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ข้อมลู ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565

ชื�อกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร

ชื�อกองทนุ (องักฤษ) Sala @ Sathorn Property Fund

ชื�อยอ่หลกัทรัพย์ SSPF ชื�อผู้จดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั

ชื�อทรัสตี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ชื�อผู้สอบบญัชี บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

วนัจดัตั 6งกองทนุ 15 กรกฎาคม 2552

Market Cap (ล้านบาท) ราคาปิด ณ วนัทําการสดุท้ายของปี บาท จํานวนหน่วย

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV.) บาท NAV บาทต่อหน่วย ทนุจดทะเบยีน บาท

วนัที�ได้รับอนมุตัิให้จดัตั 6งและจดัการกองทนุ 24 มิถนุายน 2552 Par ต่อหน่วย 10 บาท

สดัสว่นการลงทนุ โครงสร้างเงินทนุของกองทนุ (ล้านบาท)

ลงทนุตรง ลงทนุทางอ้อมผ่านการถือหุ้น สินทรัพย์รวม กําไรสะสม

หนี 6สินรวม สดัสว่นการกู้ ยืม ไม่มี

กรรมสิทธิK สว่นทนุ Credit rating ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน (ตามมลูคา่ประเมิน) โครงสร้างรายได้

อาคารสํานกังาน

อื�นๆ

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่

link URL https://bit.ly/3QhO8Y8

Foreign Limit

นโยบายการจา่ยเงินปันผล

ข้อมลูการจา่ยเงินปันผล

ย้อนหลงั 5 ปี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิ

16.47

194.09

1,670.00

0.42%

100%

99.54%

0.46%

100% 0%

28,4501,252.50

1,864,085,538

1,880.56

1. สรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร

7.50

1,670,000,00011.1621

Freehold

100%

Thailand

100%

ทรพัยส์นิหลักที�ลงทุน ราคาประเมนิ ชื�อผูป้ระเมนิ
ตามวธิหีลัก
(ลา้นบาท)

กรรมสทิธิ1ที�ดนิ เลขที� 4788,7014,18174 1,800 บจก.เอ็ดมันดไ์ต แอนคอมพานฯี
(3 แปลง) เนื9อที�ดนิ 1-3-31 ไร ่ตั9งอยู่ที� วันที�ประเมนิ 30 มถิุนายน 2565

9/9 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงุเทพฯ  พรอ้มอาคารสาํนักงานอาคารแอทสาทร 
สูง 25 ชั 9น พื9นที�ใหเ้ช่าทั9งส ิ9น 17,516.4 ตารางเมตร

ลําดับ ชื$อ – ชื$อสกลุ ผู้ถือหน่วย จํานวนหน่วย เปอร์เซ็นต์ (%)

1 ธนาคารออมสิน 121,910,000.00 73.00

2 นายพรชัย  พัฒนกําจรกิจ 6,636,500.00 3.97

บริษัท ไทยบรรจุภณัฑ์และการพิมพ์ จํากดั (มหาชน) โดย
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั

4 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ$ง จํากดั 3,964,700.00 2.37

5 นายสมเกียรติ  เทิดทลูทวีเดช 3,565,200.00 2.13

3 4,244,900.00 2.54

2560 2561 2562 2563 2564 ตั 9งแต่จัดตั 9ง
เงนิปันผล(บาทต่อหน่วย) 0.450 0.456 0.463 0.472 0.385 3.104
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ประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นของกองทนุ 

        

-ไม่มีขอ้มลู - เนื่องจากระหวา่งปี กองทนุไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มในปีที่ผ่านมา 

 
 

ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทุน 

 

 -ไม่มีขอ้มลู-  
 
 

 

สรุปข้อมูลสนับสนุนผลตอบแทน 

 

-ไม่มีขอ้มลู เนื่องจากในปีที่ผ่านมากองทนุไม่มีการรบัประกนัรายได ้

 
 

รายละเอียดของคู่สัญญาทีท่ าสัญญาเช่า 

   
 

  
 

 

รายละเอียดของคู่สัญญาทีท่ าสัญญาแบ่งรายได้ 
 

-ไม่มีขอ้มลูเนื่องจากกองทนุเป็นลกัษณะของการบรหิารตรง 
 

79%

19%

2%

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกจิ

สถาบนัการเงิน

ขายตรง

รา้นขายกาแฟ
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ผลการด าเนินงาน 

 

