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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทนุรวม 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ชื่อกองทนุรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มิลเลยีนแนร์ 

ชื่อกองทนุรวม (อังกฤษ) Millionaire Property Fund 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MIPF 

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

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั 

 บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (“ธ.กรุงเทพ”) 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

วันจดัตัง้กองทนุรวม 25 มกราคม 2548 
 

 

 

Market Cap  2,983 ล้านบาท ราคาปิด ณ วนัท าการสดุท้ายของปี 15.70 บาท/หน่วย 

จ านวนหน่วย 190,000,000 หน่วย ทนุจดทะเบียน 1,900 ล้านบาท 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV)   2,416,754,971.23 บาท NAV (ต่อหน่วย) 12.7197 บาท/หน่วย 

Par (บาทต่อหนว่ย) 10.00 บาท/หน่วย วนัท่ีได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการทุนรวม 7 มกราคม 2548 

Price/NAV 1.23 เทา่ อายเุฉล่ียคงเหลือถว่งน า้หนกั - 
 

 

 

สัดส่วนการลงทนุ 

 100%     ลงทนุตรง  

    100%     กรรมสิทธ์ิ  

 
 

ประเภททรัพย์สนิ 

(ตามมูลค่าประเมิน) 

100%     อาคารส านกังาน 

 

 

 

 

โครงสร้างเงนิทนุของกองทนุรวม (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 2,477.08 ก าไร/(ขาดทนุสะสม) 
สดัส่วนการกู้ยืม 
Credit rating 

  516.75 
หนีสิ้นรวม 60.33 - 
ส่วนทนุ 1,900.00 - 
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โครงสร้างรายได้ ราคาประเมินทรัพย์สนิ  

 ทรัพย์สินหลกัที่
ลงทนุ 

ราคาประเมนิ 
ตามวิธหีลกั 

ผู้ประเมิน   วันที่ประเมินมูลค่า 

โครงการมาลีนนท์ 
ทาวเวอร์ 

2,167.00  
ล้านบาท 

บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้
คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

  27 สิงหาคม 2564 

                                                                                      QR Code ส ำหรบั Download รำยงำนประเมนิฉบบัเตม็    
  

 
 

ผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

รายชื่อ จ านวนหน่วย  สัดส่วน % 
1. บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั 63,000,000 33.16% 

2. นางรัชนี นิพทัธกศุล 46,646,000 24.55% 

3. นายประพงษ์ สทุธาวาศ  15, 540,000 8.18% 

4. นายสพุจน์ นิพทัธกศุล  15, 540,000 8.18% 

5. นายณฤทธ์ิ ยวุบรูณ์  15,540,000 8.18% 
 

Foreign Limit  49.00% 
Current Foreign Holding     0.03% 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัชีนัน้ 
 
 
 
 
 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 ตัง้แต่จัดตัง้ 

เงนิปันผล (บำทต่อหน่วย)  
ไม่รวมกำรประกนัรำยได ้

1.10 1.00 0.84 0.84 0.61 15.58 

เงนิปันผล (บำทต่อหน่วย)  
จำกส่วนของประกนัรำยได ้

- - - - - - 

เงนิลดทุน (บำทต่อหน่วย) - - - - - - 

 

 

 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โครงการมาลีนนท์
ทาวเวอร์ 
100%



ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์มิลเลียนแนร์ 
รายงานประจ าปี 2564  Millionaire Property Fund 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 3 
 

 

รายละเอียดของคู่สัญญาที่ท าสัญญาเช่า/แบ่งรายได้ 

 

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ 

 
 

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา 

 
 

 

สัดส่วนรายได้จากผู้เช่าหลกั 10 รายแรก  

 

  

 

 

อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

      อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตรม.) 
 

  
 

 
 

 

 

 

รายได้ 
(Revenue)  

 

 

ก าไรก่อนหักต้นทนุทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
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ปี 

CAGR = -13.81% 

ปี 

บาท/ตร.ม 

ล้านบาท
ร.ม 

ล้านบาท
ร.ม 

CAGR = 5.75% 

CAGR = -15.98% 



ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์มิลเลียนแนร์ 
รายงานประจ าปี 2564  Millionaire Property Fund 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 5 
 

 

 

ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ (ล้านบาท) 2564 2563 2562 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 226.05 272.60 305.41 
รายได้อื่นๆ 7.51 11.53 9.48 
ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคา และ
ตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

119.76 178.54 169.56 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 49.72 167.55 143.57 
อตัราก าไรต่อหน่วย (EPU) 0.2617 0.8818 0.7556 
เงินปันผลต่อหน่วย (DPU) 0.61 0.84 0.84 
ส่วนของลดทนุ (บาท) - - - 
หนีสิ้น/สินทรัพย์สทุธิ (เท่า) - - - 
ดอกเบีย้ (%) - - - 
เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 149.54 158.86 170.42 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (148.20) (159.60) (165.30) 
กระแสเงินสดสทุธิ 1.34 (0.74) 5.12 
สินทรัพย์สทุธิ 2,416.75 2,515.23 2,507.28 
ราคา/สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (เทา่) 1.23 1.34 1.24 
DIVIDEND YIELD (%) ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี 3.89% 4.72% 5.12% 
มลูค่าตลาด (ล้านบาท) 2,983.00 3,382.00 3,116.00 
ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี (บาท) 15.70 17.80 16.40 

 

 

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม 

ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนรวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 235.56 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้หลกัจาก
ค่าเช่าและบริการเป็นจ านวนเงิน 226.05 ล้านบาท  ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 46.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.07  โดยมี
เหตุผลหลักจากการที่ผู้ เช่าบางส่วนยกเลิกการเช่าหรือไม่ต่อสัญญาเช่า รวมทัง้มาตรการช่วยเหลือผู้ เช่าในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงท าให้รายได้รวมของกองทุนรวมในปี 2564 มีจ านวน 233.56 ล้านบาท  ลดลงจากรายได้รวมของปี
ก่อนหน้า 50.57 ล้านบาท 

ในด้านค่าใช้จ่าย กองทุนรวมมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเป็นจ านวนเงิน 95.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 8.39 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 โดยมีเหตผุลหลกัจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงระบบหลกัของอาคารจากการปรับปรุงระบบ
ลิฟท์โดยสารของทรัพย์สินของกองทนุ 
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กองทนุรวมมีรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุจ านวน 70.04 ล้านบาท  อนัมีเหตผุลหลกัจากการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ประเมินได้ท าการปรับปรุงสมมติฐานในการประเมินค่าให้เหมาะสมโดยการสะท้อนถึง
แนวโน้มเชิงลบในการหาผู้ เช่าใหม่เพื่อทดแทนผู้ เช่าที่ย้ายออกได้ไม่เร็วนกัของทรัพย์สินของกองทนุ 

ดังนัน้ กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจ านวน 119.76 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 58.77  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.92 และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 49.72 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 117.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.32 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด  

          ไม่มีเงื่อนไข    

        อืน่ๆ   
 

 
ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
จ านวนเงิน       
หน่วย : บาท 

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉล่ีย

รายปี1 
% ของก าไร

สุทธิ2 
อัตราท่ีเรียกเก็บจริง เพดาน             

ค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการ 5,771,041.16 0.23 ไม่เกิน 1.07  11.61 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,645,184.88 0.067 ไม่เกิน 0.0696   3.31 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่มีเรียกเก็บ ไม่มีเรียกเก็บ ไม่เกิน 0.0535   0.00 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 9,706,390.51 0.39 ตามสญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

19.52 
 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 408,876.88 0.02 ตามที่จ่ายจริง 0.82 

ค่าใช้จ่ายในการดแูลและรักษาสภาพอสงัหาริมทรัพย์ 24,979,981.71 1.02 ตามที่จ่ายจริง 50.24 
ค่าใช้จ่ายด้านการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 67,980,726.23 2.77 ตามที่จ่ายจริง 136.72 
ค่าเบีย้ประกนัภยั 2,655,883.20 0.11 ตามที่จ่ายจริง 5.34 
ภาษีที่เกี่ยวข้อง 374,111.69 0.02 ตามที่จ่ายจริง 0.75 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มีเรียกเก็บ ไม่มีเรียกเก็บ - - 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่มีมลูค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV ไม่มีเรียกเก็บ - - - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 280,073.85 0.01 ตามที่จ่ายจริง 0.56 

หมายเหต ุ: 1. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี่ยรายปี เท่ากบั 2,458,590,264.75 บาท 
                  2. ก าไรสทุธิเท่ากบั 49,721,294.48 บาท 
                  3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงความเส่ียงของการลงทุนโดยสรุปเท่านัน้ เนือ้หารายละเอียดของปัจจยัความเส่ียงได้ระบุไว้ในส่วนท่ี 2 

ข้อ 4 “ปัจจยัความเส่ียง” ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันี ้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน 
1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
1.2 ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในธุรกจิอาคารส านกังานท่ีสงูขึน้ 
1.3 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 
1.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรัพย์สิน 
1.5 ความเส่ียงในเร่ืองการปรับปรุงซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ 
1.6 ความเส่ียงในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2.1. ความเส่ียงที่ผู้ เชา่ไม่ต่อสญัญาเชา่เมื่อครบอายสุญัญาเช่าและกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ 

2.2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระคา่เชา่ของผู้ เชา่ 

2.3. การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.4. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริงซึง่กองทนุรวมจะได้รับหากมีการจ 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 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

ที่อยู่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กทม. 10330 

โทรศัพท์ 0-2659-8888 

URL www.one-asset.com 
 

 

 

 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

โทรศัพท์ 0-2230-1503 

URL www.bangkokbank.com 
 

 

 

http://www.one-asset.com/
http://www.bangkokbank.com/
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ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1. สาระส าคัญของกองทนุรวม 
ชื่อกองทนุรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มิลเลยีนแนร์ 

ชื่อกองทนุรวม (อังกฤษ) Millionaire Property Fund 

ชื่อย่อ MIPF 

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธ. กรุงเทพ”) 

ทุนช าระแล้ว 1,900,000,000 บาท 

อายกุองทนุรวม กองทนุรวมไม่ก าหนดอาย ุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์  

2.1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินการของกองทนุรวม 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม 

กองทนุรวมมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการระดมเงินลงทนุจากประชาชนและผู้ลงทนุทั่วไป โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัใน
การน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมีทรัพย์สินซึง่เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 
ซึง่ประกอบด้วย 

(ก) อาคารส านักงานมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เลขที่  3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร สงู 36 ชัน้ ลกัษณะและประเภทการใช้งานเป็นอาคารส านกังานให้เช่า 

(ข) อาคาร Production House เลขที่ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
สงู 12 ชัน้ ลกัษณะและประเภทการใช้งานเป็น  Production House ให้เช่า 

รวมทัง้ส่วนควบ ระบบ และส่ิงติดตรึงตราของทัง้ 2 อาคารดงักล่าว โดยมลูค่าที่กองทุนรวมลงทนุจ านวน 1,880 

ล้านบาท  



ส่วนท่ี 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์มิลเลียนแนร์ 
รายงานประจ าปี 2564  Millionaire Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 2 
 

ทัง้นี ้กองทุนรวมได้น าพืน้ที่ของทัง้ 2 อาคารดังกล่าวออกหาประโยชน์โดยให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย โดยท าการ

แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท าหน้าที่ในการดแูลทรัพย์สินและน าทรัพย์สินออกจดัหาประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทน

จากการลงทนุในระดบัท่ีดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ไม่มี   

2.3. โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทนุรวม 

กองทนุรวมมีการแต่งตัง้บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์   โดยบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ 

จ ากัด เป็นเจ้าของเดิมของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ประเภทอาคารส านกังานและยงัเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม โดยปัจจุบนัได้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่อัตรา

ร้อยละ 33.15  ส่วนบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นบริษัทในกลุ่มของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึง่ปัจจบุนั

เป็นบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทยในธุรกิจบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีอาคารและโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ อยู่ภายใต้การดแูลเป็นพืน้ท่ีรวมกว่า 4 ล้านตารางเมตร  

 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

มิลเลียนแนร์ (MIPF)
ทุนจดทะเบียน
 1,900 ล้านบาท

บริษัทจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ช าระคา่ธรรมเนียม

บริหารทรัพย์สิน

บริหารกองทนุรวม

ดแูลผลประโยชน์

ช าระคา่ธรรมเนียม

ช าระคา่ธรรมเนียม

ผลตอบแทนลงทนุในหน่วยลงทนุ

โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์

ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ 
อสงัหาริมทรัพย์และ
สงัหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 
แมนเนจเม้นท์ จ ากดั

บริษัท มาลนีนท์ ทาวเวอร์ 
จ ากดั และ



ส่วนท่ี 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์มิลเลียนแนร์ 
รายงานประจ าปี 2564  Millionaire Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 3 
 

ทัง้นี ้การบริหารจัดการกองทุนรวมอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ลงทุนสามารถดูโครงการ

จดัการกองทนุรวมฉบบัเต็มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  http://www.one-asset.com  

2.4. ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทนุรวม 

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สนิ 

รายละเอียดของชื่อ ประเภท ที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ที่ตัง้ 3199 และ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร   

ลักษณะการลงทนุ 
กรรมสิทธิในที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคารส านักงาน 36 ชัน้ และ

อาคาร 12 ชัน้ ของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ รวมทัง้เคร่ืองจกัรและ

ส่ิงติดตรึงต่างๆ ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินและอาคาร 

ประเภทการใช้งาน อาคารส านกังานให้เชา่ 

ขนาดพืน้ที่ ขนาดพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 49,806.81 ตารางเมตร 

อายุอาคาร 
อาคารส านกังาน 36 ชัน้ อายปุระมาณ 25 ปี 

อาคาร Production House 12 ชัน้ อายปุระมาณ 17 ปี 

 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

2,167,000,000 บาท 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 27 สิงหาคม 2564 

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
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รายละเอียดทรัพย์สนิแยกตามประเภทที่ลงทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ประเภททรัพย์สนิ 

มูลค่า ร้อยละ 

ทรัพย์สินสุทธ ิ ของมูลค่า 

(บาท) ทรัพย์สินสุทธ ิ

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทนุ     

อสงัหาริมทรัพย์ 2,167,000,000  89.67% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม           247,728,573 10.25% 

เงินฝากธนาคาร           30,608,834                      1.27% 

เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 6,600,000 0.27% 

รายได้คา่เชา่ค้างรับ 19,904,679 0.82% 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้                1,647 0.00% 

ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 2,140,040 0.09% 

สินทรัพย์อื่น 3,099,417 0.13% 

รวมหนีสิ้น           (60,328,219)  (2.50%) 

รวมมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวม 2,416,754,971  100.00% 

 

  

สรุปมูลค่าทรัพย์สนิรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุ  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มลิเลียนแนร์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  
  

 บาท  

มูลค่าทรัพย์สนิรวม   2,477,083,190 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ   2,416,754,971 

มูลค่าหน่วยลงทนุ            12.7197 
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2.4.2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการมาลนีนท์ ทาวเวอร์ 

ภาพถ่ายโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 
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แผนที่ตัง้โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 

 

โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เร่ิมเปิดให้บริการประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ตัง้อยู่บนถนน

พระราม 4 และตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 4359 มีเนือ้ที่ดินรวมตามโฉนดประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 71 ตารางวา มี

พืน้ที่อาคารและส่ิงปลูกสร้างรวมประมาณ 65,296 ตารางเมตร เป็นอาคารส านักงานจ านวน 2 อาคาร 

ประกอบด้วยอาคารสงู 36 ชัน้ และ 12 ชัน้ 

ท าเลที่ตัง้ 
โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ตัง้อยู่เลขที่ 3199 และ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร  ตรงข้ามกบัโครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต  

ที่ดินและอาคาร 
ที่ดินของกองทุนรวม ตัง้อยู่ที่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน

รวม 1 แปลง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ล าดับ 
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

ต าบล อ าเภอ จังหวดั 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

1 4359 5199 513 คลองตนั 
(คลองเตย) 

คลองเตย 
(พระโขนง) 

กรุงเทพมหานคร 3-0-71 

รวม 3-0-71 
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อาคาร ส่ิงปลูกสร้างใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดิน ข้างต้นเป็นที่ตัง้ของโครงการมาลีนนท์ 

ทาวเวอร์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ล าดับ รายละเอียด 
จ านวน
ชัน้ 

อายุอาคาร 
พืน้ที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.) 

