอง ไซ ฮงั  25,000  0.24 
3 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ชวูงษ์  11,381  0.11 
4 นางสาวพรอมุา เทวาหดุี  9,041  0.09 
5 นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา  6,919  0.07 
6 นางสาวเบญจมาศ สริุยาเดช  6,028  0.06 
7 นางสาวสะการะ ชาติสทุธิพนัธุ์ 3,254 0.03 
8 นายสนุทร ธรรมเสต ุ  3,165  0.03 
9 นางสาวเปรวฟ้า กจิรุ่งเรืองศรี 3,108 0.03 
10 นายธวชัชยั อรุณรัตนากร 1,830 0.02 
 รวม  10,496,631 99.97 

หมายเหตุ: *KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรงของบริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 34.97 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษา

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ 

www.set.or.th 

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้แทนเข้ามา

เป็นกรรมการของผู้จดัการกองทุน 

 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/
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8.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะผู้จดัการกองทนุของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้างดงันี ้

 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

นายจือ้-หง หลนิ 
กรรมการ 

• Doctor of Philosophy in 
Engineering, Economics 
Systems and Operations 
Research, Leland 
Stanford Junior 
University, U.S.A. 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษทั
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

• Chief Operating Officer of KGI 
Securities (Thailand) PCL. 

นางนันทรัตน์ สุรักขกะ 
กรรมการ 

• Master of Laws in 
Corporate law and 
Finance from the School 
of Law, Widener 
University, U.S.A. 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษทั
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

• Executive Vice President of KGI 
Securities (Thailand) PCL. 
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ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

นางชิง ชิง ล ี
กรรมการ 

• Master of Business 
Administration, Ohio 
State University, U.S.A. 

• กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

• Chairman of the Executive 
Board of Directors of KGI 
Securities Investment Trust Co., 
Ltd. 
 

นายวอง ไซ ฮัง 
กรรมการ 

• Higher Diploma in 
Business Studies from 
Hong Kong Polytechnic 
University, Hong Kong 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

• Chairman of the Executive 
Board of Directors of China- 
Bio-Med Regeneration 
Technology Ltd.  

• Director of Hong Kong 
Exchange & Clearing Ltd. 

 

นายจิน-หลง เจิน้ 
กรรมการ 

• International Trade 
Tamkang University, 
Taiwan, R.O.C.  

• กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ วรรณจ ากดั 

• Authorized Director of KGI 
Securities (Thailand) PCL 

นายพจน์ หะริณสุต 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/
กรรมการ 

• ปริญญาโท                      
สาขาบริหารธุรกจิ            
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท สาขาการจดัการ
ระหว่างประเทศ 
King’s College, 
University of London 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษทั
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 
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ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

• Director Certification 
Program (DCP 206/2015) 
 

นายกฤช ปัทมวชิัยพร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
ปฏิบติัการ/กรรมการ 

• ปริญญาโท สาขาบญัชเีพื่อ
การควบคมุและวางแผน 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขาบญัช ี
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิการ 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

นายมณฑล จนุชยะ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
การลงทนุ 

• ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

• Director Certification 
Program (DCP 200/2015) 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

 

นายอลงกรณ์  
ประธานราษฎร์นิกร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย
ธุรกิจ McGeorge School 
of Law, University of the 
Pacific, U.S.A. 

• Director Certification 
Program (DCP 114/2009) 

• รองกรรมการผู้จดัการ กลุ่มจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

 

8.1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

1 การบริหารกองทุนรวม 

 (1) จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน และข้อจ ากัดการ
ลงทนุ โครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด 

 (2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทัง้เข้าท าสัญญาต่างๆ  ในนามของ
กองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

 (3) จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนงัสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการ   ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี ้

   (3.1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือ        
ชีช้วนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนให้แก่
ประชาชน 

(3.2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้จดั
จ าหน่าย และตวัแทนสนบัสนุนจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ
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พร้อมกับใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้จดัจ าหน่ายและ
ของตัวแทนสนับสนุน แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที่สนใจจะลงทุนได้
ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ 

(3.3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สุดลง บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบภายใน 10 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

(4) ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

(5) ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วนั นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(6) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(7) ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และน าทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมไปฝากไว้กับผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(8) จดัให้ได้มาซึง่รายได้และผลประโยชน์ของกองทนุรวม และน าเงินได้และผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(9) แต่งตัง้ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม     โดยบริษัทจดัการจะท าการแจ้ง
และจดัส่งส าเนาสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว 

(10) แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุรวม เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับการแต่งตัง้  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) แต่งตัง้ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(12) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้แก่บริษัทจัดการ)  และจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และแจ้งการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ค ารับรองว่าบุคคลดงักล่าวมี     คุณสมบตัิถูกต้อง
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ครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(14) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทัง้แจ้งและจัดส่งส าเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการ
ประเมินค่า พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั  นบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานการประเมินค่า  

(15) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตามข้อก าหนดแห่ง
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(16) แต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและตวัแทนสนบัสนนุการจ าหน่าย 
(17) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ เก่ียวกับการซือ้ เช่า จ าหน่าย ห รือโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ซือ้ 
เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านัน้ รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ   ที่ท าการทุกแห่ง
ของบริษัทและส านกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านัน้ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสาระส าคญัอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติ ใ ห้ เ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  บริษัทจัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญตามวรรคก่อน  
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการด าเนินการตามวรรคก่อน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด 

(18) ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัสดุท้ายของ
เดือนมิถุนายนและธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม แล้วแต่
กรณี และจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าดังกล่าว  พร้อมทัง้ประกาศมูลค่าดังกล่าวในหนังสือพิมพ์
รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และส านกังานใหญ่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้เปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตัง้อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย  

(19) ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลังจาก
วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของของกองทุนรวม อันมีผลกระทบต่ อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัส าคญั ภายหลงัจากผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการค านวณดงักล่าว  

(20) จัดท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกสิน้ปีการเงินของกองทุนรวม  และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีการเงิน 
โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(21) ด าเนินการเพิ่มเงินทุน  และลดเงินทุนตามหัวข้อ “ก ารเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของ 
กองทนุรวม”  
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(22) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิ ธีการจัดการ ตามหัวข้อ  “การแก้ไขเพิ่มเติม  
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

(23) ยกเลิกกองทนุรวม ตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม”  
(24) แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีให้เสร็จสิน้ และแจ้งให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ทราบ 

(25) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัโครงการ ตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ 
(26) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง’ 

 
รายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและผู้บริหาร

ของฝ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

ชื่อฝ่ายและจ านวนบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ท างาน 

ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน (ผู้จดัการกองทุนรวม) 
จ านวนบคุลากร : 4 

นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร 
 
 
 
นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา 
 
 
 
 
นางสาวอทุยัวรรณ ด ารงวิวฒันกลุ 
 
 
 

 

นางสาวเมธาวี วงศ์ตาผา 

รองกรรมการผู้จดัการ กลุ่มจดัการอสงัหาริมทรัพย์
และทรัสต์มีประสบการณ์การท างานในสายการเงิน
และอสงัหาริมทรัพย์รวม 28 ปี 
 
ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน มี
ประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
อสงัหาริมทรัพย์รวม 27 ปี 
 
ผู้ จัดการ ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานใน
สายการเงินและสายอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา  
12 ปี 
 
ผู้ จัดการ ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานใน

สายอสงัหาริมทรัพย์รวม 8 ปี 

ฝ่ายปฏิบตัิการกองทุน 
จ านวนบคุลากร : 16 
 

นางสาววรางคณา ศิริโชติวณิชย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองทุน มีประสบการณ์

ท างานในสายกองทนุรวมและการเงิน 29 ปี 

ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี ้
จ านวนบคุลากร : 5 

นางสาวพรอมุา เทวาหดุี หัวห น้ า ฝ่ ายจั ดก ารกอ งทุ นต ร าสา ร ห นี ้มี

ประสบการณ์การท างานในสายจัดการกองทุน

ตราสารหนีแ้ละการเงิน 35 ปี 
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ชื่อฝ่ายและจ านวนบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ท างาน 

ฝ่ายทะเบียน 
จ านวนบคุลากร : 10 

นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิรกลุ หวัหน้าฝ่ายทะเบียน มีประสบการณ์ท างาน 29 ปี 

ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
การลงทนุ 
จ านวนบคุลากร : 7 

นายพีรพนัธุ์ ไชยคณุ ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การลงทุน มีประสบการณ์ท างานใน

สายการเงินรวม   20 ปี 

ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร 
จ านวนบคุลากร : 5 

นายอรรณพ บญุคณานรัุกษ์ หวัหน้าฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร  

มีประสบการณ์ท างานรวม 14 ปี 

ฝ่ายกฎหมาย 
จ านวนบคุลากร : 2 

นางสาวปณุยวีร์ พรพิพฒันมงคล หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย มีประสบการณ์ท างานใน

สายงานกฎหมาย 14 ปี 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และสนบัสนนุธุรกิจ 
จ านวนบคุลากร : 4 

นางสาวฐิติพร ศิริพนัธ์ หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ  

มีประสบการณ์ท างานรวม 30 ปี  

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
จ านวนบคุลากร : 4 

นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์ หวัหน้าฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีประสบการณ์        

การท างานในสายก ากับและตรวจสอบ 31 ปี 

 

8.1.5  วิธกีารและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวับริษทัจัดการ 

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วย

ลงทนุรวมกนัเกินกึง่หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจดัการ 

 ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนนิการเพื่อขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน  

8.1.6  กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์อื่นภายใต้บริษัทจดัการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั มีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ

กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจดัการดงันี ้

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ประเภท บทบาท 

1  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์       

มิลเลียนแนร์ (MIPF) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง                             

โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4

กรุงเทพมหานคร 

 

อาคาร

ส านกังาน 

บริษัทจดัการ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ประเภท บทบาท 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์        

ไทยอินดสัเตรียล 1 (TIF1) 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน และส่ิงปลกูสร้าง ซึ่งตัง้อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคม

อตุสาหกรรมไฮเทค  สวนอตุสาหกรรมบางกะดี นิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 

โรงงาน บริษัทจดัการ 

3. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์        
ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้
(TLHPF) 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน และอาคาร ของโครงการโรงแรม  
พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะพพีี จ.กระบี่ 

โรงแรม บริษัทจดัการ 

4. ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์           

โฮสพีทาลิตี ้(GAHREIT) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง โครงการ

โรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา                 

จ.เพชรบรีุ 

โรงแรม ผู้จดัการ

กองทรัสต ์

5. ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยลั 
ออคิด โฮสพีทาลิตี ้ท่ีมีข้อตกลง
ในการซือ้คืน (GROREIT) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โครงการ
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์            
ทาวเวอร์ส โดยบริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) (ROH) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของ
ทรัพย์สินเป็นผู้ เช่าและผู้ซือ้คืนทรัพย์สิน มีระยะเวลา
การเช่า 3 ปี และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดย
มีข้อก าหนดในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH เมื่อ
สิน้สดุปีการเช่าที่ 3-5   