อตัราคา่เช่าเฉล่ีย (Average Rental Rete) 

 

 
 

รายได ้(Revenue) 

 
 

ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
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ตัวเลขทางการเงนิที!สําคัญ 

 

 

การวเิคราะห์และคําอธิบายของผู้จดัการกองทนุถงึการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุ 

 

ในปี 2565 กองทนุมีรายได้รวม 60.13 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากรอบปีก่อนหน้าในอตัราร้อยละ 60.04 สาเหตมุาจากมีผู้
เช่าพื =นที�รายใหญ่หมดสญัญาเชา่พื =นที�และบริการ 1 ราย  รวมถงึมาตรการเยียวยาผู้เช่าพื =นที�ที�ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากหน่วยงานราชการสั�งให้หยดุกิจการชั�วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 และที�กระทบอย่าง
มากคือ รายได้จากค่าสาธารณปูโภค จากการ Work From Home ของกิจการภายในอาคาร   ขณะที�ค่าใช้จา่ยรวม  
จํานวน 31.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 25.92 โดยเป็นต้นทนุการเช่าและบริการ จํานวน 20.26 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 63.57  ทั =งนี =กองทนุมีรายได้จากการลงทนุสทุธิจํานวน 28.26 ล้านบาท 

 

 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชล่ีาสดุ 

ไม่มีเงื�อนไขและมข้ีอสงัเกต/เรื�องอื�นๆ 
 

 อื�นๆ    

 
 

 

ตัวเลขทางการเงินที�สําคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หน่วย สาํหรับงวด สาํหรับงวด สาํหรับงวด

1 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 2 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64

รายได้ ล้านบาท 131.49 113.42 59.19

รายได้อื#น ล้านบาท 0.80 0.32 0.94

กําไรจากการลงทุนสุทธิ (EBITDA) ล้านบาท 86.69 70.82 28.27

กําไรสุทธิ ล้านบาท 86.53 70.72 28.26

กําไรต่อหน่วย (EPU) บาท 0.5181 0.4235 0.1692

เงินปันผลต่อหน่วย (DPU) บาท 0.472 0.385  -*

เงินลดทุนต่อหน่วย บาท 0 0 0

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน ล้านบาท 121.43 19.79 108.64

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน ล้านบาท ( 77.27) ( 78.74) ( 64.36)

เงินสดเพิ#มขึ =น(ลดลง)สุทธิ ล้านบาท 44.16 ( 58.95) ,44.28

สินทรพัย์สุทธิ (NAV.) ล้านบาท 1922.25 1895.19 1864.09

สินทรพัย์ต่อหน่วย บาท 11.5104 11.3484 11.1621

มูลค่าตามราคาตลาด ล้านบาท 1,519.70 1,285.90 1,252.50

ราคาปิด บาท 9.10 7.70 7.50

*ยังไม่มีการประกาศจ่ายปันผล ณ วันที#จัดทาํ



1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 
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สรุปขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัทางกูย้มืเงิน 

 

-ไม่มีการกูย้ืมเงิน- 

 

 
 

 

 

 

สรุปปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ 

ความเสี่ยงในการลงทนุ 

(1) ความเส่ียงจากการอาจจะไม่ไดร้บัเงินปันผล อาจประสบปัญหาจ านวนผูเ้ช่าลดลงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลประกอบการของกองทนุ 

(2) ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และปัจจยัมหภาคอื่นๆ  กล่าวคือ ในสภาวะที่เศรษฐกิจดี ธุรกิจมี
การขยายตวั ก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นการเช่าพืน้ที่เพิ่มมากขึน้ ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยม์ีโอกาสในการปรบั
ราคาค่าเช่าและสามารถเพิ่มอตัราการเช่าไดม้ากขึน้ ในทางกลบักันหากเศรษฐกิจตกต ่า ผูเ้ช่าบางรายอาจมี
ปัญหาในการด าเนินธุรกิจหรือมีรายไดล้ดลงจนตอ้งคืนพืน้ที่การเช่า ท าใหเ้กิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทนุ 