1 อาคารส านกังาน เลขที่ 3199  36  25 ปี   52,509  

2 อาคาร Production House เลขที่ 3199/1  12  17 ปี   12,787  

รวมพืน้ที่อาคาร 65,296 

3 งานระบบต่างๆที่เก่ียวข้องกบัอาคารและส่ิงปลกูสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบสขุาภิบาล

ระบบลิฟต์โดยสาร และระบบดบัเพลิง เป็นต้น 

 

ประเภทของกลุ่มลูกค้า 

 ผู้ เช่าหลักของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์เป็นนิติบุคคลไทยซึ่งเช่าพืน้ที่ส านักงาน ทัง้ในส่วนอาคาร
ส านกังานและอาคาร Production House  ส่วนพืน้ท่ีร้านค้าประกอบด้วยผู้ เช่าทัง้ที่เป็นนิติบคุคลและบคุคลไทย 

วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ราคาที่เข้าลงทุน 

 กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินในวันที่ 27 มกราคม 2548 ในราคา 1,880,000,000 บาท (หนึ่งพัน 
แปดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)  

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

กองทุนรวมจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุโดยการน าพืน้ท่ีเช่าของทรัพย์สินให้เช่า

แก่ผู้ เช่า  โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการติดต่อหาผู้สนใจเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  รวมถึงเจรจา

ต่อรองอตัราค่าเช่าเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม รวมทัง้รวมทัง้ท าการปรับปรุงทรัพย์สินให้มีสภาพสมบรูณ์

และด ารงความเป็นอาคารส านกังานคณุภาพดีอยู่เสมอ 

ทัง้นีก้องทุนรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีมาตรการในการคดัเลือกลกูค้าที่จะมาเช่าโดยพิจารณาจาก

ลักษณะธุรกิจของผู้ เช่าและความน่าเชื่อถือของกิจการ รวมถึงแนวโน้มที่จะขยายพืน้ที่เพิ่มเติมกรณีที่ธุรกิจมี 

การขยายตวัในอนาคต  

ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด 
ราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระนัน้เป็นราคาประเมินบนทรัพย์สินหลักที่ กองทุนรวม 

เข้าลงทนุ โดย รายละเอียดของการประเมินมลูค่าสามารถสรุปได้ดงันี ้
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ผู้ประเมินราคา ราคา
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
ณ วันที่ 

วิธีการ
ประเมิน 

วันที่ออกรายงาน
การประเมิน 

บริษัท เน็กซสั พร็อพเพอตี ้
คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

2,167 
ล้านบาท 

27 สิงหาคม 2564 
วิธีคิดจาก
รายได้ 

19 ตลุาคม 2564 

 
รายได้ในรอบปีบัญชี 

รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ซึง่ยงัไม่หกัค่าใช้จ่าย) รวม 226,052,280 บาท 

ข้อจ ากัดหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ 
ไม่มี 

2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สนิหลกัแต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สนิหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) 

ไม่มี 

2.5. การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีและ

ต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพย์สิน

ของกองทนุรวม เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยโดยรวม  กองทนุรวม

จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการน าทรัพย์ออกเช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย โดย

มอบหมายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ดูแลในด้านการน าทรัพย์สินออกให้เช่า ติดต่อประสานงานและ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ที่ และจดัเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อน าส่งกองทุนรวม ตลอดจน

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมจดัหาประโยชน์  

ทัง้นี ้ สญัญาเช่าจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรับ

ผู้ เช่าทุกราย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุตัง้แต่ 1 ปี - 3 ปี โดยมีอัตราการเช่า ณ สิน้ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 70.78   

ซึ่งผู้ เช่ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกมีสดัส่วนการเช่าพืน้ที่สงูสดุเช่าพืน้ที่รวมคิดเป็นร้อยละ 65.21 ของพืน้ที่ให้เช่า

ของโครงการ โดยอตัราค่าเช่าพืน้ที่ของโครงการในบริเวณพืน้ที่ส านกังานอยู่ระหว่าง 450 ถึง 500 บาท/ตาราง

เมตร/เดือน  ส่วนบริเวณพืน้ท่ีพาณิชยกรรม ชัน้ G อยู่ระหว่าง 630 ถึง 800 บาท/ตารางเมตร/เดือน และชัน้ใต้ดิน

อยู่ระหว่าง 300 ถึง 450 บาท/ตารางเมตร/เดือน    



ส่วนท่ี 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์มิลเลียนแนร์ 
รายงานประจ าปี 2564  Millionaire Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 9 
 

2.5.2 ข้อมูลผู้เช่าหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมีกลุ่มผู้เชา่หลกัคือบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท
ในเครือ ซึง่เชา่พืน้ท่ีรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 49.44 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการ โดยผู้ เช่ากลุ่มดงักล่าวได้เช่า
พืน้ท่ีในโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ตัง้แตก่่อนกองทนุรวมเข้าลงทนุและได้มีการเชา่พืน้ท่ีเพิม่เตมิ และ/หรือลด
พืน้ท่ีตามการขยายธุรกิจและ/หรือการลดขนาดของบริษัทในกลุ่ม      

ทัง้นี ้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายละเอียดสัญญาและเงื่อนไขการเช่าของผู้ เช่ากลุ่มดังกล่าว  
มีลักษณะเช่นเดียวกับของผู้ เช่ารายอื่น  ส่วนการก าหนดค่าเช่าก็อยู่ในกรอบค่าเช่าพืน้ที่ส านักงานที่ระบุใน 
ข้อ 2.5.1  ซึง่เป็นไปตามการค้าปกติ (arm’s length transaction) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนตวัผู้เช่า 

ตามนโยบายให้เช่าพืน้ท่ีของกองทนุรวมก าหนดให้ผู้ เช่าซึง่ประสงค์จะต่อระยะเวลาเช่าต่อไป ผู้ เช่าต้อง

แจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นหนงัสือเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนครบระยะเวลาเช่า  หากผู้ เช่าไม่แจ้งความ

ประสงค์กองทุนรวมมีสิทธิด าเนินการหาบุคคลภายนอกเพื่อเช่าพืน้ที่ทดแทน  กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงใน

การหาผู้ เช่ารายใหม่ หรือหากสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในการตกลงกบัผู้ เช่าราย

ใหม่ให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ไม่ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าฉบับเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

รายได้ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีก่อนการสิน้สุดอายุของสัญญาเช่าพืน้ที่ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มี

กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมรายใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีการเช่า

ทรัพย์สินของกองทนุรวมอย่างต่อเนื่อง โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณี

ที่กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารและสัญญาให้บริการส าหรับอาคารเนื่องมาจากการผิด

เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่าพืน้ที่อาคารและสญัญาให้บริการส าหรับอาคาร นอกเหนือจากการที่กองทุน

รวมมีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้ เช่าปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่าได้แล้วนัน้ กองทุนรวมยงัมี

สิทธิเรียกเก็บเงินมดัจ าที่ผู้ เช่าได้ให้ไว้กับกองทุนรวมตามสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารและสัญญาให้บริการส าหรับ

อาคาร เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้แก่กองทนุรวมในการสญูเสียโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 

2.5.3 การบริหารการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดัในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมได้ท าสญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวม 2 ราย ได้แก่ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด และบริษัท โจนส์ แลง  

ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  โดยบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด เป็นเจ้าของเดิมของอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทุนรวม  ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารส านกังาน  ส่วนบริษัท 
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โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัท

ระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้หน้าที่ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ทัง้  2 รายเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 8.2.1.3 และข้อ 8.2.2.3  และสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์  โดยบริษัทจดัการมีการบริหารการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

1.  การบริหารทรัพย์สิน 

 บริษัทจดัการติดตามผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณประจ าปี

และผลการด าเนินงานในอดีต  เพื่อให้ผลการด าเนินงานที่สม ่าเสมอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอตัราที่น่าพอใจ 

2.  การก าหนดอตัราค่าเช่าให้เหมาะสม 

3.  การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทัง้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

4.  ดแูลรักษาพืน้ท่ีและภาพลกัษณ์ของทรัพย์สิน 

ทัง้นี ้การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาให้เช่าพืน้ที่กับผู้ เช่า 

รายย่อยโดยตรง  โดยก าหนดค่าเช่าในรูปแบบของค่าเช่าคงที่  โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการ 

ส่งมอบเงินค่าเช่าหรือประโยชน์อื่นใดโดยการน าฝากเข้าบญัชีให้แก่กองทนุรวม 

2.6. การกู้ยืมเงนิและข้อมูลเกี่ยวกบัการกู้ยืมเงนิ 

   ไม่มี 

3. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.1. ภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทย 

ในปี 2564 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) รายงานว่า เศรษฐกิจไทยขยายตวั

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 

และการลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.8 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามล าดบั อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 1.2 

และดลุบญัชีเดินสะพดัขาดดลุร้อยละ 2.2 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ 

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

ต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า และ (4) แรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐ ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูป

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภค บริโภค และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และ    

ร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียคาดว่าอยู่ในช่วง   

ร้อยละ 1.5 – 2.5 และดลุบญัชีเดินสะพดัคาดว่าจะเกินดลุร้อยละ 1.5 ของ GDP 
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อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัมีข้อจ ากดัและความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ได้แก่ 

(1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (2) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึน้ตามการ

เพิ่มขึน้ของราคาพลงังานและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากดัต่อการฟืน้ตวัของอุปสงค์ในประเทศ          

(3) เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจากการเพิ่มขึน้ของภาระหนีสิ้น (4) แรงขบัเคล่ือนจากการ

ขยายตัวของภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัมีความเส่ียง และ (5) ความเส่ียงจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจและการเงินโลก 

 

แผนภาพ 3.1 อตัราการเติบโตของ GDP (2551-2565F)  

 
 
ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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3.2. ภาวะตลาดอาคารส านักงานให้เช่า และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของภาวะตลาดดังกล่าว
อุปทานของอาคารส านักงานให้เช่า 

ในปี 2564 อุปทานของอาคารส านักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จาก ฝ่ายวิจัย คอลลิ

เออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย มีรวมกนัอยู่ที่ประมาณ 9.186 ล้านตารางเมตร ตวัอย่าง ส านกังานท่ีสร้างเสร็จในปี 

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 คาดการณ์

ว่าจะมีอปุทานเพิ่มขึน้อีกประมาณ 621,095 ตารางเมตร ในปี 2565  

โครงการอาคารส านกังานที่คาดว่าจะเสร็จในปี 2564 เช่น โครงการ 140 Wireless ส านกังานเกรดเอ ตัง้อยู่บนถนน

วิทย ุคาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขนาดพืน้ท่ีเช่าประมาณ 25,784 ตารางเมตร  อาคาร S Oasis ส านกังาน

เกรดเอ ตัง้อยู่บนถนนวิภาวดี รังสิต คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 54,000 ตาราง

เมตร  อาคาร AIA East Gateway  ถนนบางนาตราด ส านกังานเกรดเอ คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขนาด

พืน้ที่เช่าประมาณ 60,000 ตารางเมตร รวมถึงโครงการ Silom Edge บริเวณถนนlสีลม ขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 12,000 

ตารางเมตร ซึง่เป็นการรีโนเวทอาคารสีลมเซ็นเตอร์  

อย่างไรก็ดี  ในกรุงเทพมหานคร ราคาที่ดินที่เพิ่มขึน้ในพืน้ท่ีศนูย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ

ที่ดินว่างเปล่าที่มีศกัยภาพก็มีจ ากดั ซึง่ได้กลายเป็นปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ

โครงการอาคารส านกังาน 

อุปสงค์ของอาคารส านักงานให้เช่า 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีการเช่าพืน้ที่ของทัง้กรุงเทพมหานครรวม 8.558 ล้านตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าเฉล่ีย

ของทัง้กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณร้อยละ 92.16 ลดลงจากร้อยละ 93.60 ในปี 2563  พืน้ท่ีศนูย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) 

แถวถนนสุขุมวิทมีอัตราการเช่าสูงสุดที่ร้อยละ 94.45 ส าหรับพืน้ที่นอกศูนย์กลางเขตธุรกิจ บริเวณทางเหนือของ

กรุงเทพมหานครมีอตัราการเช่าสงูสดุส าหรับอาคารส านกังาน เกรดเอ ที่ร้อยละ 94.2 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ เช่าบางรายต้องขอลดขนาด

ของพืน้ท่ีเช่าหรือขอลดราคาค่าเช่าเป็นการชัว่คราว รวมไปถึงการย้ายไปเช่า Co-Working space  

อุปสงค์ใหม่ของพืน้ที่ส านกังานส่วนใหญ่มาจากผู้ เช่าในธุรกิจซึ่งได้รับผระโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) 

ได้แก่ ผู้ เช่าในธุรกิจ E-Commerce, logistics และ technology ซึง่ก าลงัขยายกิจการ  นอกจากนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2564 มี

อปุสงค์ใหม่จากบริษัทท่ีท าธุรกิจ E-Commerce สถาบนัการเงิน และ Co-Working space 
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แผนภาพที่ 3 อัตราการเช่า ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

 