โรงแรม ผู้จดัการ
กองทรัสต ์

 

8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอกมีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คือ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  

ซึง่มีข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

8.2.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานที่ตัง้ส านักงาน 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10 เลขที่ 2922/200                  

ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 

โทรศัพท์ 0-2308-2020 

โทรสาร 0-2308-2990 

เว็บไซต์ www.charnissara.com 
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8.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 11 มีนาคม 2565 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน      
(ร้อยละ) 

1.  นาย สงกรานต์ อิสสระ 313,634,494 29.41 
2.  นาย ทวีฉตัร จฬุางกรู 247,926,600 23.24 
3.  บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี ้จ ากดั 97,714,905 9.16 
4.  น.ส. กรัชเพชร อิสสระ 41,601,006 3.90 
5.  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 21,126,760 1.98 
6.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 21,126,760 1.98 
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 20,978,462 1.97 
8.  นาย ดิฐวฒัน์ อิสสระ 19,584,454 1.84 
9.  นาย สาธิต สร้างเกียรติ 14,180,531 1.33 
10.  นาย วลัลภ สร้างเกียรต ิ 10,291,050 0.96 
11. อื่น ๆ 258,430,843 24.23 

 รวม 1,066,595,865 100.00  

   

8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ได้แก่ 

1 หน้าที่ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 
1.1 ดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้

ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่ หน้าที่ในการซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี ทัง้

ช่วงเวลาก่อน ในขณะ และภายหลงัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

1.2 จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่กองทนุรวมก าหนด 

1.3 กระท าการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาอสังหาริมทรัพย์ไว้ในกรณีที่เกิดภยั

พิบตัิกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

1.4 ด าเนินการจดทะเบียน และ/หรือ ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อการจดทะเบียนอัน

เก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพ่ือให้กองทนุรวมได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิหรือเป็นผู้ทรง

สิทธิในสิทธิการเช่าโดยชอบตามกฎหมาย 
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1.5 อ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ให้ข้อมลู ถ้อยค า และ/หรือ

ส่งมอบเอกสารใดๆ ตามที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ร้องขอ 

1.6 อ านวยความสะดวกให้กบับริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการส ารวจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการประเมินค่า รวมทัง้ให้ข้อมลู ถ้อยค า และ/

หรือส่งมอบเอกสารใดๆ ตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ 

1.7 อ านวยความสะดวกให้กบักองทุนรวม  บริษัทจดัการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

บริษัทจัดการในการส ารวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ให้ข้อมูล 

ถ้อยค า และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใดๆ ตามที่กองทุนรวม บริษัทจัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

บริษัทจดัการร้องขอ 

1.8 ด าเนินการจัดเก็บดอกผลใดๆ ทัง้ปวงที่กองทุนรวมพึงได้รับอันเกิดจากสัญญาจัดหา

ผลประโยชน์และด าเนินการส่งมอบดอกผลดงักล่าวทัง้ปวงที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับไว้ในนามกองทนุ

รวมตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(ก) จดัส่งใบแจ้งหนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าโดยระบุจ านวนหนีท้ี่ผู้ เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทนุ

รวมตามสญัญาจดัหาผลประโยชน์ ก่อนถึงวนัก าหนดช าระค่าเช่าอย่างน้อย 3 วนั  

(ข) ด าเนินการจดัเก็บหนีจ้ากผู้ เช่าเมื่อถึงก าหนดช าระ 

(ค) ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่ช าระหนีภ้ายในก าหนด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดส่ง

หนังสือทวงหนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าภายใน 45 วันนับแต่วนัถึงก าหนดช าระ โดยก าหนดให้ผู้

เช่าช าระหนีด้งักล่าวให้เสร็จสิน้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือทวงหนี ้

(ง) ด าเนินการจัดเก็บหนีจ้ากผู้ เช่าภายในระยะเวลาที่ระบุในหนังสือทวงหนี ้รวมทัง้

ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ เช่ายินยอมช าระหนีท้ี่ค้างช าระต่อ

กองทนุรวม 

(จ) ด าเนินการฝากเงินค่าเช่า ค่าบริการ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับจากสัญญา

จดัหาผลประโยชน์เข้าบญัชีธนาคารที่กองทุนรวมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป โดยต้อง

น าฝากให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับดอกผล

ดงักล่าว ทัง้นีก้ารฝากเงินเข้าบญัชีของกองทนุรวมดงักล่าว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

จะต้องไม่หกัค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

1.9 จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อนั

เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทุนรวม รวมทัง้เอกสาร

หลกัฐานทางการบญัชีที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวม บริษัทจดัการ หรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบได้ภายในวนั
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และเวลาท าการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และหากได้รับการร้องขอจากกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือ

บุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ผู้ สอบบัญชี  และ/หรือ ผู้ ดูแลผลประโยชน์  ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ต้องด าเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใดๆ ที่ได้รับการร้องขอให้แก่กองทุนรวม ผู้สอบบัญชี 

และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที่ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอ

ดงักล่าว 

1.10 จดัให้มีการประกนัวินาศภยัส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดและวงเงินท่ีกองทุน

รวมก าหนด   ด าเนินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และด าเนินการประสานงานกับผู้ รับประกัน

วินาศภัยแทนกองทุนรวมเมื่อมีภยัพิบตัิอนัเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภยัเกิดขึน้กับ

อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้มีการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามกรมธรรม์ประกันภยัอนัเป็นผลประโยชน์

ของกองทนุรวม   ตามที่กองทนุรวมจะก าหนดให้ด าเนินการ 

1.11 ในกรณีที่กองทุนรวมประสงค์จะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์จะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่กองทุนรวม ตามที่กองทุนรวมร้องขอเพื่อให้กองทุนรวม

สามารถจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บคุคลอื่นได้ 

1.12 ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมลู ยื่นเอกสาร และช าระค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนอัน

เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีหน้าที่ต้องช าระ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่

เก่ียวข้อง 

1.13 ดูแลจัดการและบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนการด าเนินงานตามข้อ 4 รายละเอียดโครงการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎเกณฑ์ กลยุทธ์  และ

นโยบายการลงทนุและจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

1.14 เสนอทรัพย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ต่อกองทนุรวมเพื่อพิจารณา 

1.15 แนะน าผู้ สนใจซื อ้ทรัพย์สินจากกองทุนรวม หรือผู้ สนใจขายทรัพย์ สินที่ เ ป็น

อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวมกล่าวคือ  ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายทรัพย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ 

1.16 ให้ข้อมลูเก่ียวกับตลาดทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ในสภาวะปัจจุบนั และแนวโน้ม

ในอนาคตแก่กองทนุรวม 

1.17 ช่วยเหลือกองทุนรวมในการเจรจาต่อรองเพื่อซือ้ขาย ลงทุน และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กองทนุรวมร้องขอ 

1.18 ด าเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่กองทุนรวมจะได้ตกลงกับผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

1.19 ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามโครงการจดัการ

กองทนุรวมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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2 หน้าที่ในการท าสัญญาจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

2.1 ให้ค าแนะน าและติดต่อชกัชวนผู้ที่สนใจจะเข้าท าสญัญาจดัหาผลประโยชน์กับกองทนุ

รวม ตลอดจนด าเนินการเจรจาเก่ียวกบัเงื่อนไขของสญัญาจดัหาผลประโยชน์ในนามกองทนุรวม 

2.2 ด าเนินการจัดเตรียมสัญญาจัดหาผลประโยชน์ พร้อมทัง้ลงนามในสัญญาจัดหา

ผลประโยชน์ 

2.3 ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าในการตรวจสอบ และ/หรือ รับมอบการ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้จัดท าและลงนามในหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่

ตามที่ผู้ เช่าร้องขอ 

2.4 ด าเนินการให้ผู้ เช่าส่งแบบในการตกแต่ง เพื่อให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบ

และอนุมตัิ นอกจากนัน้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องด าเนินการประสานงานระหว่างผู้ เช่าดงักล่าวกบันิติ

บคุคลอาคารชดุในการเข้าด าเนินการตกแต่ง เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวของผู้ เช่าเป็นไปตามระเบียบของ

นิติบคุคลอาคารชดุและนโยบายของกองทนุรวม 

2.5 ประสานงานกับกองทุนรวมและนิติบุคคลอาคารชุดและให้ความช่วยเหลือแก่กองทุน

รวมเพื่อให้กองทนุรวมสามารถให้บริการระบบปรับอากาศ สถานท่ีจอดรถ ไฟฟ้า น า้ประปา และโทรศพัท์ ที่ผู้

เช่าจะพึงได้รับ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาจดัหาผลประโยชน์ได้ 

2.6 ควบคุม ดูแล รวมทัง้สร้างมาตรการในการควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามเงื่อนไข และ/

หรือ ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญาจดัหาผลประโยชน์  

2.7 ป้องกัน รวมทัง้หามาตรการในการป้องกันมิให้ผู้ เช่าเคล่ือนย้ายทรัพย์สินใดๆ ออกนอก

บริเวณอสงัหาริมทรัพย์ในระหว่างเวลาที่ผู้ เช่ายงัมีหนีค้้างช าระอยู่กบักองทนุรวม 

2.8 ด าเนินการประสานงานกับกองทุนรวมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า  เมื่อผู้ เช่า

ประสงค์จะโอน และ/หรือ เปล่ียนแปลง และ/หรือ แก้ไขสิทธิตามสญัญาจดัหาผลประโยชน์ รวมทัง้การเลิก

สญัญาจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวนัน้เป็นไปโดยราบร่ืน  

2.9 ด าเนินการจัดหา อ านวยความสะดวก รวมทัง้ประสานงานกับกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้

เช่ามีความประสงค์ในการเพิ่มหรือลดพืน้ท่ีที่ใช้หาผลประโยชน์  

3 หน้าที่ต่อกองทุนรวม 

3.1 จดัส่งข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้กองทนุรวมภายในเวลา

อนัสมควรเมื่อได้รับการร้องขอจากกองทนุรวม 

3.2 ส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่กองทุนรวมเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 15 วนันบัแต่

วนัสิน้เดือน   และเป็นรายไตรมาส  ภายในระยะเวลา 20 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส  

(ก) บญัชีรายรับรายจ่ายอนัเกิดขึน้จากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) บญัชีเก่ียวกบัผู้ เช่า ค่าเช่าที่ได้รับ และค่าเช่าที่ค้างช าระ 
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(ค) รายงานสรุปข้อมลูเก่ียวกบัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 

(ง)    ผลการด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับแผนการ

ด าเนินงาน 

(จ) รายงานประจ ารายไตรมาส โดยในรายงานดงักล่าวจะต้องระบุผลการด าเนินงาน

ตามหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ถึง (ค) ข้างต้นเทียบ

กบัแผนการด าเนินงานตามข้อ (ง)   