(3) ความเส่ียงจากการแข่งขนั ผลประกอบการของกองทนุอาจไดร้บัผลกระทบจากสภาวะตลาดอาคารส านกังาน 
ตอ้งแข่งขนักนัมากขึน้ในการหาหรือรกัษาผูเ้ช่ารายเดิมใหค้งอยู่กบัอาคารของตน 

(4) ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่า  หากผูเ้ช่าด าเนินธุรกิจไปแลว้ประสบปัญหาทาง
ฐานะการเงิน ก็อาจส่งผลกระทบในดา้นลบต่อการด าเนินงานของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียม จ านวน คิดเป็นร้อยละ

(บาท) ต่อ NAV.(%)

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 4,768,538.43            0.26%

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 953,707.66               0.05%

คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 419,631.41               0.02%

คำ่ธรรมเนียมผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย์ 4,818,055.90            0.26%

คำ่ธรรมเนียมวิชำชีพ 414,800.00               0.02%

คำ่เบีย้ประกันภยั 370,889.82               0.02%

ตน้ทนุคำ่เชำ่และบริกำร 20,256,569.31          1.09%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร - -

คำ่ใชจ้ำ่ยในโฆษณำประชำสมัพนัธก์ำรใหเ้ชำ่พืน้ที่ - -

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 229,774.30               0.01%

รวม 32,231,966.83       1.73%
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(5) ความเส่ียงทางการเมือง 
(6) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 
(7) การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
(8) ความเส่ียงดา้นภาษี 
(9) ความเส่ียงของกองทนุอสงัหารมิทรพัยเ์ปรียบเทียบกบักองทนุประเภทอื่น 

 

ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการด าเนินงานของกองทนุรวม 
(1) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทนุ 

 
(2) ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุน  มีความเส่ียงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้

ประมาณการเอาไว ้โดยเหตทุี่กองทนุจะไม่สามารถที่จะรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปัน
ผลไดใ้นปีต่อๆ ไป 

(3) ความเส่ียงที่มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจไม่สัมพันธ์กับมลูค่าที่ไดจ้ากการจ าหน่ายอสังหาริมทรพัย์
หรือเลิกกองทนุ 

(4) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(5) ความเส่ียงจากการใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุในการก าหนดราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(6) ความเส่ียงจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนการเขา้ลงทนุ 
(7) ความเส่ียงจากการประกนัภยั 

 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 

ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั 
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี  

ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0-2657-5757   
URL www.krungsriasset.com 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาขน) 
ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์ โทร. 0-2128-2316 
URL www.scb.co.th 
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2. ข้อมูลทั�วไป 
 
2.1 ชื�อกองทุน ประเภท เงนิทุนจดทะเบียน อายุกองทุน และอื�นๆ 
 

ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 
ชื�อโครงการจดัการ (องักฤษ) Sala @ Sathorn Property Fund 
ชื�อย่อ SSPF 
ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื :อคืนหน่วยลงทนุ 

และจดทะเบียนซื :อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อายโุครงการ ไม่กําหนดอายโุครงการ 
จํานวนเงินทนุของโครงการ 1,670,000,000.00 บาท (หนึ�งพนัหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
มลูค่าที�ตราไว้ต่อหน่วยลงทนุ 10.00 บาท (สิบบาท) 
จํานวนหน่วยลงทนุ 167,000,000.00 หน่วย (หนึ�งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหน่วย) 

 
2.2 ชื�อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 

ชื�อบริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
 
3.1 วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
 

เพื�อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั�วไป ทั :งที�เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั :งในและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการนําเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปซื :อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที�กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือดําเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ ทั :งนี : เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์อื�นและ/หรือทรัพย์สินอื�นและ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นใดตามที�กฎหมาย
หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 
 

กองทนุมีเป้าหมายหลกัในการเพิ�มมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวมในระยะยาว โดยรายได้ของกองทนุ
จะมาจากการให้เช่ากบัผู้ เช่าโดยตรง โดยมีผู้ เช่าที�หลากหลายทั :งรายใหญ่และรายย่อย 
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กลยุทธ์ในการดาํเนินงานหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
 
กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนเข้าลงทุน (Assets Utilization Strategy) 
 