ที่มา: ฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 

 
อัตราค่าเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่า 

ในปี 2564 อัตราค่าเช่าเฉล่ียพืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครโดยรวมเพิ่มขึน้เล็กน้อยมาอยู่ที่ 750  

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยส านักงานให้เช่าเกรดเอ ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) มีค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 1,101 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หากเป็นส านกังานให้เช่าเกรดบี ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 

763 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับอาคารส านักงานให้เช่าเกรดเอ ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (non-

CBD) ในแถบเหนือ (Northern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 1,004 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารส านกังาน

ให้เช่าเกรดบี ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ศนูย์กลางเขตธุรกิจ (non-CBD) ในแถบเหนือ (Northern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 

634 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และส าหรับอาคารส านกังานให้เช่าเกรดเอ ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีศนูย์กลางเขตธุรกิจ (non-

CBD) ในแถบตะวนัออก (Eastern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 993 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารส านกังาน

ให้เช่าเกรดบี ไม่ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ (non-CBD) ในแถบตะวนัออก (Eastern Fringe) อตัราค่าเช่าเฉล่ีย

อยู่ที่ 597 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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แผนภาพที่ 4 ค่าเช่าเฉลี่ยแยกตามท าเลที่ตัง้ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

 

ที่มา: ฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 

แนวโน้มธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

แนวโน้มตลาดอาคารส านักงานให้เช่าคาดว่าค่าเช่าจะยงัได้รับแรงกดดนัให้ลดลงในระยะสัน้ ในขณะที่ภาคธุรกิจ

พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  คาดว่าการลดลงของค่าเช่าจะคงที่เมื่อภาคธุรกิจสามารถฟื้นตัวจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึน้จากการระบาดของโควิด-19   ก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานครมีความต้องการพืน้ท่ี

อาคารส านกังานสทุธิต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี  โดยอตุสาหกรรมธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า ถือว่ายืดหยุ่นและสามารถ

ฟืน้ตวัได้ดี   นอกจากนี ้การเกิดขึน้ของอาคารส านกังานคุณภาพสงูรุ่นใหม่และโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งที่ดีขึน้ น่าจะ

ช่วยให้อตุสาหกรรมเติบโดขึน้ต่อไปในปีข้างหน้า   

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน 

4.1.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

ผลประกอบการของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาจได้รับความเส่ียงจากความผันผวนของระบบ

เศรษฐกิจในประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยของกองทุนรวม  ซึ่งอาจ

ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การผนัผวนของค่าเงินบาท การก่อวินาศกรรม 

การเมือง สงคราม จลาจล การประท้วง การวางผังเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร การได้รับ

ผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลาย

ประเภท จึงเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจในประเทศได้ 

4.1.2. ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจอาคารส านักงานที่สูงขึน้ 

ผลประกอบการของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของ

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้อปุทานของตลาดเพิ่มขึน้ 

ซึ่งจะท าให้มีการแข่งขนัเพิ่มสงูขึน้ โดยอาจมีอุปทานส่วนเกินของอาคารส านกังานภายในประเทศซึง่อาจเกิดขึน้

เป็นระยะๆ  ทางกองทนุจึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุง บ ารุงรักษา และพฒันาสินทรัพย์ใช้อยู่ในสภาพดีพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัอปุทานที่จะมีเพิ่มขึน้ในอนาคต   

4.1.3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยครัง้

นกั แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้ของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของกองทนุรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่ชีวติและทรัพย์สินของผู้ เชา่และผู้มาใช้บริการในโครงการมาลี

นนท์ ทาวเวอร์  

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

อบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อก าหนดของ

กฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่ตลอดเวลา  

4.1.4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอตัราเงนิชดเชยจากการประกนัภัยทรัพย์สิน 

แม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจดัให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชย

ความเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทนุรวม  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับผลประโยชน์ร่วม

ภายใต้การประกนัภยัในกรมธรรม์ต่างๆ  

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าวงเงินประกันภัยขัน้ต ่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากวงเงิน

ประกันภัยขัน้ต ่าภายใต้กรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินครอบคลุมมูลค่าตามราคาประเมินตามวิธี

ต้นทุนทดแทนใหม่ของทรัพย์สิน (Full replacement cost) ก่อนหักค่าเส่ือมราคา และเพียงพอต่อการทดแทน

มลูค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวช ารุดเสียหาย และวงเงินประกันภยัภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
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ธุรกิจหยดุชะงกัมีจ านวนเอาประกนัท่ีเพียงพอและเหมาะสม และครอบคลมุประมาณการรายได้ของทรัพย์สินใน

การด าเนินธุรกิจและค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า 

4.1.5. ความเสี่ยงในเร่ืองการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ 

ในระหว่างการด าเนินการของโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ หากต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม

อสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อการน าทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมจะมีการวางแผนและก าหนดเขตพืน้ที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสม

เพื่อให้มีผลกระทบต่อการด าเนินการโครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์น้อยที่สดุ ทัง้นี ้ในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอ

สงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะเป็นไปตามที่ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์แจ้งและได้รับความเห็นชอบ หรือตามแผนงาน

และประมาณการท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากกองทนุรวมแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนได้รับการดแูล ปรับปรุง และบ ารุงรักษาอย่าง

สม ่าเสมอ โดยที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการวางแผนและมีนโยบายในการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม การปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซือ้ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกๆ ปี เพื่อให้

ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ดีและมีศักยภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์จะท าการ

ตรวจสอบและสอบทานสภาพทรัพย์สินทกุปี ภายหลงัจากกองทนุรวมเข้าลงทนุ 

4.1.6. ความเสี่ยงในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมได้ว่าจ้าง บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของโครงการมาลีนนท์ ทาว

เวอร์ และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นบริษัทในกลุ่มของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึง่ปัจจบุนั

เป็นบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์มาตัง้แต่กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สามารถรักษาอตัราการเช่าได้ในระดบัสงูและมี

สมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ เช่ารายย่อย หากในอนาคตมีการเปล่ียนบริษัทผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้บริหารรายอื่น อาจ

ส่งผลให้ความสามารถในการสร้างรายได้ลดลงได้ 

4.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 

4.2.1. ความเสี่ยงที่ผู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่าเม่ือครบอายุสัญญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่  

 ได้ 

การจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเป็นลกัษณะของการให้เช่าแก่ผู้ เช่าทรัพย์สินโดย

การเข้าท าสญัญาให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์กบัผู้ เช่ารายย่อยโดยมีระยะเวลาสญัญาประมาณ 1-3 ปี  

ทัง้นี ้หากผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า บริษัทจดัการอาจต้องหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทน ซึ่งอาจมีความ

ล่าช้าหรือหามาทดแทนไม่ได้ ท าให้กองทนุรวมสญูเสียโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบ
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ต่อกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอันอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความ

เส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเจรจาต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ เช่า หากในกรณีที่มีบุคคลอื่นเสนอ

ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงอตัราค่าเช่าดีกว่าผู้ เช่า กองทนุรวมมีสิทธิในการเลือกบคุคลอื่นเป็นผู้ เช่าราย

ใหม่โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

4.2.2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

รายได้หลกัของกองทุนรวม คือ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่า รายได้

ของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากผู้ เช่ามีปัญหาทางการเงินซึง่ส่งผลกระทบท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถ

ช าระค่าเช่า หรือผู้ เช่ายกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนด 

ทัง้นี ้กองทนุรวมมีแนวทางในการด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงโดยกองทนุรวมได้ระบไุว้ในสญัญาเช่า

ทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับผู้ เช่าให้ผู้ เช่าวางเงินมดัจ าในรูปแบบของเงินสดเป็นจ านวนเทียบเท่ากบัค่าเช่า

และค่าบริการ 3 เดือนตลอดอายุสัญญาเช่า  โดยกองทุนรวมมีสิทธิยึดเงินมัดจ า หากผู้ เช่าปฏิบัติผิดเงื่อนไข

ดงักล่าว  

ทัง้นี ้กองทุนรวมจะคืนเงินมดัจ าในส่วนนีใ้ห้แก่ผู้ เช่าภายหลงัจากครบก าหนดอายุสญัญาเช่า หากผู้

เช่าสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในการช าระค่าเช่าได้ตามเงื่อนไขของสญัญาเช่าโดยไม่มีการผิดนดั  

4.2.3. การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินเงินปันผลของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคับใช้

ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ บริษัทจัดการไม่สามารถ

ควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ 

แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที่

ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ

การจ่ายเงินเงินปันผลของกองทนุรวม 

4.2.4. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทนุรวมจะได้รับหากมีการ  

 จ าหน่ายทรัพย์สนิออกไปทัง้หมด หรือมกีารเลิกกองทนุรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการ

ประเมินค่าทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐาน ดงันัน้ ในกรณีทีก่องทนุรวมต้องจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม

เพื่อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวม มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่ง

กองทนุรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือบางส่วนหรือมีการเลิกกองทนุรวม 
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4.2.5. ความเสี่ยงด้านภาษ ี

ในการซือ้หรือขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการซือ้หรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า(ใน

กรณีที่กองทนุรวม ลงทนุโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกดิจาก

การซือ้หรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวม

อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยที่อตัราภาษีและอตัราค่าธรรมเนียมที่กองทนุรวมจะต้องช าระดงักล่าว 

อาจแตกต่างจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เก่ียวข้อง

กบัการลงทนุ และ/หรือ การซือ้ขายหน่วยลงทนุ และการได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจาก

อตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.2.6. ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึน้อยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ อตัราการเช่าของโครงการ การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน ภยั

ธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงที่นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลตามทีค่าด หรือกองทนุรวม

จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

4.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทุน 

4.3.1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ 

อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบาย

ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อผลการ

ด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนีภ้าวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 

ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทนุรวม ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึง่อาจมีราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย  

นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทนุที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจาก

ปัจจยัภายนอกหลายประการซึง่เป็นปัจจยัที่บริษัทจดัการไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความ

เปล่ียนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

อตัราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อการน าเข้าหรือส่งออก สภาวะของ
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ธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเส่ียงใน

การด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษี

อากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอก

ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคาของหน่วยลงทนุผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหาร

จดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

4.3.2. ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทนุรวมขึน้อยู่กับความสามารถในการบริหารทรัพย์สินหลัก  

         ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัที่กองทนุรวมเข้า 

                ลงทุน 

กองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธ์การบริหาร

จัดการทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มี

โอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจเก่ียวกับกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 

การที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

ร่วมกับผู้ เช่า อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมทัง้โอกาสทางธุรกิจ

อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาประเมินของทรัพย์สินหลัก และอัตราการจ่ายเงินปันผลของ

กองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี  บริษัทจัดการมีระบบงานที่สามารถควบคุม ดูแลผลการด าเนินงานของผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องส่งมอบงบประมาณประจ าปีและแผน

ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนให้แก่กองทุนรวม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงรายงานทางการเงินรายเดือน 

รายงานค่าใช้จ่ายด้านการลงทนุ งบการเงินประจ าปี หรือรายงานอื่นใดตามที่กองทนุรวมร้องขอ ซึง่ในกรณีที่ผล

ประกอบการของทรัพย์สินของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามงบประมาณประจ าปีที่บริษัทจดัการได้รับ บริษัทจดัการ

จะด าเนินการวางแผนร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อลดผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทนุรวม 

4.3.3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง 

เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ใน 

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้ -ผู้ ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความ

ต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขายนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณ

ความต้องการในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ของตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงที่

หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 
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4.3.4. ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทนุรวม ในการก าหนดราคาซือ้ขาย 
         หน่วยลงทนุ 

การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจดัการประกาศ เป็นการค านวณโดย

ใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมลูค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาที่จะซือ้ขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ เนื่องจากราคาที่ซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ขึน้อยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลกัทรัพย์ดงักล่าว การไหลเข้าของ

เงินลงทนุของนกัลงทนุต่างประเทศ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ข้อมลูที่บริษัทจดัการได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูของกองทุนรวม ฉบบันี ้บริษัทจดัการ

ได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และดแูลการใช้ถ้อยค าให้กระชบัรัดกมุและไม่ท าให้ผู้ลงทนุส าคญั

ผิด รวมถึงไม่มีเหตผุลที่ท าให้คิดว่ามีข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุท่ียงัมิได้เปิดเผย 

5. ข้อพพิาทและข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

ไม่มี  

6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

ตามที่ประเทศไทยยงัพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่เดือน

เมษายน 2564 ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชือ้ต่อวนัเกิน 1,000 รายเป็นครัง้แรก ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อจ ากัดการแพร่

ระบาดของโรคทัว่ทัง้ประเทศไทยเป็นระยะ จนถึงมีประกาศปิดการให้บริการส าหรับธุรกิจบางประเภท ส่งผลให้ผู้ เช่าทรัพย์สินของ

กองทุนได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงจากการประกาศปิดการให้บริการส าหรับธุรกิจบางประเภท และผลกระทบทางอ้อมจากการลดลง

อย่างมีนยัส าคญัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตัง้แต่การสัง่ปิดกิจการและสถานประกอบการหลายประเภท  การจ ากัดเวลาที่สามารถนัง่

ทานในร้านอาหาร รวมทัง้บริษัทผู้ เช่าส านกังานหลายรายได้ใช้นโยบาย Work From Home ท าให้คนใช้บริการในโครงการลดลงอย่าง

มาก  ดงันัน้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ เช่าของกองทนุซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ เช่าเดิม ซึ่งได้เช่าพืน้ที่และต่อสญัญาเช่ากบักองทนุ

มาเป็นระยะเวลานาน กองทุนรวมจึงพิจารณาปรับลดค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส าหรับเดือนเมษายนถึง

มิถุนายน 2564 โดยผู้ เช่าพืน้ที่ส านักงานได้รับส่วนลดค่าเช่าพืน้ที่ร้อยละ 20 ส่วนผู้ เช่าพืน้ที่ร้านค้าได้รับส่วนลดค่าเช่าและ

ค่าบริการร้อยละ 20  และส าหรับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 ผู้ เช่าพืน้ท่ีส านกังานได้รับส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 

20 ส่วนผู้ เช่าพืน้ที่ร้านค้าได้รับส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 100 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564 และส่วนลด

ค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 50 ระหว่างเดือนตลุาคม ถึงธันวาคม 2564 เพื่อจะท าให้ผู้ เช่ายงัคงสามารถเช่าทรัพย์สินของกองทุน

ได้ต่อไปในสถานการณ์ดงักล่าว ซึ่งเป็นการยากล าบากในการที่จะหาผู้ เช่าทดแทนได้  อย่างไรก็ตาม การปรับลดค่าเช่าดงักล่าว