 

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

(Siam Commercial Bank Public Company Limited) 

สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2544-1111,  0-2777-7777 

โทรสาร 0-2937-7931 

เว็บไซต์ www.scb.co.th 

 

8.3.2 ผู้ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2565*  

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1.  พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 793,832,359 23.38 

2.  กองทนุรวม วายภุกัษ์หน่ึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 392,649,100 11.56 

3.  กองทนุรวม วายภุกัษ์หน่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 392,649,100 11.56 

4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 325,779,712 9.59 

5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 126,094,232 3.71 

6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 111,501,719 3.28 

7.  ส านกังานประกนัสงัคม 77,875,100 2.29 

8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 44,495,675 1.31 

9.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 39,605,184 1.17 

10.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED 29,566,057 0.87 

 รวม 2,334,048,238 68.72 

 หมายเหต:ุ (*) แสดงข้อมูลเฉพาะผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรกทีถื่อหุ้นจ านวนสูงสดุ 
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8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) ดูแลใ ห้บ ริษั ทจัดการป ฏิบัติห น้าที่ ต ามบทบัญญัติ ในมาตรา  125 ของพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติตลอดจนข้อ
ผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด 

(2) จดัท าและส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึง
เหตกุารณ์ดงักล่าว 

(3) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ  
ผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอื่นๆ ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม และให้เป็นไปตามที่ตกลงกนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ดงัต่อไปนี  ้
(ก) ภายในสามสิบวนันบัตัง้แต่วนัที่ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัท

จดัการ  
(ข) ทกุหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ  

(5) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็น
จริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(6) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายในห้าวนัท าการนบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมช ารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัส าคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม่โดย
พลัน  เมื่อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้  อันมีผลกระทบต่อ  มูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

(8) ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
โครงการและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(9) ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 
(11) ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือ

เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์นัน้  หนงัสือกรมธรรม์ประกันภยั เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์นัน้ เอกสารอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่ า
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อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ี
โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(12) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดงักล่าวข้างต้นเก่ียวกับการซือ้ ให้เช่า จ าหน่ายหรือโอน
อสังหา ริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดง สิทธิการเช่ าในอสังหา ริมท รัพย์  
ดงักล่าวข้างต้นเก่ียวกบัการซือ้ จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุรวมและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(13) รับรองความถูกต้องของการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  และมูลค่าหน่วย  
ลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า การค านวณดังกล่าว  
ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด  

(14) จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้บริษัทจดัการ 
(ก)  รายละเอียดเ ก่ียวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิน้วันท าการ     

ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 
(ข) รายงานเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพย์  

ทกุสิน้วนัท าการ 
(ค)  รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้่าซือ้หลกัทรัพย์ และลกูหนีค้่าขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(15) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการค านวณและจดัท ารายงานตามข้อ 21.2 (13) และข้อ 21.2 (14) ข้างต้น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึง่ได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใดๆ ที่บริษัทจดัการก าหนด   

(16) รายงานท่ีได้รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 21.2 (13) และรายงานท่ีได้จดัท าโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 21.2 (14) ข้างต้นให้ถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 
180 วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

(17) ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และ/หรือฟ้องร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือ เมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

(18) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี ้

(ก)   เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอื่นๆของ
กองทนุรวมแก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(ข)   ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกว่าการช าระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
(ค)   ดูแลให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดั งกล่าว ผู้ ดูแล 
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 

( ง )   แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์ สินอื่นใ ห้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสัด ส่วนการถือหน่วย  
ลงทนุในกองทนุรวมตามสมดุทะเบียนเมื่อได้รับค าสัง่จากผู้ช าระบญัชี 

(19) ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์ สิ นของกองทุนรวม  รับเงินที่ ไ ด้จากการด า เนินงานของ 
กองทนุรวม และน าเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
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(20) จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
(21) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(22) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์   

8.4 คณะกรรมการลงทนุ 

บริษัทจดัการมคีณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ โดยประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง หน้าที่ 

นายอลงกรณ์  ประธานราษฎร์นกิร ผู้บริหารสงูสดุของกลุ่มจดัการอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต ์ ประธานท่ีประชมุ 
นายพจน์ หะริณสตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 
นายกฤช ปัทมวชิยัพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิการ กรรมการ 
นางนวรัตน์  พวงไพโรจน์ หวัหน้าฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ กรรมการ 
นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา หวัหน้าฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พืน้ฐาน 
กรรมการ 

นางสาวปณุยวีร์  พรพิพฒันมงคล หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

 คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกองทุน

รวม ดงันี ้ 

(1)  พิจารณาให้แนวทางในการลงทุน ซือ้ เช่า ให้เช่า จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2)  ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ใน

ภายหน้า  

(3)  คณะกรรมการลงทนุทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลบั และไม่น าไปเปิดเผย

ให้บุคคลใด ๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่จะมี

กฎหมายก าหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทัว่ไป

ทราบแล้ว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและจะมีขึน้ในภายหน้า 
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8.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุรวม
8.5.1  ผู้สอบบัญช ี

ชื่อ 
 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23 - 27 

เลขที ่11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 02-034-0000   

โทรสาร 02-034-0100  

 

8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 

ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-659-8888 

โทรสาร 02-659-8860 

 

8.5.3 บริษทัประเมินค่าทรัพย์สิน 
ชื่อ บริษัท เน็กซสั พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

ที่อยู่ เลขที่ 25 ชัน้ 31 อาคารกรุงเทพประกนัภยั/ไว.ดบัย.ูซี.เอ. ถนนสาทรใต้                     

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-286-8899 

โทรสาร 02-286-2863 

 

9 การก ากบัดูแลกองทุนรวม 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกองทนุรวม 

บริษัทจดัการมีนโยบายในการก ากบัดูแลกองทนุรวม โดยจะด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพและ

บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมถึงการบริหารกองทนุรวมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในโครงการ พระราชบญัญตัิ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ก าหนด 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัจัดการ 

ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทจดัการ รายละเอยีดของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องมีดงัต่อไปนี ้

• คณะผู้บริหาร 

(1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์การด าเนินงาน ของบริษัท 

(2) พิจารณาทบทวนและประเมินมาตรการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อปรับปรุงให้เกิดระบบ        

การควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัท 

(3) พิจารณาประเมินการปรับเปล่ียนระบบงานและขอบเขตในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้สอดคล้อง

ตามโครงสร้างบริษัท 

(4) พิจารณาแนวแก้ไขปัญหาที่เป็นอปุสรรคของแต่ละฝ่ายงาน 

(5) พิจารณาจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทในกรณีที่งบประมาณการจดัซือ้จดัจ้างสงูกว่า 1,000,000 

บาท (หน่ึงล้านบาท) 

(6) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

• คณะกรรมการการลงทุน 

(1) ก าหนดกรอบและกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุท่ีเป็นสินทรัพย์ในประเทศ 

(2) ติดตามประเมินผลความเส่ียงและก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไข(ถ้ามี) ของกองทนุ

ตามที่ฝ่ายบริหารความเส่ียงเสนอ 

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Proxy voting) ส าหรับหลกัทรัพย์ใน

ประเทศทีล่งทนุ 

(4) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการซือ้ขายหน่วยอัตโนมัติ  (AR) ภายใต้การบริหารของ

กองทนุ 

 

• คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

(1) ก าหนดนโยบาย พิจารณา และอนมุตัิการออกกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ การคดัเลือก ผู้ให้บริการด้านอื่นๆ และผู้ให้บริการทางกฎหมาย  

(3) ติดตาม ดูแล การบริหารและการจัดการทุนรวม รวมถึงการควบคุมดูแลผลประกอบการ 

รายได้ และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ และตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ 
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(4) พิจารณาการจ่ายปันผล หรือ การลดทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

9.2.2  กรรมการอิสระและหน้าที่ของกรรมการอิสระ 

-ไม่มี- 

9.3 การประชุมของบริษัทจัดการ 

9.3.1 ข้อก าหนดและกระบวนการประชุมของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการได้ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบใน

เร่ืองต่างๆ และอนุมัติการด าเนินการที่จ าเป็นในการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

(1) เร่ืองที่ก าหนดให้มีการน าเข้าประชุมของบริษัทจัดการ 

โดยที่ประชมุคณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะพิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

• เร่ืองที่คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์พิจารณารับทราบ 

(ก) ผลประกอบการของกองทนุรวม 

(ข) ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่ก าหนดขึน้ 

(ค) แนวทางในการบริหารความเส่ียง หรือเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ

กองทนุรวม 

(ง) ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทจดัการ ที่เก่ียวข้อง 

• เร่ืองที่คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์พิจารณาอนมุตัิ 

(ก) แนวทางในการด าเนินการต่อข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุน

รวม 

(ข) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการ

ด าเนินงานของกองทนุรวม 

(ค) การจ่ายปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ง) เร่ืองอื่นใดที่ต้องมีการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(จ) เร่ืองอื่นใดที่ส าคญัและมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม 

(2) องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ทุกครัง้ องค์ประชุมจะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด และ  
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มติทัง้ปวงของคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะชีข้าดตามเสียงข้างมากของกรรมการ

ที่เข้าร่วมประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการลงทุนนัน้ กรรมการที่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทน

จากฝ่ายก ากับและตรวจสอบ จะร่วมพิจารณาในเร่ืองของหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเป็นหลกั โดยจะไม่

ออกเสียงลงคะแนนในประเด็นของด้านธุรกิจ (Commercial Issue) ของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ปรากฏว่าคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์

และทรัสต์เท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดในการประชุม

คณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่าน

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการ

ประชุม  โดยบริษัทจัดการ จะจัดท าบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชมุและจดัเก็บส าเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการและ

ผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ตระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกบัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบักองทุนรวม และบริษัทจดัการกับบุคคลที่เก่ียวโยง

กนัดงันัน้ คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะมีการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

โดยยึดหลกัการว่า การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทจดัการและการด าเนินงานของ

บุคลากรทุกคนของบริษัทจัดการ จะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมเท่านัน้ และควร

หลีกเล่ียงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการและผู้ บริหาร

ของบริษัทจดัการ ยงัมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็นส่วน

ได้เสียที่เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการด้วย เพื่อให้ทราบถึง

ความสมัพนัธ์และการมีส่วนได้เสียของผู้ที่เก่ียวข้องในรายการดงักล่าว 

9.3.2 การท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทุนที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

 ส าหรับการท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทุนที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์ในรอบปีบญัชี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ครัง้ที่

ประชุม 

วันที่

ประชุม 
วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของ       

การตัดสินใจ 

3/2564 17 ก.พ.64 - พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
(งวดผลประกอบการตัง้แต่วันที่  
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 
2563) และก าหนดวันปิดสมุด
ทะเบียน 

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อเป็นการน าผลก าไรสุทธิ
และก าไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