เป้าหมายหลกัของบริษัทจดัการในการบริหารกองทุนคือ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างสมํ�าเสมอ
และการเพิ�มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนในระยะยาว โดยรายได้ของกองทุนจะมาจากการให้เช่ากับผู้ เช่า
โดยตรง โดยมีผู้ เช่าที�หลากหลายทั :งรายย่อยและรายใหญ่ 

 
กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนเข้าลงทุน (Assets Management Strategy) 
 

เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เช่าสํานกังานอย่างแท้จริง  การบริหารทรัพย์สินจะมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ�ม
ของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนเข้าลงทุนโดยการเสริมสร้างความครบถ้วนและหลายหลายของสํานักงานให้เช่า และความ
แข็งแกร่งทางการตลาด และการบริหารอาคารสํานกังานเพื�อผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางธุรกิจและส่งผลให้ค่าเช่าพื :นที�
เติบควบคู่กนัไปได้ ตลอดจนการควบคมุเรื�องค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 
กลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนเข้าลงทุน (Asset Enhancement Strategy) 
 

มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนเพิ�มเติมจากอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนเข้าลงทุนโดยการพัฒนาและปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุเข้าลงทนุ ได้แก่ การปรับปรุงพื :นที�ของสํานกังานให้เช่ารวมถึงพื :นที�ส่วนกลาง เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการใช้ประโยชน์พื :นที�และการเพิ�มอตัราค่าเช่า รวมทั :งการพฒันาและปรับปรุงบริเวณโดยรอบของสํานกังานให้เช่า เพื�อ
รักษาภาพลกัษณ์ที�ดีและความทนัสมยัต่อผู้ เชา่และผู้มาใช้บริการ ซึ�งจะสามารถผลกัดนัให้เกดิการขยายตวัต่อความต้องการ
ใช้พื :นที�เช่าสํานกังาน และส่งผลให้อตัราค่าเช่าพื :นที�เติบโตควบคู่กนัไปด้วย 

 
นอกจากนี : กองทุนมีความประสงค์ที�จะลงทุนระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี  หากในอนาคต

อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุลงทุนมีข้อจํากดัในการสร้างรายได้หรือการเติบโต บริษัทจดัการอาจพิจารณาขายอสงัหาริมทรัพย์
หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อนําเงินที�ได้รับจากการขายไปใช้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ที�มีศกัยภาพในการ
ลงทนุสงูกว่า 

 
3.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ 
 
3.2.1 ความเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัอํานาจการบริหารจดัการกองทนุ  
 

- ไม่มี 
  



11 
 

3.2.2 พฒันาการที�สําคญัในปีที�ผ่านมาของกองทนุ 
 
 (1) ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา กองทนุไม่มีการลงทนุซื :ออสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 
 
 
3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 
 
 - ไม่มีความเกี�ยวข้องกนัระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ 
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3.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 
 
3.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภท 

 

 
 
 
 
   

   

  

  
  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
รายการแสดงทรัพย์สนิแยกตามประเภท  ณ  30 มถุินายน 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 1,870,335,114.66                  100.34

     อสังหาริมทรัพย์ 1,800,000,000.00                  96.56             

             อาคารแอทสาทร 1,800,000,000.00                      96.56               

     เงนิฝากธนาคาร 70,335,024.66                      3.77              

     สนิทรัพย์ถาวร 90.00                                  0.00

           อปุกรณ์-เครื�องตกแต่งสํานักงาน 1,454,687.80                             0.08                 

            หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม (1,454,597.80) (0.08)

อื�นๆ (6,249,576.73) (0.34)

     ลกูหนี : 8,265,966.87                             0.44                 

     ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้ารอตัดบญัชี 1,955,168.29                             0.10                 

     เจ้าหนี : (13,756,545.10) (0.74)

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2,714,166.79) (0.15)

มูลค่าทรัพย์สนิ 1,880,556,249.82                  100.88

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  1,864,085,537.93                  100.00

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.1621                               
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3.4.2 รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุทกุรายการ  
 
 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 
รายละเอียดเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุลงทนุ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565 

โครงการ ที�ตั :ง รายละเอียดทรัพย์สิน 
ประเภทการใช้

งาน 
อายกุารเช่า 
หรือได้สิทธิ 

พื :นที�อาคารซึ�ง 
กองทนุเข้าลงทนุ 

มลูค่าทรัพย์สินจากรายงาน 
การประเมินค่าหรือสอบทาน 

รายได้ในรอบระยะ 
เวลาบญัชีประจําปี 

ภาระผกูพนั 
ต่างๆ 

(ตารางเมตร) การประเมินค่าครั :งล่าสดุ 1/ (บาท) (บาท) 