ท าให้กองทนุรวมเสียรายได้ประมาณ 26.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.37 ของรายได้ค่าเชา่และบริการตามสญัญากอ่นหกัส่วนลด 
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ส่วนที่ 3 การจัดการและการก ากับดูแลกองทนุรวม 
 

7. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทนุ 

7.1. หน่วยลงทุน 

7.1.1. ข้อมูลหน่วยลงทุน 
จ านวนเงนิทุนของโครงการ 1,900,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน 190,000,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุประเภทระบชุื่อ ช าระเต็มมลูค่า และ  

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก 10.00 บาท 

 

7.1.2. ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน 

ราคาปิด ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 15.70 บาท 

ราคาสูงสุดของปี 2564 17.70 บาท 

ราคาต ่าสุดของปี 2564 12.70 บาท 

มูลค่าตลาด  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
2,983 ล้านบาท 

มูลค่าการซือ้ขายของปี 2564 1.10 ล้านบาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทนุ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
13.2380 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทนุ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
12.7197 บาท 

 

7.1.3. การลดทุนช าระแล้ว 

ไม่มี 
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7.2. โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1. กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 
จ านวนหน่วย

ลงทนุ  
% หน่วยลงทนุ 

1 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั 63,000,000 33.16% 
2 นางรัชนี นิพทัธกศุล 46,646,000 24.55% 
3 นายประพงษ์ สทุธาวาศ  15, 540,000 8.18% 
4 นายสพุจน์ นิพทัธกศุล  15, 540,000 8.18% 
5 นายณฤทธ์ิ ยวุบรูณ์  15,540,000 8.18% 
6 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ ์ 9,326,580 4.91% 
7 น.ส.จิตติมา จารุเสถียร  7,772,000 4.09% 
8 น.ส. กอแก้ว ชวาลรัตน์ 6,217,720 3.27% 
9 นายวราวธุ เลาหพงศ์ชนะ 3,886,000 2.05% 
10 น.ส.มณีรัตน์ กาญจนชยัภมู ิ 3,886,000 2.05% 

 

7.2.2. กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทนุรวมที่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือ 
         การด าเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมนัียส าคัญ) 

ไม่มี 

7.3. การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

7.3.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

- บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสุทธิ 

ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  

- ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี  ้

• การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

- ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทุนรวมใน 

รอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 
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- ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.3.2. เงื่อนไขและวิธกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 

 หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าอตัราที่ประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะใน

ส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศฯ ก าหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการ 

ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย 

ได้แล้วทัง้หมด ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(1.1) เป็นบุคคลดงัต่อไปนีซ้ึ่งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือกองทนุรวม

เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจ าเป็นและ

สมควร 

(1.2) เป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ า หน่าย 

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัที่บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับ

หน่วยลงทนุดงักล่าว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการกบัเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยใน
ระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจ
จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมจนกว่าจะได้ยกเงินดงักล่าวให้แก่แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว 
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(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอตัรา

เงินปันผล โดยวิธีใดวธีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(2.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ 

(2.2) ท าการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ หรือ  
(2.3) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบบั หรือ 
(2.4) ประกาศผ่านช่องทางการประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3) บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มีการปิด

สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายก าหนดของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคล

ธรรมดา  

(4) บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส่งทางไปรษณีย์ตามที่

อยู่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือน าเงินฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่

แจ้งไว้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่ เกิดขึน้ และภาระ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากจ านวน

เงินท่ีจะส่งให้ 

7.3.3. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

ในรอบระยะเวลาด าเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีการ

จ่ายเงินปันผลดงันี ้

รอบผลประกอบการ 
เงนิปันผล (ต่อหน่วย

ลงทนุ) 
หน่วย วันที่จ่ายเงนิปันผล 

1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.25 บาท 18 มีนาคม 2565 
1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.36 บาท 16 กนัยายน 2564 
1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.42 บาท 18 มีนาคม 2564 
1 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.42 บาท 17 กนัยายน 2563 
1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.42 บาท 19 มีนาคม 2563 
1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.42 บาท 15 สิงหาคม 2562 
1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.45 บาท 19 มีนาคม 2562 
1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.55 บาท 12 กนัยายน 2561 
1 ก.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 0.55 บาท 13 มีนาคม 2561 
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รอบผลประกอบการ 
เงนิปันผล (ต่อหน่วย

ลงทนุ) 
หน่วย วันที่จ่ายเงนิปันผล 

1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.55 บาท        8 กนัยายน 2560 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 

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 (ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจ านวน 

10,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 

ลักษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าที่เป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(Fund Manager) 

โทรศัพท์ 02-659-8888 

โทรสาร 02-659-8860 

เว็บไซต์ www.one-asset.com 

 

8.1.2.   โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด (“บริษัท”) ซึ่งท าหน้าที่เป็นบริษัทจดัการของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 โดยม ี

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,500,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ 

หุ้นละ 10 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทนุ 
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(ก) ผู้ถือหุ้นของบริษทัจดัการ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 

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 หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 34.97 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลทัว่ไป

ของบริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th 

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ 
การด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

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

กรรมการของบริษัทจดัการ 

 

  

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


ส่วนท่ี 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์มิลเลียนแนร์ 
รายงานประจ าปี 2564  Millionaire Property Fund 

ส่วนท่ี 3 หน้า 7 
 

8.1.3.    โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (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. 
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ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

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. 

นางชิง ชิง ล ี
กรรมการ 

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

• กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ 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 เจิง้  
กรรมการ 

• Bachelor’s degree  
• Major: International Trade 

from Tamkang University, 
Taiwan, R.O.C 

• กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ วรรณ จ ากดั 

• Authorized Director of KGI 
Securities (Thailand) PCL. 
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ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

นายพจน์ หะริณสุต 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/
กรรมการ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

• Director Certification 
Program (DCP 206/2015) 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม      
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

 

 

นายกฤช ปัทมวชิัยพร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
ปฏิบติัการ/กรรมการ 

• ปริญญาโท บญัชีเพื่อการ
ควบคมุและวางแผน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิการ 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

นายมณฑล จนุชยะ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
การลงทนุ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• 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       
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 
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8.1.5. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) จดัการทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วตัถปุระสงค์ 

หลักเกณฑ์การลงทุน และข้อจ ากัดการลงทุน โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันตามใบจองซือ้

หน่วยลงทนุท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ รวมทัง้เข้าท าสญัญาต่างๆ ในนามของกองทุน

รวมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

(3)  จัดส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนังสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดงัต่อไปนี ้

(3.1)   ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือ 

ชีช้วนให้แก่ประชาชน 

(3.2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้จดัจ าหน่าย 

และตัวแทนสนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ ลงทุนควรทราบพร้อมกับ 

ใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท า

การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้ จัดจ าหน่ายและของตัวแทนสนับสนุน 

แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแกผู่้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ 

(3.3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สดุลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูล

โครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้และจดัส าเนา

ให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้ง

การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่

วนัถัดจากวนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

(4) ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันท าการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

(5) ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 
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(6) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึง่มีคณุสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 

คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(7) ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และน าทรัพย์สินของ

กองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(8) จัดให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินได้และผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(9) แต่งตัง้ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะท า

การแจ้งและจดัส่งส าเนาสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนั

ท าสญัญาดงักล่าว 

(10) แต่งตัง้บริษัทจัดการรวมอสังหาริมทรัพย์  เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทัง้นี  ้บริษัทจัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตัง้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) แต่งตัง้ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการจดัการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องของ

กองทุนรวม ทัง้นี ้ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(12) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้แก่บริษัทจัดการ) และจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และแจ้งการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ค ารับรองว่าบุคคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิ

ถูกต้องครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(14) แต่งตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน เพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด เพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม พร้อมทัง้แจ้งและจดัสง่ส าเนารายงานการประเมินคา่และ รายงานการสอบ

ทานการประเมินคา่ พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานการประเมินคา่  

(15) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดแห่งประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . เ ร่ืองหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี  และแจ้งให้ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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(16) แต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและตวัแทนสนบัสนนุการจ าหน่าย    

(17) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เ ป็นสาระส าคัญ  เ ก่ียวกับการซื อ้  เช่า  จ าหน่าย  หรือโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วนั

นบัแต่วนัที่ซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านัน้ รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในท่ี

เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทและส านกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน  15 วนันบัแต่วนัท่ี

ซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านัน้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมี

สาระส าคญัอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคก่อนให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการด าเนินการตามวรรคก่อน  ภายในวันท าการถัดจากวันที่ซือ้ เช่า 

จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

(18) ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ  วนัสดุท้ายของเดอืน

มิถนุายนและธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและของเดือนธันวาคม 

แล้วแต่กรณี และจัดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าดังกล่าว  พร้อมทัง้ประกาศมูลค่า

ดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของ

บริษัทจัดการ  และส านักงานใหญ่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์  พร้อมทัง้เปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตัง้

อสงัหาริมทรัพย์   ทีก่องทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย  

(19) ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด  ๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากวันที่

ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของของกองทนุรวม อนัมีผลกระทบต่อ

มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัส าคญั ภายหลงัจากผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการค านวณดงักล่าว  

(20) จดัท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการ

ลงทุน รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทุนรวมทกุสิน้ปีการเงินของกองทุนรวม และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ

รายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 

เดือนนับแต่วันสิน้ปีการเงิน โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

(21) ด าเนินการเพิ่มเงินทุน และลดเงินทุนตามหวัข้อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุนรวม” ของ

รายละเอียดโครงการ 

(22) ด าเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทนุรวม รวมถึงการแต่งตัง้ตวัแทนเพื่อกระท า

การดงักล่าว 
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(23) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนที่กองทุนรวม

ถือหลกัทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(24) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ ตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ

กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” ของรายละเอียดโครงการ 

(25) ยกเลิกกองทนุรวม ตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” ของรายละเอียดโครงการ 

(26) แต่ งตั ง้ผู้ ช าระบัญชีกรณีเ ลิกกองทุนรวม  เพื่ อท าหน้าที่ รวบรวมและแจกจ่ ายทรัพย์ สินให้แก่ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีให้เสร็จสิน้ และแจ้ง

ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

(27) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
รายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและผู้บริหารของ

ฝ่ายต่างๆ 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 างานในสายการเงินและ
อสงัหาริมทรัพย์รวม 28 ปี 
 
ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานในสาย
การเงินและอสงัหาริมทรัพย์รวม 27 ปี 
 
ผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
สายอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลา 12 ปี 
 
ผู้ ช่วยผู้ จัดการ ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานในสาย
อสงัหาริมทรัพย์รวม 8 ปี 

ฝ่ายปฏิบตัิการกองทุน 
จ านวนบคุลากร : 16 
 

นางสาววรางคณา ศิริโชติวณิชย์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ มีประสบการณ์ท างานใน
สายกองทุนรวมและการเงิน 29 ปี 
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ชื่อฝ่ายและจ านวนบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ท างาน 
ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี ้
จ านวนบคุลากร : 5 

นางสาวพรอมุา เทวาหดุี หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนีม้ีประสบการณ์
การท างานในสายจดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละการเงิน 
35 ปี 

ฝ่ายทะเบียน 
จ านวนบคุลากร : 10 

นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิรกลุ หวัหน้าฝ่ายทะเบียน มีประสบการณ์ท างาน 29 ปี 

ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
การลงทนุ 
จ านวนบคุลากร : 7 

นายพีรพนัธุ์ ไชยคณุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์
การลงทนุ มีประสบการณ์ท างานในสายการเงินรวม   
20 ปี 

ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร 
จ านวนบคุลากร : 5 

นายอรรณพ บญุคณานรัุกษ์ หวัหน้าฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร  
มีประสบการณ์ท างานรวม 14 ปี 

ฝ่ายกฎหมาย 
จ านวนบคุลากร : 2 

นางสาวปณุยวีร์ พรพิพฒันมงคล หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย มีประสบการณ์ท างานในสายงาน
กฎหมาย 14 ปี 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และสนบัสนนุธุรกิจ 
จ านวนบคุลากร : 4 

นางสาวฐิติพร ศิริพนัธ์ หัวห น้ า ฝ่ ายลูก ค้ าสัมพัน ธ์ และสนับสนุนธุ ร กิ จ  
มีประสบการณ์ท างานรวม 30 ปี  

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
จ านวนบคุลากร : 4 

นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีประสบการณ์         
การท างานในสายก ากับและตรวจสอบ 31 ปี 

 

8.1.6. วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวับริษัทจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจดัการ 
 ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการเพื่อขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน  
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8.1.7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ภายใต้บริษัทจดัการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั มีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์

อื่น ภายใต้การบริหารจดัการดงันี ้

กองทุนรวอสังหาริมทรัพย์/

กองทรัสต์ 
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ประเภท บทบาท 

1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

บางกอก (BKKCP) 

1. ห้องชดุ 24 ยนูิต อาคารชาญอสิสระ ทาวเวอร์      

ถ. พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

2. ห้องชดุ 136 ยนูติ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ กรุงเทพมหานคร 

กรรมสิทธ์ิห้อง

ชดุอาคาร

ส านกังานและ

พาณิชยกรรม 

บริษัทจดัการ 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์       

ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้

(TLHPF) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง โครงการโรงแรม

พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท  ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่  

จ.กระบี ่

โรงแรม บริษัทจดัการ 

3. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์        

ไทยอินดสัเตรียล 1 (TIF1) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และส่ิงปลกูสร้างอาคารโรงงาน 

จ านวน 25 โรงงาน  ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม  

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและสวนอตุสาหกรรม 5 แหง่ 

ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค สวนอตุสาหกรรม 

บางกะดี นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน นิคม

อตุสาหกรรมอมตะซติี ้นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 

โรงงาน บริษัทจดัการ 

4. ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์           

โฮสพีทาลิตี ้(GAHREIT) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง โครงการโรงแรม

เชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.เพชรบรีุ 

โรงแรม ผู้จดัการ

กองทรัสต ์
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กองทุนรวอสังหาริมทรัพย์/

กองทรัสต์ 
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ประเภท บทบาท 

5. ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยลั 

ออคดิ โฮสพีทาลิตี ้ที่มี

ข้อตกลงในการซือ้คืน 

(GROREIT) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง โครงการโรงแรม

รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดย

บริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) (ROH) ซึง่เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินเป็น

ผู้ เช่าและผู้ซือ้คืนทรัพย์สิน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 

และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดยมีข้อก าหนด

ในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH เมื่อสิน้สดุปีการ

เช่าที่ 3-5   

โรงแรม ผู้จดัการ

กองทรัสต ์

 

8.2. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มิลเลยีนแนร์มีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 2 ราย ได้แก่ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั และ

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  ซึง่มีข้อมลูของแต่ละบริษัท ดงันี ้