- … 
 

9/2564 30 มี.ค. 63 - พิจารณาเห็นชอบการก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
เข้าถึงข้อมลูในการรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า นขอ งกอ งทุน ร วม
ประจ าปี วาระการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี และให้
มีการน าส่งและเผยแพร่ข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประจ าปี 2564 ของ
กองทุนรวมอสังหา ริ มท รัพ ย์
บางกอก  
 

- ที่ประชุมเห็นชอบในการก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลในการรายงานผล
การด าเนินงานของกองทุนรวม
ประจ าปี วาระการประชุมสามญั
ผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี และให้
มีการน าส่งและเผยแพร่ข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญ ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประจ าปี 2564 ของ 
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพย์
บางกอก 
 

10/2564 23 เม.ย.64 - พิ จ า รณากา รลดค่ า เ ช่ า และ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก 

- ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลดค่าเช่า
แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ บ า ง ก อ ก 
เ นื่ อ ง จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
รอบที่ 2 ส าหรับค่าเช่างวดเดือน
มกราคม 2564 และยกเว้นค่าเบีย้
ป รับในกรณีช าระค่า เช่ าและ
ค่าบริการล่าช้า 

11/2564 18 พ.ค. 64 - พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
(งวดผลประกอบการตัง้แต่วันที่  
1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 
2564) และก าหนดวันปิดสมุด
ทะเบียน 

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อเป็นการน าผลก าไรสุทธิ
จ่ ายเ ป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
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ครัง้ที่

ประชุม 

วันที่

ประชุม 
วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของ       

การตัดสินใจ 

12/2564 21 พ.ค.64 - พิ จ า รณากา รลดค่ า เ ช่ า และ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก เนื่องจากผลกระทบของ
สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
รอบที่ 3 

- ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการลดค่าเช่า
และค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บางกอก  ส าห รับค่ า เ ช่ าและ
ค่าบริการงวดเดือนเมษายน ถึง
มิ ถุ น า ย น  2564 เ นื่ อ ง จ า ก
ผลกระทบของสถานการณ์โรคโค
วิด-19 ระบาดรอบท่ี 3  

17/2564 11 ส.ค.64 - พิ จ า รณากา รลดค่ า เ ช่ า และ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก (“BKKCP”) เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โรคโค
วิด-19 ระบาด ระลอกที่ 3 

- พิจารณาอนุมตัิการลดค่าเช่าและ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก  ส าห รับค่ า เ ช่ าและ
ค่าบริการงวดเดือนกรกฎาคม ถึง
กันยายน  2564 เ นื่ อ งจากผล 
กระทบของมาตรการเพื่อควบคุม
สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด 
ระลอกที่ 3 

19/2564  18 ส.ค.64 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก (รอบไตรมาสที่สองของ
ปี 2564) และก าหนดวันปิดสมุด
ทะเบียน 

- พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
บางกอก ส าหรับผลการด าเนิน 
งานของกองทนุรอบไตรมาสที่สอง
ของปี 2564 

22/2564 
  

22 ก.ย. 64 - พิจารณาด าเนินการตัดหนีสู้ญ 
(write-off) ทัง้หมดของลูกหนีร้าย
บริษัท อีปิค สโตน จ ากดั 

- พิจารณาอนุมัติการตัดหนีสู้ญ 
(write-off) ทัง้หมดของลูกหนีร้าย
บริษัท อิปิค สโตน จ ากดั ออกจาก
รายการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
บางกอก ที่ตัง้ไว้ 

24/2564 
  

18 พ.ย. 64 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก (รอบไตรมาสที่สามของ
งบการเงินปี 2564) และก าหนด
วนัปิดสมดุทะเบียน 

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อเป็นการน าผลก าไรสุทธิ
และก าไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ครัง้ที่

ประชุม 

วันที่

ประชุม 
วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของ       

การตัดสินใจ 

- พิจารณาอนุมตัิการลดค่าเช่าและ
ค่าบริการใ ห้แก่  บ ริษัท  เดอะ
คลีนิกค์  คลินิกเวชกรรมจ ากัด 
(มหาชน)  ผู้ เ ช่ าท รัพย์ สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก 

 

 

 

 

- พิ จ า รณากา รลดค่ า เ ช่ า และ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก เนื่องจากผลกระทบของ
สถานการณ์โรคโควิด-19  

 

 

- พิจารณาอนุมตัิการลดค่าเช่าและ
ค่ าบ ริการใ ห้แก่  บ ริษัท  เดอะ
คลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)  ผู้ เ ช่ าท รัพย์ สินของ
กองทุน ร วมอสั ง หา ริมท รัพ ย์
บางกอก ในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าเช่าและค่าบริการงวดเดือน
กรกฎาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 
2564 
                                

- พิจารณาอนุมตัิการลดค่าเช่าและ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอสังหา ริมท รัพ ย์
บางกอก  ส าห รับค่ า เ ช่ าและ
ค่าบริการงวดเดือนตุลาคม ถึง
ธั น ว า ค ม 2564 เ นื่ อ ง จ า ก
ผลกระทบของมาตรการเพื่ อ
ควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 
ระบาด                                 
 

 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากรของบริษัทจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลกั เกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง บริษัทจัดการจึงได้จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร   

ไว้ดงันี ้

• ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  ในกรณีที่มีวาระหรือประเด็นการพิจารณาใดๆ ที่อาจส่งผลในการ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือการล่วงรู้ของข้อมลู ระหว่างกองทุนรวมด้วยกนั หรือระหว่างกองทนุ

รวมและกองทุนรวม ในกรณีที่มีทรัพย์สินประเภทเดียวกัน จะก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ๆ ออกจากที่

ประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในประเด็นนัน้ๆ 
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• บริษัทจดัการ มีนโยบายที่จะไม่แต่งตัง้ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดียวกนัเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทนุ

รวมและกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึง่บริหารทรัพย์สินประเภทเดียวกนัเกินกว่า 1 (หนึ่ง) กองภายใต้การจดัการ

ของบริษัทจดัการ 

• ในการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งแยกเป็นสดัส่วนของแต่ละฝ่ายงานอย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการ

ล่วงรู้ข้อมลูระหว่างหน่วยงาน  

• จัดให้มีระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลของแต่ละประเภทธุรกิจ ระหว่างฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืน้ฐาน ฝ่ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และฝ่ายจดัการกองทนุเพื่อการลงทนุใน

อสังหาริมทรัพย์ โดยข้อมูลกองทุนรวมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มีระบบป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่ท างาน

ฝ่ายบริษัทจดัการเข้าถึงข้อมลู โดยมีการก าหนดสิทธิ Username ระบบบนัทึก (log file) การเรียกด ูแก้ไข หรือท า

ส าเนาข้อมลู 

• ฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีหน้าที่ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของ ระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมลูของแต่ละ

ประเภทธุรกิจเป็นระยะ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

บริษัทจัดการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะไม่ให้ ผู้บริหารของบริษัทจัดการ และ/หรือพนักงานน า

ข้อมลูหรือความลบัของลกูค้าไปใช้ในการท าธุรกิจแข่งขนักบัลกูค้าของบริษัทจดัการและบริษัทจดัการไม่สนบัสนนุให้

พนกังานกระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการหาประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ในทาง

มิชอบ โดยบริษัทจัดการได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ประกาศของบริษัท

จดัการ ในเร่ือง ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีแนวทางก ากบั

การซือ้/ขายหลกัทรัพย์ในบญัชี Watch List / Restricted List โดยห้ามพนกังานซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว รวมถงึ

ห้ามพนกังานเปิดเผยรายชื่อหลกัทรัพย์ดงักล่าวต่อบคุคลภายนอก โดยระเบียบดงักล่าวก าหนดโดยครบถ้วนเก่ียวกับ

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ และเปิดเผยข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ รวมถึงรับทราบถึงข้อห้าม และบทลงโทษ 

9.5 การพิจารณาตัดสนิใจลงทนุ และการบริหารจัดการกองทุนรวม  

9.5.1 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พจิารณาตัดสนิใจลงทนุ 

ไม่มี กองทนุรวมไม่สามารถเพิม่ทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ 

9.5.2  การจดัหาผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อ

สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี  ้

(1) บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ที่ที่มีการ

เรียกเก็บค่าตอบแทน การให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ที่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่
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ด าเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอื่น  เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นต้น 

(2) บริษัทจดัการจะไม่น าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้

ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการ

จะจดัให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทุนรวมสามารถเลิกสญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์

ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

(3) บริษัทจดัการจะดแูลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได้ โดยบริษัทจดัการมี

หน้าที่จดัให้มีการประกนัภยัในวงเงินท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท า

ให้ทรัพย์สินของกองทนุรวมคืนกลบัสภาพเดิม เพือ่ให้กองทนุรวมสามารถจดัหาผลประโยชน์ได้

เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยการประกนัภยัดงักล่าวจะต้อง

ครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกนัภยัซึง่ไม่น้อยกว่า

จ านวนต้นทนุทดแทนหรือต้นทนุเปล่ียนแทน  (Full Replacement Cost) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

(Business Interruption) และการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหาย

จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินท่ีเพยีงพอและเหมาะสม 

(4) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์  และบริษัทจัดการประสงค์จะจัดหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจดัการต้องก าหนดคา่เชา่

ที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่

ค้าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

9.6  การพิจารณาคดัเลอืกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทจัดการได้ก าหนดนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการสรรหาผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

(1) พิจารณาจากคณุสมบตัิที่เหมาะสมและมีผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา เช่น ทุนจดทะเบียน มีระบบงาน

หรือบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่  ความสามารถในการจดัหาผู้ เช่า และความสามารถใน

การดแูลให้บริการผู้ เช่า  รวมทัง้ติดตามการช าระค่าเชา่  การบ ารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบบ

การบริหารจดัการพืน้ท่ีให้เช่า 

(2) พิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทน

ให้แก่กองทนุ รวมทัง้ลดความเส่ียงให้แก่ผู้ลงทนุ ทัง้นี ้โดยมีการน าข้อมลูของผู้ประกอบการในตลาดมา

พิจารณาประกอบ 
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9.7  การตดิตามดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์การจัดท าแผนงานประจ าปี (Business Plan) 

บริษัทจดัการได้ก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จดัท าแผนงานประจ าปี (Business Plan) เพื่อให้บริษัท

จัดการพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากข้อมลูการเบิกจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนซ่อมบ ารุงและ

ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ประจ าปี  และน าส่งส าเนาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อใช้ควบคมุรายรับรายจ่ายให้

เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

การติดตามการจดัเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1   ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องออกใบแจ้งหนีส้ าหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทุนรวมทุก

ประเภท 

2 การติดตามการช าระเงิน 

ฝ่ายการเงินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ติดตามการช าระเงินของผู้ เช่าโดยเทียบกับรายละเอียด