1 อาคารแอทสาทร 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

เลขที� 9/9 ซอยสาทร 11 
และ 13 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา 
เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  
  
  
  
  

1. ที�ดินจํานวน 3 แปลง ตั :งอยู่บน
โฉนดที�ดิน เลขที� 4788, 7014, และ 
18174 ซึ�งมีเนื :อที�รวมทั :งสิ :น 1 ไร่ 3 
งาน 31 ตารางวา  
2. อาคาร 25 ชั :น รวมทั :งอาคาร สิ�ง
ปลกูสร้างใดๆ ซึ�งได้ปลกูสร้างในที�ดิน 
รวมถึง ส่วนสาธารณปูโภค งานระบบ
และสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ  ซึ�ง
เป็นส่วนควบของอาคารนั :น 

อาคารสํานกังาน
ให้เช่า 
  
  
  
  
  
  

กรรมสิทธิZ 
  
  
  
  
  
  

29,027.00  
  
  
  
  
  
  

1,800,000,000.00  
  
  
  
  
  
  

59,929,834.37  
  
  
  
  
  
  

 ไม่มี  
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ   

1/ ประเมิน ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565 โดยบริษัท เอ็ดมนัด์ไต แอนด์ คอมพานี(ประเทศไทย) จํากดั 
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3.4.3 รายละเอียดเกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการ 
 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 

รายละเอียดเกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ในรอบระยะเวลาบญัชีตั :งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วนัที� 30 มิถนุายน 2565 

วนัที�ลงทนุ โครงการ 
รายละเอียด 

ทรัพย์สิน 
ราคา 

ผู้ขาย/ผู้ให้เช่า/ผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ 

รายละเอียดเกี�ยวกบัการประเมิน
ก่อนการลงทนุ * 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 

กบัการลงทนุ 
เหตผุลที�ลงทนุ 

              

ไม่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�ม 
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3.4.4 รายละเอียดเกี�ยวกบัการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และรายการ  
 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 

รายละเอียดเกี�ยวกบัการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ในรอบระยะเวลาบญัชีตั :งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วนัที� 30 มิถนุายน 2565 

วนัที�
จําหน่าย 

โครงการ รายละเอียดทรัพย์สิน ราคา 
ผู้ ซื :อ/ผู้ รับโอนสิทธิการเช่าใน

อสงัหาริมทรัพย์ 
รายละเอียดเกี�ยวกบัการ
ประเมินก่อนการจําหน่าย 

บริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที�เกี�ยวข้องกบัการ

ลงทนุ 

กําไรขาดทนุจากการ
จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์/

สิทธิการเช่า 

ราคาที�ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�

จําหน่าย 

                      

ไม่มีการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
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3.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 
3.5.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
 

มีการปล่อยพื :นที�เช่าให้แก่ธุรกิจทั�วไปที�มีความต้องการใช้พื :นที�สํานักงาน โดยปัจจุบันผู้ เช่าพื :นที�รายใหญ่ไม่ต่อ
สญัญาเช่าพื :นที�และบริการ  ส่งผลให้ปัจจบุนัมีผู้ เช่าทั :งสิ :น 3 ราย โดยมีผู้ เช่าที�เช่าพื :นที�มากที�สดุ \ ราย ที�เช่าพื :นที�รวมคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 23.14 ของพื :นที�เช่าทั :งหมดของอาคาร 

 
3.5.2 สรุปสาระสําคญัของผู้ เช่ารายใหญ่ตามข้อ 3.5.1 
 

พื :นที�เช่า(ครอบครอง) ประมาณ 5,559.5 ตารางเมตร 
ระยะเวลาการเชา่ คราวละ ] ปี 
การปรับขึ :นค่าเชา่ ครั :งละไม่เกินร้อยละ 15  ในการต่อสญัญาแต่ละครั :ง 

สภาพพื :นที�ขณะปล่อยเชา่ 
สภาพเปลือย (Bare Unit) ไม่มีฝ้าเพดาน ไม่มีโคมไฟ ไม่มีกระเบื :องยางฯ 
สภาพ Standard Office พร้อมเข้าใช้งาน 