8.2.1. บริษัท มาลนีนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด 
8.2.1.1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั 

สถานที่ตัง้ส านักงาน 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0-2260-3333 

โทรสาร 0-2683-5005 

 

8.2.1.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั (ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ขึน้ไป)   

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นางสาวรัตนา  มาลีนนท์  3,600,000 18.00 
2 นางสาวนิภา  มาลีนนท์ 2,500,000  12.50 
3 นางสาวอมัพร  มาลีนนท์  2,500,000 12.50 
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ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

4 นายจาตรุนต์  นิพทัธกศุล 1,250,000  6.25 
5 นายศรัณย์  นิพทัธกศุล 1,250,000  6.25 

 

8.2.1.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท มาลนีนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากดั ครอบคลมุถึงการให้บริการและ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่าอาคารและผู้ รับบริการของโครงการ การบริหารและดูแลการปฏิบตัิหน้าที่

ของคู่สญัญาต่างๆ ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาให้บริการ และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

การจดัการ ควบคุม และดูแลงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจดัการอาคาร การตรวจสอบและบริหาร

ด้านงานวิศวกรรมอาคาร การบริหารงานด้านบัญชี การเงินและงานธุรการอาคารทั่วไปให้เป็นไปโดย

เรียบร้อย รวมถึงการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี (Annual Budget)  

นอกจากนี ้บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ควบคุม ประสานงาน และให้

ค าปรึกษาต่างๆ  ในการบริหารจดัการโครงการแก่กองทุนรวม และผู้ รับจ้างรายอื่น ๆ ของกองทุนรวม 

ที่ได้รับการว่าจ้างหรือแต่งตัง้จากกองทุนรวมส าหรับโครงการหรือที่เก่ียวข้องกับโครงการ  รวมถึง 

การควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ของโครงการ (ถ้ามี)  โดยจะ

ปฏิบตัิตามหน้าที่ดงัต่อไปนี ้ 

ก. ส่งมอบเงินค่าเช่า ค่าบริการ ค่าตอบแทนตามสัญญาต่างๆ หรือดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ  

ที่ได้รับช าระไว้จากผู้ เช่า ผู้ รับบริการ คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นๆ ในนามของกองทุนรวมให้กับ

กองทนุรวมตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกองทนุรวมก าหนด 

ข. จัดบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่และให้บริการในจ านวนที่ครบถ้วน

และเพียงพอต่อการด าเนินการ  

ค. เข้าเจรจา จดัหา ท าความตกลง จดัท าและลงนามในหนงัสือจองพืน้ที่เช่า สญัญาเช่าพืน้ที่และ

สญัญาให้บริการส าหรับส านกังานและ/หรือร้านค้าและ/หรือห้องเก็บของ สญัญา บนัทึกข้อตกลง 

หรือความผูกพันใดๆ ที่เก่ียวข้องกับอาคาร 36 ชัน้ อาคาร 12 ชัน้ ที่ดิน หรือทรัพย์สินโครงการ

ของกองทนุรวม กบัผู้จองพืน้ท่ีเช่า ผู้ เช่า หรือผู้ รับบริการส าหรับอาคาร 36 ชัน้ และอาคาร 12 ชัน้  

ง. ด าเนินการยื่นช าระ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ  

จ. เข้าร่วมประชมุและ/หรือจดัท ารายงานอื่นใด ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการและการให้บริการ 
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8.2.2. บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
8.2.2.1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

สถานที่ตัง้

ส านักงาน 
175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 19  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 0-2624-6400 

โทรสาร 0-2679-6518 

 

8.2.2.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั 199,994 99.997 
 

8.2.2.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์  จ ากัด ให้ม ี

การประสานงานร่วมกับบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ ากัด เพื่อให้การจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ 

กองทนุรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดงันี ้

1. จดัการอาคารโดยทัว่ไปและด้านวิศวกรรมอาคารรวมทัง้การบริการต่างๆ แก่ผู้ เชา่อาคาร 

2. จดัการด้านบญัชี การเงินและงานธุรการทัว่ไป ดงันี ้

2.1 การให้บริการด้านจัดเก็บรายได้  โดยมีหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนีแ้ละเรียกเก็บค่าเช่า  

เงินประกันการเช่า ค่าบริการ เงินประกันค่าบริการ และเงินหรือค่าบริการอื่นใดตามที่  

กองทุนรวมก าหนดจากผู้ เช่า ผู้ รับบริการ หรือคู่สัญญาใดๆของกองทุนรวม รวมทัง้มีหน้าที่  

ออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบก ากบัภาษีให้แก่บุคคลดงักล่าว และน าส่งเงินรายได้หรือเงินอื่น

ใดที่เรียกเก็บในนามของกองทุนรวม  โดยการน าฝากเข้าบัญชีของกองทุนรวมให้แล้วเสร็จ

โดยเร็วภายในวนัท าการถัดไปจากวันที่ได้รับเงินดงักล่าว  พร้อมทัง้จัดท าสรุปรายงานรายได้

และการเรียกเก็บเงินเป็นวนัและรายเดือนให้กบับริษัทจดัการ 
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2.2 การให้บริการเก่ียวกับค่าเช่าค้างช าระ   โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการค้างช าระค่าเช่า 

ค่าบริการ  หรือเงินอื่นใดตามข้อ 2.1 ให้แก่บริษัทจดัการทราบเป็นระยะ พร้อมทัง้ติดตาม เร่งรัด 

เรียกเก็บ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับช าระค่าเช่า ค่าบริการ หรือเงินนัน้ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ในระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

2.3 การให้บริการควบคุมค่าบริการและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ  

ความถกูต้องของใบแจ้งหนีต้่างๆ ซึง่กองทนุรวมต้องช าระอนัเกิดจากของการบริหารและจดัการ

โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์  และน าเสนอให้แก่บริษัทจดัการเพื่อช าระเงินต่อไป พร้อมจดัท า

สรุปรายงานเก่ียวกบัค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆข้างต้นให้บริษัทจดัการทราบ 

2.4 การให้บริการจัดท างบประมาณ  โดยมีหน้าที่จัดท าและน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อ 

บริษัทจัดการเพื่อใช้ไปแนวทางในการบริหารจัดการ จัดสรร และควบคุมค่าใช้จ่ายของ 

กองทุนรวม และจัดท ารายงานเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงกับงบประมาณที่ได้รับ

อนมุตัิดงักล่าว  และน าเสนอต่อกองทนุรวมเป็นรายเดือน 

2.5 จัดเก็บเอกสารทางบัญชี การเงิน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ โครงการ 

มาลีนนท์ ทาวเวอร์ทัง้หมดให้เป็นระเบียบ และตรวจสอบความเคล่ือนไหวของเอกสารทัง้หมด

ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 

3. จดัประชมุกบักองทนุรวมและการจดัท ารายงาน  

3.1 จดัเตรียมการประชุมกับบริษัทจดัการและด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการประชุม  รวมทัง้

จดัท าบนัทึกรายงานการประชมุ 

3.2 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนและประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อบริษัทจดัการ 

8.3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.3.1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

(Bangkok Bank Public Company Limited) 

สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 333 ถนนสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ 0-2230-1503 

โทรสาร 0-2679-6882 

เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/en/Business-

Banking/Securities-Services/Mutual-Funds-Supervisor 
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8.3.2. ผู้ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ณ วนัที่ 9 กนัยายน 2564*  

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 456,380,968 23.91 
2 ส านกังานประกนัสงัคม  99,567,700  5.22 
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account 43,688,300  2.29 
4 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 34,287,030  1.80 
5 The Bank of New York Mellon  33,471,198  1.75 
6 HSBC Bank Plc. Prudential Assurance Company Limited 31,566,300 1.65 
7 South East Asia UK (Type C) Nominess Limited 31,071,562  1.63 
8 Morgan Stanley & Co. International Plc  25,779,533 1.35 
9 State Street Bank and Trust Company  25,690,400  1.35 
10 State Street Europe Limited 24,082,577  1.26 

 รวม  805,585,568 42.21 
   หมายเหต:ุ (*) แสดงข้อมูลเฉพาะผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรกทีถื่อหุ้นจ านวนสูงสดุ 

 

8.3.3. หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้กับ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด 

(2) จัดท าและส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น 

กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ . 2535 ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 

(3) รับฝากดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆ  ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดูแล 

การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม  และให้เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ดงัต่อไปนี ้
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(ก) ภายในสามสิบวนันบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ  

(ข)  ทกุหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ  

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง  

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(6) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายในห้าวนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุรวมช ารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัส าคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม่โดยพลัน  

เมื่อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ  เกิดขึน้อันมีผลกระทบต่อมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

(8) ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการ

และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(9) ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะ  

เกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็น 

ผู้ รับผลประโยชน์ 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(11) ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือเอกสาร

แสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์นัน้  หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย  เอกสารอื่นใดที่เ ก่ียวข้องกับ

อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  และในกรณี

ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิ 

การเช่าในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่

เก่ียวข้องกับการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว  เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญา

โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่

ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(12) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับการซือ้  ให้เช่า จ าหน่ายหรือโอน

อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับการซือ้ จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื่อให้

เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(13) รับรองความถูกต้องของการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ 

กองทนุรวมทีบ่ริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่า การค านวณดงักล่าวถกูต้อง

ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด  
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(14) จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้บริษัทจดัการ 

(ก )  รายละเอียดเ ก่ียวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชี เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ทุกสิน้วันท าการที่ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 

(ข)   รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุสิน้วนัท าการ 

(ค)  รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้่าซือ้หลกัทรัพย์ และลกูหนีค้่าขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(15) เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการค านวณและจัดท ารายงานตามข้อ  (13) และข้อ  (14) ข้างต้น  

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึง่ได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใดๆ ทีบ่ริษัทจดัการก าหนด   

(16) รายงานที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  (13) และรายงานที่ได้จัดท าโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ตามข้อ (14) ข้างต้นให้ถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 30 

วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

(17) ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน และ/หรือฟ้องร้องเรียก

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือเมื่อได้รับ

ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ทัง้นี  ้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ในการฟ้องร้องบังคับคดีให้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

(18) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการ 

ดงัต่อไปนี ้

(ก)   เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและเอกสารอื่นๆของ

กองทนุรวมแก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(ข)   ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวมจนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จสิน้ 

(ค)  ดูแลให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

พ .ศ . 2535 ในกรณีที่ ผู้ ช า ระบัญชีกระท าการหรืองด เ ว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว   

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 

(ง)   แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม

ตามสมดุทะเบียนเมื่อได้รับค าสัง่จากผู้ช าระบญัชี แล้วแต่กรณี 

(19)  ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที่ได้จากการด าเนินงานของกองทุนรวม และ

น าเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(20) จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(21) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(22) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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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 หวัหน้าฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน กรรมการ 
นางสาวปณุยวีร์ พรพิพฒันมงคล หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 

   
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

 คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกองทุนรวม 

ดงันี ้ 

(1)  พิจารณาให้แนวทางในการลงทุน ซือ้ เช่า ให้เช่า จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ  

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2)  ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ในภายหน้า  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลับ และไม่น าไปเปิดเผยให้

บุคคลใด ๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่จะมีกฎหมาย

ก าหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมลูที่ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทัว่ไปทราบแล้ว 

(4)  คณะกรรมการลงทนุจะต้อง พิจารณา ตดัสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและจะมีขึน้ในภายหน้า 
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8.5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุรวม 

8.5.1. ผู้สอบบัญช ี
ชื่อ บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

ที่อยู่ เลขที่ 100/19 อาคารว่องวานชิ บี ชัน้ 4 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 

โทรสาร 0-2645-0020 

 

8.5.2. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 

ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0-2659-8888 

โทรสาร 0-2659-8860 

 

8.5.3. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ 
ชื่อ บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

ที่อยู่ ชัน้ 31 อาคารกรุงเทพประกนัภยั / ไว.ดบัย.ูซี.เอ 

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศัพท์ 0-2286-8899 

โทรสาร 0-2286-2863 

 

9. การก ากบัดูแลกองทุนรวม 

9.1. นโยบายการก ากับดูแลกองทนุรวม 

บริษัทจัดการมีนโยบายในการก ากับดูแลกองทุนรวม โดยจะด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพและ

บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมถึงการบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในโครงการ พระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัจัดการ 

ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทจดัการ รายละเอยีดของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องมีดงัต่อไปนี ้

• คณะผู้บริหาร 

(1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษัท 

(2) พิจารณาทบทวนและประเมินมาตรการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อปรับปรุงให้เกิดระบบ 

การควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัท 

(3) พิจารณาประเมินการปรับเปล่ียนระบบงานและขอบเขตในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้สอดคล้องตาม

โครงสร้างบริษัท 

(4) พิจารณาแนวแก้ไขปัญหาที่เป็นอปุสรรคของแต่ละฝ่ายงาน 

(5) พิจารณาจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทในกรณีที่งบประมาณการจัดซือ้จดัจ้างสงูกว่า 1,000,000 บาท 

(หน่ึงล้านบาท) 

(6) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการการลงทุน 

(1) ก าหนดกรอบและกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุท่ีเป็นสินทรัพย์ในประเทศ 

(2) ติดตามประเมินผลความเส่ียงและก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไข(ถ้ามี) ของกองทุน

ตามที่ฝ่ายบริหารความเส่ียงเสนอ 

(3) ทบทวนหลกัทรัพย์ในประเทศที่กองทุนสามารถลงทนุได้ตามที่อนมุตัิจากคณะกรรมการพิจารณา 

ตราสาร (ICC) ไม่ต ่ากว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น (Proxy voting) ส าหรับหลักทรัพย์ใน

ประเทศที่ลงทนุ 

(5) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการซือ้ขายหน่วยอตัโนมตัิ (AR) ภายใต้การบริหารของกองทนุ 

• คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

(1) ก าหนดนโยบาย พิจารณา และอนมุตัิการออกกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ การคดัเลือก ผู้ให้บริการด้านอื่นๆ และผู้ให้บริการทางกฎหมาย  
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(3) ติดตาม ดูแล การบริหารและการจดัการทุนรวม รวมถึงการควบคุมดูแลผลประกอบการ รายได้ 

และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ และตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

(4) พิจารณาการจ่ายปันผล หรือ การลดทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

9.2.2. กรรมการอิสระและหน้าที่ของกรรมการอิสระ 

ไม่มี 

9.3. การประชุมของบริษทัจดัการ 

9.3.1. ข้อก าหนดและกระบวนการประชุมของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อพิจารณา

รับทราบในเร่ืองต่างๆ และอนุมัติการด าเนินการที่จ าเป็นในการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นอย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(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 าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของ  