ของสัญญา ซึ่งมีการระบุงวดช าระอย่างชดัเจน  ทัง้นี ้ฝ่ายการเงินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะท า

การติดตามยอดค้างช าระเป็นระยะ เพื่อนดัวนัช าระ  จากนัน้  ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุของบริษัทจดัการ

จะตรวจสอบความครบถ้วนของเงินท่ีได้รับช าระตามรายงานเทียบกับเงินในบญัชีธนาคารเพื่อรับช าระ

ค่าเช่าของกองทนุรวม 

3   การฝากเงินท่ีได้รับช าระแล้ว 

เมื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับการช าระเงินของรายได้ประเภทต่างๆของกองทุนรวมแล้ว จะถูก

น าไปฝากในบัญชีธนาคารเพื่อรับช าระค่าเช่าของกองทุนรวมภายในเวลาไม่เกิน 12.00 น. ของวนัท า

การถดัไป 

การติดตามการจดัซือ้จดัจ้าง 

1  การจดัซือ้จดัจ้างต้องผ่านการอนุมตัิจากผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิและมีการลงนามอนุมตัิในเอกสาร

ขอเบิกค่าใช้จ่าย 

2  ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทจดัการจะตรวจสอบประเภทรายการ

ค่าใช้จ่ายว่าเป็นรายการท่ีสามารถเรียกเก็บจากกองทนุรวมได้หรือไม่ และเป็นรายการตามงบประมาณ

ประจ าปีหรือไม่ 

3  ส าหรับการจดัซือ้รายการท่ีมีมลูค่าสงูอย่างมนียัยะส าคญั ต้องมีผู้ เสนอราคาที่มีคณุสมบตัคิรบถ้วน   2-

3 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคาและข้อเสนอการให้บริการและจะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

ลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ของบริษัทจดัการ 

การควบคุมการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1  บริษัทจดัการจดัให้มีการติดตามการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัการดงันี  ้

-  มีการจดัเก็บรายได้และน าส่งให้กองทนุรวมโดยครบถ้วนถกูต้อง 
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-  ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมมากเกินความจ าเป็นและต้องอยู่ในกรอบที่รายละเอียด

โครงการก าหนดให้เรียกเก็บได้ รวมถึงอยู่ภายใต้งบประมาณค่าใช้จา่ยของกองทนุรวมที่ก าหนดไว้ใน

แต่ละปี 

 -  มีการดูแลและซ่อมบ ารุงทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถจดัหา

ผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น อุปกรณ์ส าคญัภายในอาคารได้รับการตรวจเช็คโดย

ช่างผู้มีความช านาญตามรอบบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ 

-  มีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในทุกระยะเวลาตามรอบอายุสญัญา

แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน

สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2  บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือน เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินการของโครงการ ทัง้ด้านรายรับ รายจ่ายเทียบกับงบประมาณ อัตราการเช่า การบ ารุงรักษา

อสงัหาริมทรัพย์ การจดัเก็บรายได้และการติดตามค่าเช่าค้างช าระ 

3  บริษัทจดัการจดัให้มีการก าหนดเงื่อนไขในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สามารถบอกเลิก

สญัญาได้หากพบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนัน้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดไว้

ในสญัญาว่าจ้าง 

ความเหน็ของบริษัทจัดการในการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า ส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม สามารถบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผ่านไปด้วยดี ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานส าหรับผลการด าเนินงานต ่ากว่าแผนงบประมาณ

ประจ าปีที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจะ

ลดลง จากการลดค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ เช่า 

9.8 การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

ดงัต่อไปนี ้

(1) บริหารจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อผูกพันโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก และ

ประกาศที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. 

(2) จัดให้มีการจัดท างบประมาณ (Budget Plan) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และจัดส่ง

ให้กบับริษัทจดัการ รวมทัง้ด าเนินการติดตามข้อมลูของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในแต่

ละรอบปีบญัชี เพื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบตัิงานกบังบประมาณ (Budget Plan) และเพื่อใช้

เป็นแนวทางประกอบการจดัท างบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับปีถดัไป 

(3) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
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(4) จัดให้มีท ารายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อควบคุมการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามโครงการ และหลักเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง 

(5) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุประจ าปี ตามประกาศที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. 

(6) จดัให้มีการประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และประกนัภยั

ส าหรับความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอกในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลมุอาคารส่ิงปลกูสร้าง 

รวมถึงโครงสร้างอาคารระบบน า้ ระบบไฟฟ้า เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน อุปกรณ์ตกแต่ง

ภายใน) ที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมคืนกลับสภาพเดิม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์ได้

เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม  ทัง้นี ้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

9.9 ค่าตอบแทนของบริษทัจดัการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

9.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจดัการได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ

ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประเภทข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย 

การรายงานข้อมูล 
ตามรอบระยะเวลา

บัญชี 

• มลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมลูค่าหน่วยลงทุน 

ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัสดุท้าย 
ของแต่ละไตรมาส 

• งบการเงิน 

- รายไตรมาส (สอบทาน) 

- ประจ าปี (ตรวจสอบ) 
 

• รายงานวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่าง
กาลของฝ่ายจดัการ (Interim 
Management Discussion and 
Analysis) 

 
 
 

• นบัแต่สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 45 วนั 
• นบัแต่สิน้รอบปีบญัชี 2 เดือน 

• รายงานประจ าปี ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชี 

• รายงานประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชี 

การรายงานข้อมูลตาม • ข้อมลูที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ เปิดเผยทนัที 
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ประเภทข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย 

เหตกุารณ์ 
• ข้อมลูที่ควรเปิดเผย เปิดเผยภายใน 3 วนัท าการ 

• ข้อมลูที่เป็นหลกัฐานอ้างอิง น าส่งภายใน 14 วนั นบัแต่เกิดเหตุการณ์ 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจดัการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมลูที่หลากหลาย ดงันี ้

1 การรายงานผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึง่เป็นช่องทางหลกัในการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นทางการของกองทนุรวม  

2  การรายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.one-asset.com) 

9.11     การจัดประชุมผู้ถือหน่วย  

บริษัทจดัการมีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

ก. การประชมุสามญัประจ าปีซึง่ต้องจดัให้มีขึน้ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทนุรวม 

ข. การประชุมวิสามญัคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามัญประจ าปีซึ่งจะจดัให้มีขึน้เมื่อมีรายการหรือ

เหตทุี่ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้

1) เมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

2) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ย

ได้แล้วทัง้หมด เข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการ

ขอเรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้มีการเรียก

ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันบั

แต่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ค. ทัง้นี ้ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นการ

เฉพาะ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ 

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

ก. จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุน  โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการประชมุและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชมุ และ
เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าว  

http://www.set.or.th/
http://www.one-asset.com/
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึงความเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

ข. จดัส่งหนงัสือนดัประชมุถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุตามระยะเวลาดงันี ้

(1) 14 (สิบส่ี) วนั ในกรณีที่เป็นการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีวาระท่ีต้องได้มตผิู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง  

(2) 7 (เจ็ด) วนัในกรณีอื่นนอกจาก (1) 

ค. ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หน่ึง) ฉบบัไม่น้อยกว่า 3 (สาม) 
วนัก่อนวนัประชมุ 

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องมีองค์ประชมุที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

ก. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด  และต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึงใน
สาม) ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  

ข. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง 
จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดเอาไว้ใน (ก)  หากว่า
การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้
อย่างชัดเจน การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอตามที่กล่าวข้างต้น ให้นดัประชมุใหม่ (ประชมุวิสามญั) และให้ส่งหนงัสือ
นัดประชุมไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

การด าเนินการประชมุ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) การด าเนินการประชมุ ให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมมีติ

ให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่

มาประชมุ 

(ข) เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึง

ในสาม) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน

หนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

(ค) ในกรณีที่ท่ีประชมุพจิารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่
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จะประชมุครัง้ต่อไป และให้บริษัทจดัการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุ

ไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน

หนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการจดัให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จดัส่ง

หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมกบัการจดัสงไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 
วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่น หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามที่

ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้เข้าประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุได้ โดยในการส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนด  

ในหนงัสือเชิญประชมุ ให้แก่ประธานในท่ีประชุมก่อนเร่ิมการประชมุ 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียง 1 (หน่ึง) เสียงต่อ 1 (หน่ึง) หน่วยลงทนุที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

การจดัการกองทุนรวมในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าอัตราที่ก าหนด หากเป็นกรณีที่เข้าลักษณะตามบทเฉพาะกาลตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ยงัคงใช้บงัคบัตามข้อ 16 ความแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุท่ี ทน. 90/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ให้บริษัท

จดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลดงักล่าวได้ต่อไป 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1 ในกรณีทั่วไปให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 

(2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

(3) การเพิ่มทนุจดทะเบียนหรือการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  
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ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจดัการต้องไม่นบัจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเข้าลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้ 

1 หน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมใน

เร่ืองที่ขอมตินัน้ 

2 หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้มิให้นบัหน่วยลงทนุเฉพาะในส่วนท่ีถือเกินกว่าอตัราดงักล่าว 

9.12 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทจัดการ 

9.12.1  การสรรหากรรมการ 

กระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ 

1  ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

2  การพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจดัการ จะค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์

สงูสดุต่อการด าเนินงานของบริษัท 

3  ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจดัการเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบั

ดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงันัน้ ต าแหน่งกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบของส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตัง้กรรมการ 

1  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการวางนโยบายและติดตามผลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3  ไม่มีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม 

9.12.2 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 

กระบวนการในการแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงสุด 

1  ในการพิจารณาสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

2  การพิจารณาและแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้บริหารสูงสุดในการบริหารบริษัทจัดการ จะค านึงถึง

ความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 
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3  ทัง้นี  ้เนื่องจากบริษัทจัดการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงันัน้ ต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุในการบริหารกองทุนรวม จะต้องมีคณุสมบตัิตามที่

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดด้วย 

หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวม 

1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2  มีความรู้ ความสามารถและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงสุด ด้วยความระมัดระวังและ

ซื่อสตัย์ 

3  มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารกองทุนรวม เช่น การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การเงิน บัญชี หรือ 

กฎหมาย เป็นต้น 

9.13  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทนุรวมได้แต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึง วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 630,000.00 
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)        627.00 

 

10   ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

10.1  นโยบายและการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการ ได้ก าหนดนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้ให้ความส าคญักับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน โดยการ

สนบัสนนุให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจดัการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้การสนบัสนนุมอบเงินสมทบทนุแก่กรมป่าไม้เพื่อ

ร่วมโครงการปลกูป่าและฟืน้ฟปู่า ภายใต้โครงการวรรณคืนก าไร ปันน า้ใจสู่สงัคม 
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 10.2  แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (ถ้ามี)  

 นโยบาย 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการ บริหารจดัการโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียมา

โดยตลอดรวมทัง้ ไม่สนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทถือว่าการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการท าลายความน่าเชื่อถือใน

การด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition)” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ดงันัน้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เพื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ และเป็นแนวทางปฏิบตัิที่

ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน และให้ความส าคญัในการสร้างและถ่ายทอดวฒันธรรมใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทัง้ในระดบับริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน บุคคลที่เก่ียวข้อง ลกูค้า

รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินธุรกิจ ให้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมัน่ร่วมกันในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดและปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมทัง้สร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบตัิงานให้เกิดแก่พนกังานทุกระดบัของบริษัท และส่งเสริมการปฏิบตัิงาน

และการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดความซื่อสตัย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ

จดัการลงทนุ (ดรูายละเอียดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้ที่ www.one-asset.com) 

การด าเนินการ 

เพื่อให้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มีการน าไปใช้อยา่งมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองคก์รโดยรวมและ

ผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกจิ ดงันัน้ บคุลากรของบริษัทจึงจ าเป็นท่ีจะต้องรับทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบาย

ดงักล่าวและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะด าเนินการส่ือสารและเปิดเผยนโยบาย ดงันี ้ 

(1) บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานที่ท างานที่เด่นชดั และส่ือสารผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส่ือสารกันภายในบริษัท เพื่อให้พนกังานทุกคนสามารถเห็นได้ชดัและอ่านได้ รวมถึงเข้าถึงได้

ง่าย 

(2) บริษัทจะอบรมพนกังานเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ 

(3) บริษัทจะอบรมนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กบัพนกังานใหม่ทกุคน ตัง้แตว่นัแรกทีเ่ร่ิม

ปฏิบตัิงาน 

(4) บริษัทจะประกาศให้บคุคลภายนอก และผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกจิรับทราบนโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีหน้าที่ติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

ความเส่ียง ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ส าคญั เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่

หรือไม่ อย่างไร  

ทัง้นี ้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย บริษัทจะส่ือสารให้บุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกได้ทราบผ่าน

ช่องทางตามที่บริษัทก าหนด ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ จะเป็นผู้ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและแนว

http://www.one-asset.com/
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ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยสอบทานนโยบายและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้ 

มั่นใจว่ามีการด าเนินธุรกิจ อย่างถูกต้องเหมาะสม และพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึง กฎหมายที่เก่ียวข้อง และสามารถรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท 

11  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกได้ก าหนดให้

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พืน้ฐาน และฝ่ายงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ประกาศ และสญัญาหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด โดยมีการก าหนดแผนงานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าปี การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อ

กฎหมายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างให้มีวฒันธรรมการก ากบัดแูล

ที่ดี (Compliance Culture) รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการป้องกนัข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามที่

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ เป็นหน่วยงานท่ีมีความอิสระในการด าเนินงานและมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น 

โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยบคุลากรในหน่วยงานจะถกูก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบอย่างชดัเจน (Segregation of Duties) โดยมีคณุสมบตัิตามส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี ้ในส่วนของงานก ากบัดแูลและตรวจสอบ ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองของความเส่ียง

ที่อาจเกิดขึน้ (Risk Factors) ทัง้จากการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องจากการท าหน้าที่เป็น

ผู้จดัการ (Risk-Based Approach : RBA) โดยฝ่ายก ากบัและตรวจสอบจะมีการตดิตามประเมินระบบควบคมุภายใน ระบุ

ประเภทความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ การประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ( Impact Factors) 

เพื่อใช้ก าหนดรอบระยะเวลาหรือความถ่ีในการตรวจสอบแต่ละเร่ือง และการจัดท าแผนการก ากับดูแลและตรวจสอบ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานครบทุกด้านของการท าหน้าที่ผู้ จัดการทุน มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบตัิงานใดๆ แก่หน่วยงาน เพื่อการปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การจัดท ารายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท และการติดตามแก้ไขของฝ่ายงาน 

 

12 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.1 รายการระหว่างกนัในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

12.2 การท าธุรกรรมระหว่างกองทนุรวมกบับริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทัจัดการ 

การท าธุรกรรมกับบริษัทจดัการ บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดัการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ดงัต่อไปนี ้
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(1) การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่

เก่ียวข้องภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรก หากมลูค่าของธุรกรรมดงักล่าวที่กองทุนรวมท ากบับุคคลที่เก่ียวข้อง

ซึง่เป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนัภายในรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนใดมีมลูค่ารวมกนัตัง้แต่ 100,000,000 บาท หรือ

ตัง้แต่ร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า บริษัทจดัการ

ต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ก่อนท าธุรกรรมดงักล่าว 

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับมติเกินกึ่ งหนึ่งของ

จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชมุผู้

ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25(ยี่สิบห้า) คนหรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดงักล่าว

ต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

การนบัมติตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บริษัทจดัการนบัจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียใน

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมในมติดงักล่าว 

ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวข้องตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดัการให้บริษัทจดัการแนบเอกสาร

การตรวจสอบและรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามข้อ (ข) ไปพร้อมกับหนังสือขอมติหรือ

หนงัสือนดัประชมุตามวรรคหนึ่งด้วย 

การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตัง้กองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบคุคล 

(2) การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุนครัง้

แรกกบับคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรว่าการลงทุนดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท า

ธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) 
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ส่วนที่ 4 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีที่ท าการตรวจสอบของกองทนุรวม 

งบการเงนิส าหรับปี ผู้สอบบัญช ี ส านักงาน 

2562 นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 6797 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

2563 นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 6797 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

2564 นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 6797 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 

13.1.2   สรุปรายงานการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไขดังนี ้

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2562 ดังนี ้

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินของกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

สทุธิ งบกระแสเงินสดและข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญได้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 และ ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่คว ร                   

ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2563 ดังนี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นว่างบการเงินของกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ได้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บางกอก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิและกระแสเงิน

สด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการ
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ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2564 ดังนี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นว่างบการเงินของกองทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ได้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บางกอก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิและกระแสเงิน

สด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สินทรัพย์     

  

เงินลงทนุท่ีแสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทนุ 

  

 

  
 

(ราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564:       

  81 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม    

  2563: 88 ล้านบาท) 80,904,809 87,944,786 77,885,670 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม    

 (ราคาทนุ: 1,010,475,593 บาท) 1,318,000,000 1,291,000,000 1,303,200,000 

  เงินฝากสถาบนัการเงิน 9,657,923 7,295,545 12,493,608 

 ลกูหนีจ้ากการให้เชา่และบริการ 1,785,746 552,587 462,496 

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 832,900 832,900 832,900 

  ค่าใช้จา่ยรอการตดับญัชี 1,432,643 3,152,365 4,659,605 

  ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 1,886,668 1,977,524 2,046,129 

  สินทรัพย์อื่น  1,750,390 1,769,901 1,769,884 

  
  รวมสินทรัพย์ 1,416,251,079 1,394,525,608 1,403,350,292 

       



ส่วนที่ 4 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

รายงานประจ าปี 2564  Bangkok Commercial Property Fund 

ส่วนท่ี 4 หน้า 3 
 

 

หนีส้นิ           

 เจ้าหนี ้    

 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทนุ               440,583                 431,265  434,573 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                 62,940                   61,609  62,082 

 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการอสงัหาริมทรัพย์               645,360             1,312,454  1,297,280 

  ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย               411,609                 598,070  405,763 

  เงินมดัจ าการให้เช่า – บริษัทที่เก่ียวข้องกนั           2,001,894             1,981,445  1,939,542 

 เงินมดัจ าการให้เช่า – บริษัทอื่น         26,009,800           28,654,760  30,748,496 

  หนีสิ้นอื่น            2,019,246 2,396,726 2,691,702 

  รวมหนีส้ิน 31,591,432 35,436,329  37,579,438 

  
  สินทรัพย์สุทธ ิ 1,384,659,647 1,359,089,279 1,365,770,854 

   
 
 

 
  

สินทรัพย์สุทธิ:   
    

  ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

  ก าไรสะสม 
 

384,659,647 359,089,279 365,770,854 

  
  สินทรัพย์สุทธิ  1,384,659,647 1,359,089,279 1,365,770,854 

สินทรัพย์สุทธต่ิอหน่วย (บาท) 
 

13.8466 
 

13.5908 13.6577 
 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด  
ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 

 
13.2 งบก าไรขาดทนุ  

   

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

รายได้จากการลงทนุ:    

รายได้คา่เชา่และบริการ    106,240,499  124,556,327 124,843,631 

รายได้คา่สาธารณปูโภค           215,165  345,310 451,660 

รายได้ดอกเบีย้รับ           365,010  692,065 1,419,345 

รายได้อื่น 102,974  68,579 4,175,719 

รวมรายได้    106,923,648  125,662,281 130,890,355 
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ค่าใช้จ่าย:     

ต้นทนุค่าเช่าและบริการ      28,170,071       29,899,510  32,413,430 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ        4,930,245          4,958,123  4,902,938 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์           422,592             424,982  420,252 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน           704,321             708,303  700,420 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์        5,200,045          6,300,462  6,286,665 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ           680,722             634,661  721,292 

ค่านายหน้า        1,699,818          1,717,643  535,368 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน           530,520             383,995  471,979 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุ  -                 124,643  - 

รวมค่าใช้จ่าย      42,338,334  45,152,322 46,452,344 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 64,585,314    80,509,959 84,438,011 

    

รายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทนุ    

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้

จากเงินลงทนุ 

 

26,985,054 

 

(12,191,534) 14,009,833 

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทนุ 
ที่ยังไม่เกดิขึน้ 

 
26,985,054 

 
(12,191,534) 14,009,833 

    
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

 
91,570,368 68,318,425 98,447,844 
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13.3 งบกระแสเงนิสด 
   

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 91,570,368 68,318,425 98,447,844 
ปรับกระทบยอดการ (เพิม่ขึน้) ลดลงในสินทรัพย์
สทุธิจากการด าเนินงานให้เป็นเงนิสดสทุธิ 

  
 

จาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน    
การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์   (322,608,721) (321,373,283) (340,746,670) 
การขายเงินลงทนุใหลกัทรัพย์     329,988,479  312,000,000 355,000,000 
การซือ้และขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ         7,379,758  (9,373,283) 14,253,330 
ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ามลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนี ้          (354,727) (677,367) (1,350,218) 
ค่าเผ่ือผลขาดทนุ     - 124,643              - 
การเพิม่ขึน้ในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ (1,233,159) (214,734) (219,147) 
การ (ลดลง) เพิ่มขึน้ในคา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี  1,719,722 1,507,240 (4,474,745) 
การ (ลดลง) เพิ่มขึน้ในคา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 90,856 68,605 (32,583) 
การ(ลดลง) เพิม่ขึน้ในสินทรัพย์อืน่ 19,511 (17) (393,160) 
การ (ลดลง) เพิ่มขึน้ในเจ้าหนี ้ (656,445) 11,393 (622,527) 
การ (ลดลง) เพิ่มขึน้ในคา่ภาษีโรงเรือน       
ค้างจ่าย 