อตัราคา่เช่าเฉลี�ย (Effective Rate)  688.19 บาท/ตารางเมตร/เดือน (อตัราคา่เช่าของเดือนมิถนุายน 2565) 
 
3.5.3 ความสมัพนัธ์และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ เช่าหลกักบักองทนุและ/หรือบริษัทจดัการ  
 

ผู้ เช่าหลักตามข้อ 3.5.1 ไม่ได้มีความเกี�ยวข้องกับกองทุน การกําหนดค่าเช่าและเงื�อนไขเป็นการค้าปกติทั�วไป 
(arm’s length transaction) 

 
3.5.4 การว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 กองทุนได้มีการว่าจ้าง บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี : จํากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตั :งแต่วันที� 16 กรกฎาคม 
2554 และต่อสญัญาแบบปีต่อปีมาโดยตลอด 
 
3.5.5 การรับประกนัรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุ 
 

(1) กองทนุได้รับการประกนัรายได้ขั :นตํ�าจากบริษัท เซ็นหลยุส์ โฮลดิ :งส์ จํากดั ซึ�งคือเจ้าของอาคารเดิม เป็นจํานวน
เงิน 25 ล้านบาทถ้วนสําหรับรายได้รวม o ปีแรกของกองทุน ซึ�งสัญญาประกันรายได้ดังกล่าวได้สิ :นสุดลงตั :งแต่วันที� 15 
กรกฎาคม 2554 

 
(2) ปัจจบุนักองทนุไม่มีการได้รับประกนัรายได้จากบคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ อีก 
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3.6 การกู้ยืมเงนิของกองทุน 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 

รายละเอียดเกี�ยวกับการกู้ยืมเงนิ 

ในรอบระยะเวลาบัญชตีั Zงแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที� 30 มิถุนายน 2565 

 

- กองทนุไม่มกีารกู้ยืมเงิน - 

 
 
4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 
 
4.1 ภาวะตลาดอาคารสํานักงานให้เช่า ภาพรวมธุรกิจ รวมทั Zงปัจจัยต่างๆ ที�มีผลกระทบต่อค่าเช่าที�จะได้รับ 
 

 การวิเคราะห์อุปทานสํานักงานกรุงเทพฯในอนาคต1   
ภาพรวม 
อปุทาน 
อุปทานของพื :นที�สํานักงานในกรุงเทพฯ ในไตรมาสที� 2 ปี 2565 มี 9.15 ล้านตารางเมตร  เพิ�มขึ :นร้อยละ 0.5 เมื�อ
เทียบกับไตรมาสที� 1 ที�มีอยู่ 9.10  ล้านตารางเมตร โดยเป็นการเพิ�มขึ :นจากการเปิดอาคารสํานกังานใหม่ทั :งในย่าน
ศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) และนอกพื :นที� CBD ประมาณ 48,200 ตารางเมตร 
การเปิดประเทศ การแพร่ระบาดของเชื :อไวรัสโควิด-19 และอตัราการติดเชื :อที�ลดลง การผ่อนคลายข้อจํากัดต่างๆ 
ของโควิด-19 และการที�รัฐบาลจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจําถิ�น ตั :งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2565 มีผลให้นกั
ลงทนุพิจารณาการดําเนินการก่อสร้างโครงการที�ดําเนินการก่อสร้างค้างไว้ต่อ 
 

 
1 ข้อมลูจาก แผนกที�ปรึกษาและการวิจยั บจก.เอ็ดมนัด์ไต แอนด์ คอมพานี(ประเทศไทย) 
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ในทําเลย่าน CBD มีพื :นที�สํานกังานแห่งใหม่คือ  อาคาร 140 Wireless มีพื :นที�ประมาณ 25,785 ตารางเมตร และใน
พื :นที�รอบนอก CBD มีพื :นที�สํานกังานเปิดใหม่ประมาณ 22,418 ตารางเมตร จากโครงการ Sukhumvit Hills และ M2 
Tower 
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อปุสงค์ 
ในด้านความต้องการพื :นที�สํานักงาน อตัราการเช่าเฉลี�ยของพื :นที�สํานกังานย่านศูนย์กลางธุรกิจ ประมาณร้อยละ 
90.55 เพิ�มขึ :นเล็กน้อยจากร้อยละ 89.79 ในไตรมาสที� 1 ในส่วนพื :นที�สํานกังานบริเวณโดยรอบ CBD มีอตัราการเช่า
เฉลี�ยประมาณร้อยละ 87.15 ปรับตวัดีขึ :นจากร้อยละ 85.68 ในไตรมาสที� 1 