กองทนุรวม 

(ข) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 

การด าเนินงานของกองทุนรวม 

(ค) การจ่ายปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ง) เร่ืองอื่นใดที่ต้องมีการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(จ) เร่ืองอื่นใดที่ส าคญัและมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม 
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(2) องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ทุกครัง้ องค์ประชุมจะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมติทัง้

ปวงของคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะชีข้าดตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการลงทนุนัน้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายก ากับและ

ตรวจสอบ จะร่วมพิจารณาในเร่ืองของหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเป็นหลกั โดยจะไม่ออกเสียงลงคะแนนใน

ประเด็นของด้านธุรกิจ (Commercial Issue) ของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ปรากฏว่าคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เท่ากัน ให้ผู้ ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดในการประชุม

คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้

แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม  

โดยบริษัทจดัการ จะจัดท าบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมและ

จดัเก็บส าเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

 

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม และบริษัทจดัการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั

ดงันัน้ คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะมีการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยยึด

หลกัการว่า การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทจดัการและการด าเนินงานของบุคลากร 

ทุกคนของบริษัทจัดการ จะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมเท่านัน้ และควรหลีกเล่ียง 

การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี  ้กรรมการและผู้ บริหารของ  

บริษัทจัดการ ยังมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการของกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการด้วย เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และ

การมีส่วนได้เสียของผู้ที่เก่ียวข้องในรายการดงักล่าว 
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9.3.2. การท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทนุรวมที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ส าหรับการท าธุรกรรมที่ส าคญัของกองทุนรวมที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์

และทรัสต์ในรอบปีบญัชี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

ครัง้ที่

ประชุม 

วันที่

ประชุม 
วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของการ

ตัดสนิใจ 

3/2564 17 ก.พ. 64 - พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
(งวดผลประกอบการตัง้แต่วันที่   
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 
2563 และก าไรสะสม) และก าหนด
วนัปิดสมดุทะเบียน 

- ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล 
เพื่อเป็นการน าผลก าไรสุทธิและ
ก าไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9/2564 30 มี.ค. 64 - พิจารณาเห็นชอบการก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
เข้าถึงข้อมลูในการรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า นขอ ง กอ งทุ น ร ว ม
ประจ าปี วาระการประชุมสามญัผู้
ถือหน่วยลงทุนประจ าปี และให้มี
การน าส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทน
การจัดประชุมสามัญผู้ ถือหน่วย
ลงทุนประจ าปี 2564 ของกองทุน
ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
มิลเลียนแนร์    

- ที่ประชุมเห็นชอบในการก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี สิทธิ
เข้าถึงข้อมลูในการรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
ประจ าปี วาระการประชุมสามญัผู้
ถือหน่วยลงทุนประจ าปี และให้มี
การน าส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทน
การจัดประชุมสามัญ ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนประจ าปี 2564 ของกองทุน
รวม MIPF  

12/2564 21 พ.ค. 64 - พิ จ า รณา ก า ร ลดค่ า เ ช่ า แ ละ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวม MIPF 

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดค่าเช่า
และค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม  MIPF เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โรค 
โควิด-19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ได้แก่  เดือนเมษายน  ถึง  เดือน
มิถนุายน 2564 
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ครัง้ที่

ประชุม 

วันที่

ประชุม 
วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของการ

ตัดสนิใจ 

19/2564 18 ส.ค. 64 - พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
(งวดผลประกอบการตัง้แต่วันที่   
1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 
2564) และก าหนดวัน ปิดสมุด
ทะเบียน 

- พิ จ า รณา ก า ร ลดค่ า เ ช่ า แ ละ
ค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวม MIPF 

- ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล 
เพื่อเป็นการน าผลก าไรสุทธิจ่าย
เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 

-   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดค่าเช่า
และค่าบริการให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม  MIPF เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โรค 
โควิด-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ได้แก่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2564 

 

9.4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากรของบริษัทจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง บริษัทจัดการจึงได้จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร   

ไว้ดงันี ้

• ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  ในกรณีที่มีวาระหรือประเด็นการพิจารณาใดๆ ที่อาจส่งผลในการก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการล่วงรู้ของข้อมูล ระหว่างกองทุนรวมด้วยกัน หรือระหว่างกองทุนรวมและ

กองทนุรวม ในกรณีที่มีทรัพย์สินประเภทเดียวกัน จะก าหนดให้ผู้มีส่วนใด้เสียในเร่ืองนัน้ๆ ออกจากที่ประชมุและไม่มี

สิทธิออกเสียงลงมติในประเด็นนัน้ๆ 

• บริษัทจดัการ มีนโยบายที่จะไม่แต่งตัง้ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดียวกันเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทนุรวม

และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริหารทรัพย์สินประเภทเดียวกันเกินกว่า 1 (หนึ่ง) กองภายใต้การจัดการของ

บริษัทจดัการ 

• ในการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งแยกเป็นสดัส่วนของแต่ละฝ่ายงานอย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการล่วงรู้

ข้อมลูระหว่างหน่วยงาน  
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• จดัให้มีระบบ ป้องกันการล่วงรู้ข้อมลูของแต่ละประเภทธุรกิจ ระหว่างฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พืน้ฐาน ฝ่ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และฝ่ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ โดยข้อมูลกองทุนรวมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มีระบบป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ใช่พนกังานที่ท างานฝ่าย

บริษัทจดัการเข้าถึงข้อมลู โดยมีการก าหนดสิทธิ Username ระบบบนัทึก (log file) การเรียกดู แก้ไข หรือท าส าเนา

ข้อมลู 

• ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบมีหน้าที่ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของ ระบบป้องกนัการล่วงรู้ข้อมลูของแต่ละประเภท

ธุรกิจเป็นระยะ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

บริษัทจัดการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะไม่ให้ ผู้บริหารของบริษัทจดัการ และ/หรือพนกังานน าข้อมลู

หรือความลบัของลกูค้าไปใช้ในการท าธุรกิจแข่งขนักับลกูค้าของบริษัทจดัการและบริษัทจดัการไม่สนบัสนุนให้พนกังาน

กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการหาประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ โดย

บริษัทจัดการได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ประกาศของบริษัทจัดการ ในเร่ือง 

ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่มีแนวทางก ากบัการซือ้/ขายหลกัทรัพย์

ในบัญชี Watch List / Restricted List โดยห้ามพนักงานซือ้หรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงห้ามพนักงานเปิดเผย

รายชื่อหลกัทรัพย์ดงักล่าวต่อบคุคลภายนอก โดยระเบียบดงักล่าวก าหนดโดยครบถ้วนเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ

เปิดเผยข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ รวมถึงรับทราบถึงข้อห้าม และบทลงโทษ 

9.5. การพิจารณาตดัสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทนุรวม  

9.5.1. กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พจิารณาตัดสนิใจลงทนุ 

ไม่มี เนื่องจากกองทนุรวมไม่สามารถเพิม่ทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ 

9.5.2. การจัดหาผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม เพื่อสร้าง

รายได้ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ท่ีที่มีการเรียก

เก็บค่าตอบแทน การให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ท่ี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ด าเนินการ

ในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็น

ต้น 

(2) บริษัทจดัการจะไม่น าอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าแก่บคุคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้

ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะจดัให้มี
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ข้อตกลงเพื่อให้กองทุนรวมสามารถเลิกสัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าว 

(3) บริษัทจัดการจะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้  โดยบริษัทจัดการ 

มีหน้าที่จดัให้มีการประกันภยัในวงเงินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้

ทรัพย์สินของกองทุนรวมคืนกลับสภาพเดิม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม

ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการประกันภยัดงักล่าวจะต้องครอบคลมุถึงการ

ประกันวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภยัซึ่งไม่น้อยกว่าจ านวนต้นทุนทดแทน

หรือต้นทุนเปล่ียนแทน  (Full Replacement Cost) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) 

และการประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์  หรือจาก

การด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(4) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจดัการต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก

เจ้าของเดิมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็น

บคุคลภายนอก 

9.6. การพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทจดัการได้ก าหนดนโยบาย ปัจจยั และกระบวนการในการสรรหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) พิจารณาจากคณุสมบตัิที่เหมาะสมและมีผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา เช่น ทุนจดทะเบียน มีระบบงานหรือบุคลากรมี

ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถในการจัดหาผู้ เช่า และความสามารถในการดูแลให้บริการผู้ เช่า  

รวมทัง้ติดตามการช าระค่าเช่า  การบ ารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบบการบริหารจดัการพืน้ท่ีให้เช่า 

(2) พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนให้แก่กองทุน 

รวมทัง้ลดความเส่ียงให้แก่ผู้ลงทนุ ทัง้นี ้โดยมีการน าข้อมลูของผู้ประกอบการในตลาดมาพิจารณาประกอบ 

9.7. การติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

9.7.1. การจัดท างบประมาณประจ าปี (Budget Plan) 

บริษัทจดัการได้ก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จดัท างบประมาณประจ าปี (Annual Budget Plan) เพื่อให้

บริษัทจดัการพิจารณาอนุมตัิ โดยพิจารณาจากข้อมลูการเบิกจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนซ่อมบ ารุงปรับ

และปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ประจ าปี  และน าส่งส าเนาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อใช้ควบคุมรายรับรายจ่ายให้

เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
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9.7.2. การติดตามการจดัเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องออกใบแจ้งหนีส้ าหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทนุรวมทกุประเภท 

2. การติดตามการช าระเงิน 

ฝ่ายการเงินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ติดตามการช าระเงินของผู้ เช่าโดยเทียบกับรายละเอียดของ

สญัญา ซึ่งมีการระบุงวดช าระอย่างชดัเจน  ทัง้นี ้ฝ่ายการเงินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะท าการติดตาม

ยอดค้างช าระเป็นระยะ เพื่อนดัวนัช าระ  จากนัน้  ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุของบริษัทจดัการจะตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเงินท่ีได้รับช าระตามรายงานเทียบกบัเงินในบญัชีธนาคารเพื่อรับช าระค่าเช่าของกองทนุรวม 

3. การฝากเงินท่ีได้รับช าระแล้ว 

เมื่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับการช าระเงินของรายได้ประเภทต่างๆของกองทนุรวมแล้ว จะถกูน าไปฝาก

ในบญัชีธนาคารเพื่อรับช าระค่าเช่าของกองทนุรวมภายในเวลาไม่เกิน 12.00น. ของวนัท าการถดัไป 

9.7.3. การติดตามการจดัซือ้จดัจ้าง 

1.  การจดัซือ้จดัจ้างต้องผ่านการอนุมตัิจากผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิและมีการลงนามอนุมตัิในเอกสารขอเบิก

ค่าใช้จ่าย 

2.  ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทจัดการจะตรวจสอบประเภทรายการ

ค่าใช้จ่ายว่าเป็นรายการที่สามารถเรียกเก็บจากกองทุนรวมได้หรือไม่  และเป็นรายการตามงบประมาณ

ประจ าปีหรือไม่ 

3.  ส าหรับการจดัซือ้รายการที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยส าคัญ ต้องมีผู้ เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 2-3 ราย 

เพื่อเปรียบเทียบราคาและข้อเสนอการให้บริการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน

อสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ของบริษัทจดัการ 

9.7.4. การควบคุมการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. บริษัทจดัการจดัให้มีการติดตามคการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัการดงันี  ้

- มีการจดัเก็บรายได้และน าส่งให้กองทนุรวมโดยครบถ้วนถกูต้อง 

- ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมมากเกินความจ าเป็นและต้องอยู่ในกรอบที่รายละเอียด

โครงการก าหนดให้เรียกเก็บได้ รวมถึงอยู่ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมที่ก าหนดไว้ในแต่

ละปี 

- มีการดูแลและซ่อมบ ารุงทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดหา

ผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น อปุกรณ์ส าคญัภายในอาคารได้รับการตรวจเชค็โดยชา่งผู้

มีความช านาญตามรอบบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ 
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- มีการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในทุกระยะเวลาตามรอบอายุสัญญา

แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ 2 ราย โดยเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานที่ระบุ

ไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2.  บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทัง้ 2 รายเป็นรายเดือน เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินการของโครงการ ทัง้ด้านรายรับ รายจ่าย เทียบกับงบประมาณ อัตราการเช่า  การบ ารุงรักษา

อสงัหาริมทรัพย์ การจดัเก็บรายได้และการติดตามค่าเช่าค้างช าระ 

3.  บริษัทจดัการจดัให้มีการก าหนดเงื่อนไขในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สามารถบอกเลิกสญัญา

ได้หากพบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนัน้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา

ว่าจ้าง 

9.7.5. ความเหน็ของบริษัทจัดการในการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม สามารถบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผ่านไปด้วยดี ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานส าหรับผลการ

ด าเนินงานต ่ากว่าแผนงบประมาณประจ าปีที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

ส่งผลให้รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจะลดลง จากการลดค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ เช่า  

9.8. การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  

ดงัต่อไปนี ้

(1) บริหารจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อผูกพันโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ และ

ประกาศที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. 