 
      - 

 
- (6,684,852) 

การ(ลดลง) เพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (186,461) 192,307        (1,240,555) 
การ(ลดลง) เพิม่ขึน้ในเงินมดัการให้เชา่ (2,624,511) (2,051,833)              749,689  
การ(ลดลง) เพิม่ขึน้ในหนีสิ้นอื่น (377,480) (294,976)           2,222,755  
(ก าไร) ขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จาก         
เงินลงทนุ 

(26,985,054) 12,191,534      (14,009,833) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 68,362,378 69,801,937 86,645,998 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
การแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (66,000,000) (75,000,000)      (80,000,000) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (66,000,000) (75,000,000)      (80,000,000) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึน้สทุธิ   2,362,378  (5,198,063)           6,645,998 
เงินฝากสถาบนัการเงินต้นปี    7,295,545  12,493,608           5,847,610 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ ณ วนัสิน้ปี    9,657,923  7,295,545     12,493,608  
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13.4 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)      

        
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต้นปี 

 
13.5908 

 
13.6577 

 
13.4732 

รายได้จากกจิกรรมลงทนุ :    
บวก : รายได้จากการลงทนุสทุธิ 0.6459 0.8051 0.8444 
          รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 0.2699 (0.219) 0.1401 
รายได้จากกจิกรรมลงทนุทัง้สิน้ 0.9158 0.6832 0.9845 
หกั : การแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (0.6600) (0.7500) (0.8000) 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายปี 13.8466 13.5908 13.6577 

         
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 1,361,788 1,367,277 1,349,765 
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14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการ 

14.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

รายได้จากการลงทนุ 

ในปี 2564 กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุรวมทัง้สิน้จ านวน 106.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็น

จ านวน 18.74 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.91 เนื่องจากในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 18.32 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนรวมได้ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ

ให้แก่ผู้ เช่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอตัราการเช่าที่ลดลง ทัง้นี ้รายได้จาก

การลงทุนทัง้สิน้ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการจ านวน 106.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของ

รายได้จากการลงทนุรวม  

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2564 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจ านวน 42.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 

1.30 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.23 โดยมีสาเหตหุลกัจากต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการทีล่ดลง ซึง่คิด

เป็นร้อยละ 66.54 ของค่าใช้จ่ายรวม  

อนึ่งกองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจ่ายให้กับ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทุนรวมและในฐานะนายทะเบี ยน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จ่ายให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่าย

ให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ในฐานะบริษัทตรวจสอบบัญชี และจ่ายให้กับ 

บริษัท  เน็กซสั พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน โดยค่าธรรมเนียมทัง้หมดที่

เรียกเก็บจากกองทนุรวมอยู่ในกรอบเพดานตามร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมที่เข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินครัง้แรกที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
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ค่าใช้จ่าย 
ปี 2564 

จ านวน (บาท) 
ปี 2563 

จ านวน (บาท) 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 28,170,071      29,899,510  -5.78 

ค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการ 4,930,245         4,958,123  -0.56 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 422,592            424,982  -0.56 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 704,321            708,303  -0.56 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5,200,045         6,300,462  -17.47 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 680,722            634,661  7.26 

ค่านายหน้า 1,699,818         1,717,643  -1.04 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 530,520            383,995  38.16 

หนีส้งสยัจะสญู          -            124,643                   - 

รวมค่าใช้จ่าย 42,338,334 45,152,322 -6.23 

 

รายได้จากการลงทนุสทธิ 

ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 64.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

เป็นจ านวน 15.92 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตจุากรายได้จากการลงทนุลดลง  เนื่องจากกองทุนรวมได้ปรับลดค่า

เช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ เช่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอัตราการเช่าที่

ลดลง คิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 19.78 และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ

ด าเนินงานจ านวน 91.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 23.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.03 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากการ

ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทีเ่พิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

14.1.2 งบดุลของกองทุนรวม 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,416.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนเป็นจ านวน 21.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 

การเพิ่มขึน้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจาก การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า

ยตุิธรรม จ านวน 27.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.09 จากปีก่อน  

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมีหนีสิ้นรวมจ านวน 31.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็น

จ านวน 3.84 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.85 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ
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อสังหาริมทรัพย์ลดลง เนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง และเงินมดัจ าการให้เช่า-บริษัทอื่นลดลง 

เนื่องจากอตัราการเช่าลดลง  

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุธิจ านวน 1,384.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนเป็นจ านวน 25.57 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 1.88 และมีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย

เท่ากับ 13.8466 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 

13.5908 บาท 

14.1.3 การวิเคราะห์กระแสเงนิสดของกองทุนรวม 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีเงินฝากสถาบนัการเงินสิน้ปี 9.66 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลง (1) กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 

68.36 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 91.57 ล้านบาท  และ 

(2) กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  66.00 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการแบ่งปันส่วนทุนให้    

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2564 2563 

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 68,362,378 69,801,937 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (66,000,000) (75,000,000) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึน้สทุธิ 2,362,378 (5,198,063) 

เงินฝากสถาบนัการเงินต้นปี 7,295,545 12,493,608 

เงนิฝากสถาบันการเงนิสิน้ปี 9,657,923 7,295,545 

 

14.2 ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ  

(Forward Looking)  

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ขยายตัว ร้อยละ 1.6 ร้อยละ เทียบกับการลดลงร้อยละ 

6.2 ในปี 2563  ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้กระทบกบัหลาย

ภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภายในประเทศ  

ส าหรับในปี 2565 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565  

โดยมีปัจจยัสนบัสนุนที่ส าคญั ประกอบด้วย (1) การปรับตวัดีขึน้ของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟืน้ตวัของภาค

การท่องเที่ยว (3) การขยายตวัอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า และ (4) แรงขบัเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐ  แต่

ยงัมีปัจจยัที่ส าคญัที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของศรษฐกิจ  ได้แก่ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
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วิด-19 ในประเทศไทยให้อยู่ในวงจ ากดั   ภาวะเงินเฟ้อในประเทศจากราคาสินค้าน า้มนัที่สงูขึน้ต่อเนื่องจากสงคราม

รัสเซียยเูครนและสินค้าโภคภณัฑ์ที่เป็นวตัถดุิบส าคญัที่สงูขึน้ และผลกระทบที่จะได้รับจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ซึง่อาจจะกลบัมาชะลอตวัอีกครัง้หลงัจากเพิ่งเร่ิมฟืน้ตวัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

นอกจากนี ้ภายใน 2 ปี (2565-2566) จะมีอุปทานพืน้ที่ให้เช่าใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มขึน้ถึงราวเกือบ 1 ล้าน

ตารางเมตร ส่งผลให้ค่าเช่าไม่สามารถเติบโตได้ดีนกั ส าหรับส านกังานเกรด B แม้ว่าจะมีอุปทานใหม่ไม่มากนกั แต่

คาดว่าส านักงานเกรด B จะต้องเผชิญกบัการแข่งขนัที่รุนแรงกบัส านกังานเกรด A เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตัวส่งผลให้หลายโครงการมีพืน้ที่ว่างมากขึน้ท าให้เจ้าของพืน้ที่มีแนวโน้มที่จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึน้ เจ้าของ

โครงการจึงมีแรงจูงใจที่จะปรับลดอัตราค่าเช่าลง เพื่อดึงดูดผู้ เช่าใหม่ให้เข้าสู่โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เปิด

ให้บริการมานานหรืออยู่ในพืน้ที่อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในท าเลทอง (prime location) ขณะที่อุปสงค์ในระยะกลางแม้ว่าจะ

ค่อยๆ ฟืน้ตวัดีขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ แต่คาดว่าอปุสงค์ในพืน้ท่ีให้เช่ายงัคงเติบโตไม่ทนักบัอปุทานที่เข้ามา

ใหม่ ส่งผลให้อตัราการให้เช่า(occupancy rate) โดยรวมมีแนวโน้มปรับลดลงทัง้นี ้ผู้ เช่าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจ 

E-Commerce สถาบนัการเงิน Co-working space  บางส่วนมีการย้ายออฟฟิศเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  กรณีอยู่ตกึ

เดิมก็มีการขอลดพืน้ที่เช่าลง  ขณะที่ผู้ เช่ารายใหญ่มีอ านาจการเจรจาต่อรองสงูขึน้เพื่อรับงื่อนไขที่ดีขึน้จากเจ้าของ

อาคาร 

ดังนัน้ บริษัทจัดการกองทุนรวมคาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าและอัตรา    

การเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในปี 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการกองทุนรวมได้ตระหนกัถึงความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี และได้ร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกบัปัจจยัต่างๆที่อาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินุรกิจ โดยให้ความส าคญักับการพฒันากลยุทธ์การบริหารอาคารส านกังานอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการของผู้ เช่า การออกมาตรการเพื่อรักษาความสะอาดและความ

ปลอดภยัแก่ผู้ เช่าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคาร ซึง่จะสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้ เช่าปัจจบุนั และสร้าง

ศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อดงึดดูกลุ่มลกูค้าเป้าหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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15 ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทนุรวม 
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ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษทัจดัการ 

“บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในรายงานประจ าปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทจัดการขอรับรองว่า ข้อมูล

ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ” นอกจากนี ้

บริษัทจดัการรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินในรายงานประจ าปีของกองทนุรวมได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั

เก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวมแล้ว 

(2) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมในส่วนที่เป็น

สาระส าคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดังกล่าว  

(3) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท

จดัการได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ต่อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม

แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่

อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทนุรวม   

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจดัการได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท

จดัการได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร หรือ นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนี ้

ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร หรือ นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา ก ากบัไว้ 

บริษัทจดัการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

ชื่อ                ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   
1     นายพจน์ หะริณสตุ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายพจน์ หะริณสตุ- 
2     นายกฤช ปัทมวิชยัพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารปฏิบตัิการ -นายกฤช ปัทมวิชยัพร- 

ในฐานะบริษัทจดัการ  

ชื่อ                 ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1    นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร         รองกรรมการผู้จดัการ -นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร- 
2    นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา         ผู้อ านวยการอาวโุส -นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา- 

 

ในฐานะบริษัทจดัการ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และ                    
ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกบัการดูแลจัดการกองทนุรวม  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  วรรณ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก มกีรรมการและผู้บริหาร 

ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
1 นาย จือ้ - หง หลิน กรรมการ คณุวฒุิทางการศกึษา 

• Doctor of 
Philosophy, 
Engineering-
Economic 
Systems and 
Operations 
Research, 
Stanford 
University, 
สหรัฐอเมริกา 

 
ประวัติการอบรม 

Corporate 
Governance for 
Capital Market 
Intermediaries 
รุ่น 16/2016 

ประสบการณ์ท างาน 
2554 – 2559 

 
 
 

 
 

2544 – 2554 
 
 
 
 
 

 
Executive Vice President, 
Regional Head of Equity 
Derivatives, 
KGI Securities Co. Ltd. 
(บริษัทมหาชนในไตห้วนั) 
 
กรรมการผู้จดัการ 
Head of Asian Equity 
Derivative Analytics, 
The Royal Bank of Scotland 
N.V. (ABN AMRO Bank N.V.) 