(2) จดัให้มีการจดัท างบประมาณ (Budget Plan) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และจดัส่งให้กับ

บริษัทจดัการ รวมทัง้ด าเนินการติดตามข้อมลูของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละรอบปี

บญัชี เพื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตัิงานกับงบประมาณ (Budget Plan) และเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการจดัท างบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับปีถดัไป 

(3) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(4) จัดให้มีท ารายการตรวจสอบ  (Checklist) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ และหลักเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง 

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

ส าหรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลุมอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

รวมถึงโครงสร้างอาคารระบบน า้ ระบบไฟฟ้า เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน อปุกรณ์ตกแต่งภายใน) ที่

ท าให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมคืนกลับสภาพเดิม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถจดัหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและ

ได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม  ทัง้นี ้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

9.9. ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

9.10. การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ

ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประเภทข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย 

การรายงานข้อมูล 
ตามรอบระยะเวลา

บัญชี 

• มลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัสดุท้าย 
ของแต่ละไตรมาส 

• งบการเงิน 

- รายไตรมาส (สอบทาน) 

- ประจ าปี (ตรวจสอบ) 
• รายงานวเิคราะห์และค าอธิบายระหว่าง

กาลของฝ่ายจดัการ (Interim 
Management Discussion and 
Analysis) 

 

- นบัแต่สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 45 วนั 

- นบัแต่สิน้รอบปีบญัชี 2 เดือน 

• แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

• รายงานประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

การรายงานข้อมูลตาม • ข้อมลูที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ เปิดเผยทนัที 
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ประเภทข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย 

เหตกุารณ์ 
• ข้อมลูที่ควรเปิดเผย เปิดเผยภายใน 3 วนัท าการ 

• ข้อมลูที่เป็นหลกัฐานอ้างอิง น าส่งภายใน 14 วนั นบัแต่เกิดเหตกุารณ์ 

 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจดัการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมลูที่หลากหลาย ดงันี ้

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

ข้อมลูอย่างเป็นทางการของกองทนุรวม 

2. การรายงานส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.one-asset.com) 

9.11. การจัดประชุมผู้ถือหน่วย  

บริษัทจดัการมีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

ก. การประชมุสามญัประจ าปีซึง่ต้องจดัให้มีขึน้ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทนุรวม 

ข. การประชุมวิสามญัคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชมุสามญัประจ าปีซึง่จะจดัให้มีขึน้เมื่อมีรายการหรือเหตทุี่

ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้

(1) เมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(2) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด เข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตผุลในการขอเรียก

ประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือ

หน่วยลงทนุแล้ว ให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันบัแต่ได้รับหนงัสือ

จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ค. การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

ก. จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุน  โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการประชมุและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะ
เสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ

http://www.set.or.th/
http://www.one-asset.com/
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อนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าว  ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้รวมถึงความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการ
ลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

ข. จดัส่งหนงัสือนดัประชมุถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุตามระยะเวลาดงันี ้

(1) 14 (สิบส่ี) วนั ในกรณีที่เป็นการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มวีาระท่ีต้องได้มติผู้ ถือหน่วยลงทนุไมน้่อย
กว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

(2) 7 (เจ็ด) วนัในกรณีอื่นนอกจาก (1) 

ค. ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบบัไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนั
ก่อนวนัประชมุ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ 

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องมีองค์ประชมุที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

ก. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด  และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) 
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  

ข. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชัว่โมง จ านวนผู้
ถือหน่วยลงทนุซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดเอาไว้ใน (ก)  หากว่าการประชมุผู้
ถือหน่วยลงทนุนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้บริษัทจดัการ
เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน  การประชุมเป็นอนั
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามที่
กล่าวข้างต้น ให้นดัประชมุใหม่ (ประชมุวิสามญั) และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

การด าเนินการประชมุ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) การด าเนินการประชมุ ให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้

เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมา

ประชมุ 
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(ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งใน

สาม) ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือ

นดัประชมุอีกก็ได้ 

(ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสนอ

ไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม

ครัง้ต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่

น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์เข้าร่วมประชมุดงักล่าวด้วย โดยให้จดัส่งหนงัสือ

นดัประชมุไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกบัการจดัสงไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามที่ระบุ

ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ ให้บริษัทจดัการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนด  

ในหนงัสือเชิญประชมุ ให้แก่ประธานในท่ีประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

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

เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

การจดัการกองทุนรวมในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

อตัราที่ก าหนด หากเป็นกรณีที่เข้าลกัษณะตามบทเฉพาะกาลตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลง

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ยงัคงใช้บงัคบัตามข้อ 16 ความแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 90/2558 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

บทเฉพาะกาลดงักล่าวได้ต่อไป 
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มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ในกรณีทัว่ไปให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

2. ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 

(2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

(3) การเพิ่มทนุจดทะเบียนหรือการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  

ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจดัการต้องไม่นบัจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเข้าลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้ 

1. หน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ือง

ที่ขอมตินัน้ 

2. หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้มิให้นบัหน่วยลงทนุเฉพาะในส่วนท่ีถือเกินกว่าอตัราดงักล่าว 

9.12. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.12.1. การสรรหากรรมการ 
กระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ 

1. ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. การพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจดัการ จะค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุ

ต่อการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

3. ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจดัการเป็นบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึง่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูล

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนัน้ ต าแหน่งกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตัง้กรรมการ 

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และ  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการวางนโยบายและติดตามผลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

3. ไม่มีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทจดัการทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

9.12.2. การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
กระบวนการในการแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสุด 

1. ในการพิจารณาสรรหาผู้ บริหารสูงสุดของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. การพิจารณาและแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ บริหารสูงสุดในการบริหารบริษัทจัดการ จะค านึงถึง 

ความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

3. ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจดัการเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ดังนัน้ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจัดการ จะต้องมีคุณสมบตัิตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนดด้วย 

หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวม 

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และ  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2. มีความรู้ ความสามารถและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้ บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวมด้วย  

ความระมดัระวงัและซื่อสตัย์ 

3. มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารกองทุนรวม เช่น การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ การเงิน บญัชี หรือ กฎหมาย 

เป็นต้น 

9.13. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

กองทนุรวมได้แต่งตัง้ บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมี

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

 

 

รายการ จ านวนบาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 360,000.00 
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)      - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1. นโยบายและการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการ ได้ก าหนดนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้ให้ความส าคญักับการพฒันาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน โดยการ

สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้การสนับสนุนมอบเงินสมทบทุนแก ่

กรมป่าไม้เพื่อร่วมโครงการปลกูป่าและฟืน้ฟปู่า ภายใต้โครงการวรรณคืนก าไร ปันน า้ใจสู่สงัคม 

                       
 

10.2. แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (ถ้ามี)  

 นโยบาย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการ บริหารจัดการโดยยึดหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ยึดมัน่ในคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้

เสียมาโดยตลอดรวมทัง้ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทจัดการถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการท าลาย 

ความน่าเชื่อถือในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจดัการจึงเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุริต (Collective Action Coalition)” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ดงันั ้น้ บริษัทจกัารได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เพื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ และเป็นแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และให้ความส าคัญในการสร้างและถ่ายทอด

วฒันธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ในระดับบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน บุคคลที่

เก่ียวข้อง ลกูค้ารวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทกุกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินธุรกิจ ให้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมัน่

ร่วมกนัในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดและปราศจาก

การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับของบริษัทจัดการ และ

ส่งเสริม การปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการให้เกิดความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และ 

ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ( ดูรายละเอียดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ที่ เว็บไซต์   

www.one-asset.com) 
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การด าเนินการ 

เพื่อให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม

และผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ ดงันัน้ บุคลากรของบริษัทจดัการจึงจ าเป็นที่จะต้องรับทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของ

นโยบายดงักล่าวและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการส่ือสารและเปิดเผยนโยบาย ดงันี ้ 

(1) บริษัทจัดการจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานที่ท างานที่เด่นชัด และส่ือสาร  

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส่ือสารกนัภายในบริษัท เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถเห็นได้ชดัและอ่านได้ รวมถึงเข้าถงึ

ได้ง่าย 

(2) บริษัทจดัการจะอบรมพนกังานเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ 

(3) บริษัทจัดการจะอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่ทุกคน ตัง้แต่วันแรกที่ 

เร่ิมปฏิบตัิงาน 

(4) บริษัทจดัการจะประกาศให้บุคคลภายนอก และผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีหน้าที่ติดตามและทบทวนนโยบายและ  

แนวปฏิบตัิการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจ ความเส่ียง ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ส าคญั เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุง

นโยบายฯ ที่มีอยู่หรือไม่ อย่างไร  

ทัง้นี ้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบายฯ บริษัทจดัการจะสื่อสารให้บคุลากรของบริษัทและบคุคลภายนอกได้ทราบ

ผ่านช่องทางตามที่บริษัทก าหนด ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ จะเป็นผู้ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสอบทานนโยบายและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการด าเนินธุรกิจ อย่างถูกต้องเหมาะสม และพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนว

ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง กฎหมายที่เก่ียวข้อง และสามารถรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ได้

ก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืน้ฐาน และฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ประกาศ และสญัญาหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่ง

เคร่งครัด โดยมีการก าหนดแผนงานการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานประจ าปี การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อกฎหมาย

ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ดี 

(Compliance Culture) รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่มีความอิสระในการด าเนินงานและมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น โดย

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยบคุลากรในหน่วยงานจะถกูก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

ทัง้นี ้ในส่วนของงานก ากับดูแลและตรวจสอบ ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองของความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึน้ (Risk Factors) ทัง้จากการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องจากการท าหน้าที่เป็นผู้จดัการ (Risk-

Based Approach : RBA) โดยฝ่ายก ากับและตรวจสอบจะมีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ระบุประเภทความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ การประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ( Impact Factors) เพื่อใช้ก าหนดรอบระยะเวลา

หรือความถ่ีในการตรวจสอบแตล่ะเร่ือง และการจดัท าแผนการก ากบัดแูลและตรวจสอบครอบคลมุการปฏิบตัิงานครบทกุด้านของ

การท าหน้าที่ผู้ จดัการทุน มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอและการเสนอ  

การปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบตัิงานใดๆ แก่หน่วยงาน เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้

การจดัท ารายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และการติดตามแก้ไขของฝ่ายงาน 

 

12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.1. รายการระหว่างกนัในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผ่านมา (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

12.2. การท าธุรกรรมระหว่างกองทนุรวมกับบริษัทจดัการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทัจดัการ 

การท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง  บริษัทจัดการจะปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี ้

(1) การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่

เก่ียวข้องภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรก หากมลูค่าของธุรกรรมดงักล่าวที่กองทุนรวมท ากับบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่ง

เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัภายในรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนใดมีมลูค่ารวมกนัตัง้แต่ 100,000,000 บาท หรือตัง้แต่

ร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า บริษัทจดัการต้องได้รับ

มติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ก่อนท าธุรกรรมดงักล่าว 

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนังสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมี 
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หน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ

จดัการกองทนุรวมดงักล่าว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

การนบัมติตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บริษัทจดัการนบัจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียในการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมในมติดงักล่าว 

ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวข้องตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดัการให้บริษัทจดัการแนบเอกสารการ

ตรวจสอบและรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามข้อ (ข) ไปพร้อมกับหนังสือขอมติหรือหนังสือ  

นดัประชมุตามวรรคหนึ่งด้วย 

การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัตัง้กองทนุรวมและการเข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

(2) การลงทนุในหรือจ าหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรกกับ

บุคคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์

อกัษรว่าการลงทนุดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัลกูค้า

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

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

13.1.1. ชื่อผู้สอบบัญชีที่ท าการตรวจสอบของกองทนุรวม 

งบการเงนิส าหรับปี ผู้สอบบัญช ี ส านักงาน 
2562 นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
2563 นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
2564 นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงผู้สอบ
บัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไขดงันี ้  

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2562 ดังนี ้

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเง ินของกองทุนรวมได้แสดงฐานะการเง ินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2563 ดังนี ้

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเง ินของกองทุนรวมได้แสดงฐานะการเง ินของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิ และ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2564 ดังนี ้
ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเง ินของกองทุนรวมได้แสดงฐานะการเง ินของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิ และ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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13.2. ตารางสรุปงบการเงนิ 

13.2.1.  งบดุล 
งบดุล 

 (หน่วย: บาท) 
รายการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สินทรัพย์     

  เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม   2,167,000,000  2,237,000,000 2,248,000,000 

  

เงินลงทนุท่ีแสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทนุ   247,728,573  287,795,279 

 

279,476,092 

 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,608,834 29,269,908 30,007,418  
  เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกัน 6,600,000 6,600,000 6,600,000  
  ลกูหนีค้่าเช่าและบริการ 19,904,680 

 
15,756,160 

 

12,045,201 

 

 
 ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 1,647 2,647 10,134  
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,140,040 1,131,478 1,193,152  
  สินทรัพย์อื่น  3,099,416 4,636,528 1,728,618  
  

  รวมสินทรัพย์ 2,477,083,190 2,582,192,000 2,579,060,615 

หนีส้ิน            
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,589,115 8,018,763 8,653,949 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 247 397 1,473 
  เงินมดัจ ารับจากผู้ เช่า 51,348,526 57,182,419 58,466,789 
 รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 469,875 517,147 3,687,611 
  หนีส้ินอื่น  920,456 1,239,597 966,768 
  

  รวมหนีส้ิน 60,328,219 66,958,323 71,776,590 

สินทรัพย์สุทธิ:    
   

  ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 1,900,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 
  ก าไรสะสม  516,754,971 615,233,677 607,284,025 
  

  สินทรัพย์สุทธิ  2,416,754,971 2,515,233,677 2,507,284,025 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.7197 13.2380 13.1962 
 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด  
ณ วันสิน้งวด (หน่วย  

190,000,000 190,000,000 190,000,000 
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13.2.2. งบก าไรขาดทนุ  

งบก าไรขาดทนุ 

   (หน่วย: บาท) 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

รายได้:    

รายได้คา่เชา่และบริการ 226,052,280 272,595,732 305,409,893 

รายได้ดอกเบีย้ 1,142,571 2,143,555 4,336,305 

รายได้อื่น 6,366,516   9,392,544   5,146,870   

รวมรายได้ 233,561,367 284,131,831 314,893,068 

ค่าใช้จ่าย:     

ต้นทนุการเช่าและบริการ 95,941,444 87,546,622 127,687,219 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,771,041 5,795,122  5,788,410  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,645,185 1,675,931  1,672,911  

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  9,706,390  9,816,466  9,542,959  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  408,877  427,220  427,086  

ภาษีเงินได้ 3,129 8,102 7,581 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 326,204 328,643 209,973 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 113,802,270 105,598,106 145,336,139 

ก าไรจากการลงทนุสุทธ ิ 119,759,097 178,533,725 169,556,928 

   รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงนิลงทุน   

รายการก าไร(ขาดทนุ)จากการ

เปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุ (70,037,802) 

 

 

(10,984,073) 

 

 

(25,985,163) 

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงนิ
ลงทนุ (70,037,802) 

 
(10,984,073) 

 
(25,985,163) 

    การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 49,721,295 

 
167,549,652 

 
143,571,765 
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13.2.3. งบกระแสเงนิสด 
 งบกระแสเงนิสด 

     (หน่วย : บาท) 
รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 49,721,294 167,549,652 143,571,765 
ปรับกระทบการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก  

 

 
   (ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน    
รายการ(ก าไร)ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงใน
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ 70,037,802 10,984,073 

 
25,985,164 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - - - 
ซือ้เงินลงทนุ (909,876,105) (832,233,040) (1,094,975,287) 
ขายเงินลงทนุ 951,000,000 826,000,000 1,105,000,000 
ส่วนต ่ามลูค่าตราสารหนีต้ดับญัชี (1,094,991) (2,070,219) (3,657,443) 
การ(เพิ่มขึน้)ลดลงในลกูหนีค้่าเชา่และบริการ  (4,148,519) (3,710,959) (5,339,307) 
การ(เพิ่มขึน้)ลดลงในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 1,000 7,486 1,136,506 
การ(เพิ่มขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายจา่ยล่วงหน้า (1,008,562) 61,674 (358,293) 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์อื่น 1,537,111 (2,907,910) (912,699) 
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจา่ย (429,648) (635,185) 125,938 
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย (150) (1,076) 1,473 
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเงินมดัจ ารับจากผู้ เช่า (5,833,893) (1,284,371) 1,621,416 
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในรายได้ค่าเชา่รับล่วงหน้า (47,272) (3,170,464) (1,146,623) 
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนีสิ้นอื่น (319,141) 272,829 (630,550) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 149,538,926 158,862,490 170,422,058 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  
 

 
การแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (148,200,000) (159,600,000) (165,300,000) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (148,200,000) (159,600,000) (165,300,000) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง)สุทธิ 1,338,926 (737,510) 5,122,058 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 29,269,908 30,007,418 24,885,360 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 30,608,834 29,269,908 30,007,418 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการ 

14.1. ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทนุรวม 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

14.1.1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

รายได้จากการลงทนุ 

ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนรวมทัง้สิน้จ านวน 233.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

เป็นจ านวน 50.57 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 17.80 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2564 กองทุนรวมมี 

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการลดลงจากผู้ เช่าบางส่วนยกเลิกการเช่าหรือไม่ต่อสัญญาเช่าเนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือผู้ เชา่ในสถานการณ์ดงักล่าว  

ทัง้นี ้รายได้จากการลงทุนทัง้สิน้ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการจ านวน 226.05 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 96.78 ของรายได้จากการลงทนุรวม รายได้ดอกเบีย้จ านวน 1.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 และ

รายได้อื่นจ านวน 6.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของรายได้จากการลงทนุรวม 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2564 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจ านวน 113.80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 

8.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 โดยมีสาเหตหุลกัจากต้นทนุการเช่าและบริการท่ีเพิ่มขึน้จากค่าใช้จา่ยในการ

ซ่อมบ ารุงระบบหลกัของอาคารจากการปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารของทรัพย์สินของกองทนุ   โดยค่าใช้จ่ายส่วน

ใหญ่เกิดจากต้นทนุค่าเช่าและบริการ จ านวน 95.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.31 ของค่าใช้จ่ายรวม  

นอกจากนัน้ กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมจ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนรวมและนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จ่าย

ให้กับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายบริษัท พีวี ออดิท 

จ ากดั ในฐานะบริษัทตรวจสอบบญัชี และจ่ายให้กบั บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ในฐานะผู้

ประเมินค่าทรัพย์สิน โดยค่าธรรมเนียมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอยู่ในกรอบเพดานตามร้อยละของ

มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
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ค่าใช้จ่าย 
ปี 2564 

จ านวน (บาท) 
ปี 2563 

จ านวน (บาท) 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ต้นทนุการเช่าและบริการ 95,941,444 87,546,622 9.59 

ค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการ 5,771,041 5,795,123 -0.42 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,645,185 1,675,931 -1.83 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 9,706,390 9,816,465 -1.12 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 408,877 427,220 -4.29 

ภาษีเงินได้ 3,129 8,102 -61.38 

ค่าใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 326,204 328,643 -0.74 

รวมค่าใช้จ่าย 113,802,270 105,598,106 7.77 

 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ

ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 119.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

เป็นจ านวน 58.77 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 32.92 และมีการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์

สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 49.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 117.83 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการ

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 70.32 

14.1.2. งบดุลของกองทุนรวม 
สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวมจ านวน 2,477.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

เป็นจ านวน 105.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.07 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้

ของลกูหนีค้่าเช่าและบริการ 4.15 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1.34 

ล้านบาท หกัด้วยการลดลงของเงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 40.07 ล้านบาท  การ

ลดลงของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายุติธรรมจ านวน 70.00 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์

อื่น 1.54 ล้านบาท   

หนีส้ิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีหนีสิ้นรวมจ านวน 60.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

เป็นจ านวน 6.63  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.90 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563   ซึง่มีสาเหตหุลกัจากการลดลงของ
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.43 ล้านบาท  การลดลงของเงินมดัจ ารับจากผู้ เช่า 5.83 ล้านบาท  และการลดลงของหนีสิ้น

อื่น 0.32 ล้านบาท  

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 2,416.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

เป็นจ านวน 98.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 3.92 และมีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

เท่ากับ 12.7197 บาท ลดลงจากปีก่อน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.2380 

บาท 

14.1.3. การวิเคราะห์กระแสเงนิสดของกองทนุรวม 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.61 ล้าน

บาท โดยมีสาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลง (1) กองทนุรวมมเีงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 

149.54 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 49.72 ล้านบาท  และ (2) 

กองทนุรวมมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 148.20 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการแบ่งปันส่วนทนุให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ 

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

2564 2563 

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 149,538,926 158,862,490 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (148,200,000) (159,600,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,338,926 (737,510) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 29,269,908 30,007,418 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 30,608,834 29,269,908 

 

14.2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (Forward Looking)  

อย่างมีนัยส าคัญ  

ปี 2564 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ขยายตวั ร้อยละ 1.6 ร้อยละ เทียบกบัการลดลงร้อยละ 6.2 ใน

ปี 2563  ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้กระทบกับหลายภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภายในประเทศ  
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ส าหรับในปี 2565 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565  โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ประกอบด้วย  (1) การปรับตัวดีขึน้ของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟื้นตัวของภาคการ

ท่องเที่ยว (3) การขยายตวัอย่างตอ่เนื่องของการส่งออกสินค้า และ (4) แรงขบัเคล่ือนจากการลงทนุภาครัฐ  แต่ยงัมีปัจจยั

ที่ส าคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของศรษฐกิจ  ได้แก่ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน

ประเทศไทยให้อยู่ในวงจ ากดั   ภาวะเงินเฟ้อในประเทศจากราคาสินค้าน า้มนัที่สงูขึน้ต่อเนื่องจากสงครามรัสเซียยเูครน

และสินค้าโภคภณัฑ์ที่เป็นวตัถดุิบส าคญัที่สงูขึน้ และผลกระทบที่จะได้รับจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึง่อาจจะกลบัมา

ชะลอตวัอีกครัง้หลงัจากเพิ่งเร่ิมฟืน้ตวัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

นอกจากนี ้ภายใน 2 ปี (2565-2566) จะมีอปุทานพืน้ท่ีให้เชา่ใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มขึน้ถึงราวเกือบ 1 ล้านตาราง

เมตร ส่งผลให้ค่าเช่าไม่สามารถเติบโตได้ดีนัก ส าหรับส านักงานเกรด B แม้ว่าจะมีอุปทานใหม่ไม่มากนัก แต่คาดว่า

ส านกังานเกรด B จะต้องเผชิญกับการแข่งขนัที่รุนแรงกบัส านกังานเกรด A เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัส่งผลให้

หลายโครงการมีพืน้ที่ว่างมากขึน้ท าให้เจ้าของพืน้ที่มีแนวโน้มที่จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึน้ เจ้าของโครงการจึงมี

แรงจูงใจที่จะปรับลดอตัราค่าเช่าลง เพื่อดึงดูดผู้ เช่าใหม่ให้เข้าสู่โครงการ โดยเฉพาะโครงการท่ีเปิดให้บริการมานานหรือ

อยู่ในพืน้ท่ีอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในท าเลทอง (prime location) ขณะที่อปุสงค์ในระยะกลางแม้ว่าจะค่อยๆ ฟืน้ตวัดีขึน้ตามการฟืน้

ตัวของเศรษฐกิจ แต่คาดว่าอุปสงค์ในพืน้ที่ให้เช่ายังคงเติบโตไม่ทันกับอุปทานที่เข้ามาใหม่ ส่งผลให้อัตราการให้เช่า

(occupancy rate) โดยรวมมีแนวโน้มปรับลดลงทัง้นี ้ผู้ เช่าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจ E-Commerce สถาบันการเงิน 

Co-working space  บางส่วนมีการย้ายออฟฟิศเพื่อลดต้นทนุค่าใช้จ่าย  กรณีอยู่ตกึเดิมก็มีการขอลดพืน้ท่ีเช่าลง  ขณะที่

ผู้ เช่ารายใหญ่มีอ านาจการเจรจาต่อรองสงูขึน้เพื่อรับงื่อนไขที่ดีขึน้จากเจ้าของอาคาร 

ดงันัน้ บริษัทจดัการคาดการณ์ว่าปัจจยัดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าทรัพย์สินของ

กองทุนรวมในปี 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ตระหนกัถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี และได้ร่วมกับ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน ธุรกิจ โดยให้

ความส าคญักบัการพฒันากลยทุธ์การบริหารอาคารส านกังานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อรองรับ

ความต้องการของผู้ เช่า ซึง่จะสามารสร้างความพึงพอใจต่อผู้ เช่าปัจจบุนั และสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อดงึดูดกลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมาย 
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15. ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทนุรวม
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ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษทัจดัการ 

“บริษัทจดัการได้สอบทานข้อมลูในรายงานประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทจดัการขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั” นอกจากนี ้บริษัทจดัการ

รับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทุนรวมได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวมแล้ว 

(2) บริษัทจดัการได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุรวมในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั

ถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

(3) บริษัทจดัการได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทจดัการได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ต่อผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมแล้ว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทนุรวม   

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทจดัการ 

ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร หรือ นางสาวอรนุช อศัวปรีชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้า

ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร หรือ นางสาวอรนุช อศัวปรีชา ก ากับไว้ บริษัทจดัการ

จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพจน์ หะริณสตุ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -พจน์ หะริณสตุ- 
2. นายกฤช ปัทมวชิยัพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารปฏิบตัิการ -กฤช ปัทมวิชยัพร- 

ในฐานะบริษัทจดัการ  

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

ในฐานะบริษัทจดัการ   
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกบัการดูแลจัดการกองทุนรวม  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดัในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ มีกรรมการและผู้บริหาร 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 

 
 

ประสบการณ์ท างาน 
2553 – 2556 

 
 
 
 
 

 
ผู้อ านวยการอาวโุส   
ส านกักรรมการอ านวยการ  
(ฝ่ายวางแผนและกลยทุธ์) 
บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ  
(ประเทศไทย) 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ประวตัิการอบรม 

• Director 
Certification 
Program Class 
199/2015 

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

• ความรู้เก่ียวกบัการ
ก ากบัดแูลการ
ปฎิบตัิงาน จาก
สมาคมบริษัท
หลกัทรัพย์ไทย  

2548 – 2549 
 
 
 
 

2539 – 2548 

ผู้อ านวยการ  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนีสิ้น 
บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ 
 (ประเทศไทย)  
 

นิติกร  
ฝ่ายกฎหมาย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

3 นายพจน์ หะริณสตุ กรรมการ
และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

• ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (นกั
บริหาร) สถาบนั
บณัฑิต
บริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท วิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการ

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั  

 
 

2559 
 
 

 
2552 – 2558 

 
 

 
 
 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
การเงินและบญัชี  
บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
 
รองกรรมการผู้อ านวยการ กลุ่มธรุกิจ
ลกูค้าบคุคลและสถาบนัและกลุม่ธุรกิจ
ตวัแทนจ าหน่าย  
บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ระหว่างประเทศ 
คิงส์คอลเลจ 
มหาวิทยาลยั
ลอนดอน 
 

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 

2551 – 2552  
 
 
 

2550 – 2551  
 
 

2547 – 2550 
 
 

2543 – 2547 
  
 

 
2541 – 2543 

ผู้อ านวยการอาวโุส Head of Global 
Investment Division 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Director, FICC,  
ธนาคารเมอร์ริลลินซ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
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 

 
 

 

ประสบการณ์ท างาน 
2563 – ปัจจบุนั 

 
 

2540 – 2563 
 
 
 

2538 – 2540 
 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และหวัหน้าสาย
งานปฏิบตัิการกองทนุ 
 บลจ.ยูโอบี จ ากดั 
 
ผู้จดัการ ด้านตลาดทนุ 
บล.ธนทรัพย์ จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูรกฎหมาย
ฟอกเงิน ส าหรับผู้มี
หน้าที่รายงาน 
(Online Training) 

• หลกัสตูรการวาง
กลยทุธทาง
กฎหมายและภาษี
ส าหรับการลงทนุ
ในต่างประเทศ 

• หลกัสตูรTFRS15 
และ TFRS 16 
ประเด็นทางบญัชี
และสอบบญัชี 

 
2537 – 2538 

 
 

2531 – 2537 
 
 
 
 

 
ผู้จดัการ รายงานการเงิน 
บงล. ศรีมิตร จ ากดั 
 
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  

 

 
รองประธาน  
KGI Securities Investment  
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
 
 

2545 – 2548   
.  
 
 

2539 – 2545   
 
 

2537 – 2539  
 
    

2535 – 2537   
 
  

2533 – 2535    
 
 
 

2529 – 2531    
 

Trust Co., Ltd. 
 
ประธาน  
KGI Securities Investment  
Trust Co., Ltd 
 
ผู้อ านวยการ  
KGI Securities Co., Ltd. 
 
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 
 
 
 

2556 – 2562 
 
 

 
กรรมการ  
บลจ. วรรณ จ ากดั  
 
กรรมการ  
KGI Securities (Thailand) Public 
Company Ltd. 
 
ประธาน 
Global Securities Finance Corporation 
(บริษัทในประเทศไตห้วนั) 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
2555-2562 

 
 

2542-2562 
 
 

2550-2552 
 

 

2549 – 2550 
 

 

2549 – 2558 
 

 

ประธาน  
KGI Insurance Brokers Co., Ltd.  
(บริษัทในประเทศไตห้วนั) 
กรรมการ  
KGI Securities Co. Ltd. 
(บริษัทในประเทศไตห้วนั) 
President & CEO 
KGI Securities Co. Ltd. 
(บริษัทในประเทศไตห้วนั) 

ประธาน 
KGI Securities Co. Ltd. 
(บริษัทในประเทศไตห้วนั) 

กรรมการ 
KGI Securities (Thailand) Plc. 
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ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซ่ึงรับผิดชอบใน
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 คณะ
นิติศาสตร์, 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม  
• Director 

Certification 
Program (DCP 
114/2009) 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2555 – 2559 
 
 

2551 – 2555 
 
 
 

2541 – 2550 
 
 

 

 
รองกรรมการผู้จดัการ –  กลุ่ม
จดัการอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต ์
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่ายกฎหมาย
และบริหารทรัพย์สิน 
บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 
 
ผู้จดัการกองทนุอาวโุส – ฝ่าย
จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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 –  ฝ่ายกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 
ผู้จดัการกองทนุอาวโุส – ฝ่าย
จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

  -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั    
                       (Internal Audit and 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  
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

ชื่อโครงการ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 

ประเภท กรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมอาคารส านกังานสงู 36 ชัน้ และอาคาร 

Production House สงู 12 ชัน้  

ที่ตัง้ เลขที่ 3199 และ 3199/1 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2,167,000,000 บาท 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 27 สิงหาคม 2564  

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)  
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เอกสารแนบ 5  งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ช้ัน 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