2 นางนนัทรัตน์ สรัุกขกะ กรรมการ คณุวฒุิทางการศกึษา 
• LL.M., Widener 

University, 
Delaware, 
สหรัฐอเมริกา 

 
ประวตัิการอบรม 

• Director 
Certification 

ประสบการณ์ท างาน 
2553 – 2556 

 
 
 
 
 

2548 – 2549 
 
 

 
ผู้อ านวยการอาวโุส   
ส านกักรรมการอ านวยการ  
(ฝ่ายวางแผนและกลยทุธ์) 
บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ  
(ประเทศไทย) 
 
ผู้อ านวยการ  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนีสิ้น 
บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ 
 (ประเทศไทย)  
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
Program Class 
199/2015 

• Corporate 
Governance for 
Capital market 
Intermediaries 
5/2015 จาก
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

• ความรู้เก่ียวกบั
การก ากบัดแูลการ
ปฎิบตัิงาน จาก
สมาคมบริษัท
หลกัทรัพย์ไทย  

 
2539 – 2548 

 
นิติกร  
ฝ่ายกฎหมาย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3 นายพจน์ หะริณสตุ กรรมการ
และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

• ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต             
(นกับริหาร) 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ      
ศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท      
วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต      
สาขาการจดัการ
ระหว่างประเทศ  
คิงส์คอลเลจ 
มหาวิทยาลยั
ลอนดอน 
 
 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั  

 
 

2559 
 
 

 
2552 – 2558 

 
 

 
 

2551 – 2552  
 
 
 
 
 
 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย
งานการเงินและบญัชี  
บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
 
รองกรรมการผู้อ านวยการ กลุ่ม
ธุรกิจลกูค้าบคุคลและสถาบนั
และกลุ่มธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย  
บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 
ผู้อ านวยการอาวโุส             
Head of Global Investment 
Division 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูรผู้บริหาร
ระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาด
ทนุ รุ่นท่ี 25/ 
2560  

• หลกัสตูร Ultra 
Wealth รุ่น 3/ 
2560 

• หลกัสตูร CMA-
GMS รุ่น 2/ 2560 

• หลกัสตูรกรรมการ
บริษัท (DCP รุ่น 
206/2015) โดย
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2550 – 2551  
 
 
 

2547 – 2550 
 
 
 

2543 – 2547 
  
 

 
 

2541 – 2543 

Director, FICC,  
ธนาคารเมอร์ริลลินซ์อินเตอร์
เนชัน่แนล 
 
Director, South East Asia,  
เดอะรอยลั แบงก์ ออฟ 
สกอตแลนด์ 
 
ผู้บริหาร Treasury and Capital 
Markets  
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิง
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
Interbank Trader, Treasury 
Department  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

4 นายกฤช ปัทมวชิยัพร กรรมการ
และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
ปฏิบตัิการ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

• ปริญญาโท สาขา
บญัชีเพื่อการ
ควบคมุและ
วางแผน 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
 

ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูรกฎหมาย
ฟอกเงิน ส าหรับผู้มี
หน้าที่รายงาน 
(Online Training) 

• หลกัสตูรการวาง
กลยทุธทาง
กฎหมายและภาษี

ประสบการณ์ท างาน 
2564 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2540 – 2564 
 
 
 
 

2538 – 2540 
 
 

2537 – 2538 
 
 
 
 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปฏิบตัิการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และ
หวัหน้าสายงานปฏิบตัิการ
กองทนุ 
 บลจ.ยูโอบี จ ากดั 
 
ผู้จดัการ ด้านตลาดทนุ 
บล.ธนทรัพย์ จ ากดั 
 
ผู้จดัการ รายงานการเงิน 
บงล. ศรีมิตร จ ากดั 
 
 
 



เอกสารแนบ 1  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

รายงานประจ าปี 2564  Bangkok Commercial Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 4 
 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ส าหรับการลงทนุ
ในต่างประเทศ 

• หลกัสตูรTFRS15 
และ TFRS 16 
ประเด็นทางบญัชี
และสอบบญัชี 

2531 – 2537 
 
 
 
 

หวัหน้าส่วนงานบญัชีกองทนุ  
บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั 

5 นายวอง ไซ ฮงั กรรมการ คณุวฒุิทางการศกึษา 

• Higher Diploma 
in Business 
Studies, Hong 
Kong 
Polytechnic 
University, Hong 
Kong 

ประสบการณ์ท างาน 
2556 – ปัจจบุนั   

 
 
  
 

2557 – ปัจจบุนั  
 
 
   

2557 – ปัจจบุนั 
    
 
 

2535 – ปัจจบุนั    
 

 
กรรมการอิสระ  
Ping An Insurance Company 
of   
China 
 
กรรมการ 
Chong Sing Fintech Holdings 
Ltd.  
 
กรรมการอิสระ  
JPMorgan Chinese 
Investment Trust, plc.  
 
กรรมการ  
One Asset Management 
Limited 

6 นางชงิ ชงิ ลี กรรมการ คณุวฒุิทางการศกึษา 
• MBA, Ohio State 

University, 
U.S.A. 

ประสบการณ์ท างาน 
2548 – 2549  

 
 
 

2545 – 2548   
.  
 
 

2539 – 2545   
 
 

 
รองประธาน  
KGI Securities Investment  
Trust Co., Ltd. 
 
ประธาน  
KGI Securities Investment  
Trust Co., Ltd 
 
ผู้อ านวยการ  
KGI Securities Co., Ltd. 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
2537 – 2539  

 
    

2535 – 2537   
 
  

2533 – 2535    
 
 
 

2529 – 2531    
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
HSBC James Capel  
 
เจ้าหน้าที่บญัชี  
American Express Bank  
 
นกัวิเคราะห์                                  
International Investment  
Trust Co.,Ltd. 
 
เจ้าหน้าที ่
Chinatrust Commercial Bank 
 

7 นายจิน-หลง เจิง้ กรรมการ คณุวฒุิทางการศกึษา 
• Bachelor’s 

degree 

International 

Trade, Tamkang 

University, 

Taiwan, R.O.C 

 

ประสบการณ์ท างาน 
2562 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2549 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
Director  
One Asset Management 
Limited  
 
Authorized Director 
KGI Securities (Thailand) 
Public Company Ltd. 
 
Director 
JIAN JI Investment Co. Ltd. 
Taiwan 
 
Director 
Top Taiwan III Venture Capital 
Co., Ltd.  
Taiwan 
 
Supervisor 
Top Taiwan IV Venture Capital 
Co., Ltd.  
Taiwan 



เอกสารแนบ 1  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

รายงานประจ าปี 2564  Bangkok Commercial Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 6 
 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
2548 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2556 – 2562 
 

 
 
 

2548 – 2552 
 
 
 
 

2542 – 2562 
 
 
 

2550 – 2552 
 
 
 

2549 – 2550 
 
 
 

2549 – 2558 
 
 
 

2550 – 2552 
 

Director 
KAE YUH Investment Co., 
Ltd. Taiwan 
 
Chairman  
Global Securities Finance 
Corporation 
Taiwan 
 
Chairman  
KGI Insurance Brokers Co., 
Ltd.  
Taiwan 
 
Director 
KGI Securities Co. Ltd. 
Taiwan 
 
President & CEO 
KGI Securities Co. Ltd. 
Taiwan 
 
Chairman  
KGI Securities Co. Ltd. 
Taiwan 
 

Director 
KGI Securities (Thailand) 
Public Company Ltd. 
 
Chairman  
KGI Securities (Thailand) 
Public Company Ltd. 
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ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบใน
สายงานเกี่ยวกบัการดูแลจัดการกองทนุรวม 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาและ
ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ 

1 นายอลงกรณ์  
ประธานราษฎร์นิกร 

รอง
กรรมการ
ผู้จดัการ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขา

กฎหมายธุรกิจ 
McGeorge 
School of Law, 
University of the 
Pacific, U.S.A. 

• ปริญญาตรี    
คณะนิติศาสตร์, 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม  
• Director 

Certification 
Program (DCP 
114/2009) 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2555 – 2559 
 
 
2551 – 2555 
 
 
 
2541 – 2550 

 
 

 

 
รองกรรมการผู้จดัการ                  
กลุ่มจดัการอสงัหาริมทรัพย์
และทรัสต์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้อ านวยการอาวโุส                   
ฝ่ายกฎหมายและบริหารทรัพย์สิน 
บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 
 
ผู้จดัการกองทนุอาวโุส                  
ฝ่ายจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 

2 นางสาวอรนชุ    
อศัวปรีชา 

ผู้อ านวยการ
อาวโุส 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
• ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ประสบการณ์ท างาน 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2552 – 2560 

 
 

 

 
ผู้อ านวยการอาวโุส  
ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้จดัการกองทนุอาวโุส  
ฝ่ายจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

  -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 
(compliance) 

  ประวัติหวัหน้าฝ่ายก ากับและตรวจสอบ 

 ชื่อ-สกลุ   นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์ 

ต าแหน่ง  หวัหน้าฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ บลจ.วรรณ จ ากดั 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรี การจดัการสารสนเทศคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 
 

ประสบการณ์ท างาน 

2561 - ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

บลจ.วรรณ จ ากดั 

2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายก ากบัตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั 

2549 -2554 ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

บลจ. ฟินนัซ่า จ ากดั 

2545 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

บล. บีฟิท จ ากดั (มหาชน) 

2538 - 2545 เจ้าหน้าที่อาวโุสฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

บง. เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

2533 - 2538 System Operator 

บจ. ไทยซูซูกิ มอเตอร์  

  

 

 

 



เอกสารแนบ 4  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

รายงานประจ าปี 2564  Bangkok Commercial Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 10 
 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

   

ชื่อโครงการ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 

ประเภท 
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

อาคารส านกังานและพาณิชยกรรม 
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

อาคารส านกังานและพาณิชยกรรม 

ที่ตัง้ เลขที่ 942 ถนนพระราม 4 แขวงสรุวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 2922 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่  แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

จ านวนห้องชุด 24 ยนูิต 136 ยนูิต 

เนือ้ที่รวม 6,742.64 ตร.ม. 23,945.04 ตร.ม. 

อายุอาคาร 36 ปี 28 ปี 

วันที่เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

ครัง้แรก 
30 ตลุาคม 2546 30 ตลุาคม 2546 

วันที่เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

เพิ่มเติม 
- 26 ธันวาคม 2556 

ราคาที่เข้าลงทนุ 239,794,285 บาท 770,681,308บาท 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจาก      

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
363,000,000 บาท 955,000,000 บาท 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 1 ธันวาคม 2564 1 ธันวาคม 2564 

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
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