 
 

ค่าเช่า 
หลงัจากที�เจ้าของโครงการได้ลดอตัราค่าเช่าลงเป็นเวลา 8 ไตรมาสติดต่อกนัเพื�อช่วยธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยที�ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ในไตรมาสที� 2 นี : อัตราการค่าเช่าสํานกังานเฉลี�ยจะเริ�มมีแนวโน้มสงูขึ :น โดยอัตราค่าเช่า
อาคารสํานกังานระดบัไพร์มและระดบัรองลงมา เพิ�มขึ :นเล็กน้อยเป็น 1,060 บาท และ 755 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนตามลําดบั เทียบกบั 1,055 บาท และ 750 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในไตรมาสที� 1 ปัจจยัสนบัสนนุที�ทําให้
อัตราการเช่าเพิ�มขึ :นในไตรมาส 2 ได้แก่ 1) สํานักงานใหม่ส่วนใหญ่เป็นอาคารสีเขียวที�ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานของ WELL และ/หรือ LEED และมีการติดตั :งเทคโนโลยีใหม่ตามแนวคิดของอาคารอัจฉริยะ 2) จํานวน
พนกังานที�กลบัเข้าทํางานในสํานกังานเพิ�มขึ :นทําให้มีความต้องการพื :นที�สํานกังานมากขึ :น และ 3) อตัราเงินเฟ้อที�
สูงขึ :นเป็นธรรมดาที�จะส่งผลให้อัตราค่าเช่าเพิ�มขึ :น ซึ�งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของการบํารุงรักษาและการ
บริหารจดัการ 
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สรุปภาพรวมตลาดและการคาดการณ์อนาคต 
EDMUND TIE คาดการณ์ว่าจะมีพื :นที�สํานักงานใหม่ประมาณ 83,510 ตารางเมตร เปิดตัวในไตรมาสที� 3 โดยจะ
เป็นพื :นที�เช่าใหม่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ร้อยละ 40 และ อีกร้อยละ 60 เป็นสํานกังานแห่งใหม่ในพื :นที�นอก
ย่านศนูย์กลางธุรกิจ (Non-CBD)  
อาคารสํานกังานใหม่ส่วนใหญ่ที�จะเปิดในไตรมาสที� 3  โดยเป็นอาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ซึ�งมีการพฒันา
อยู่ในพื :นที�ใจกลางเมือง จากการปรับเพิ�มราคานํ :ามนัและพลงังานอย่างรุนแรง และการจราจรที�แออดัในกรุงเทพฯ 
ทําเลที�ตั :งอาคารสํานกังานใหม่ๆ จึงอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ�งจะได้ผลตอบแทนสงูจากผู้ เช่าที�
มีศกัยภาพในการเช่าสงู  ในขณะเดียวกนัอาคารสํานกังานที�สภาพใหม่กว่าและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ แวดล้อมด้วยศนูย์
อาหารและศูนย์การค้ามากมายจะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆตัดสินใจที�จะย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารสํานักงานใหม่
เหล่านี :ได้ง่ายกว่า 
อตัราการเช่าเฉลี�ยจะเพิ�มขึ :นอย่างต่อเนื�องในช่วงที�เหลือของปีนี : เนื�องจากธุรกิจส่วนใหญ่ได้กลบัมาทํางานภายใน
สํานกังานหลงัจากทํางานแบบ Work From Home เป็นเวลานานในช่วงที�มีการแพร่ระบาด นอกจากนี : ในอนาคตทั�ว
โลกจะผ่อนปรนข้อจํากดัของโรคโควิด-19 ลง ช่วยให้บริษัทต่างชาติหลายบริษัทฯ มีนโยบายที�จะต่ออายสุญัญาเช่า 
ดังนั :นเราจึงคาดหวงัว่าจะมีผู้ เช่ารายใหม่มาเช่ามากขึ :น ทําให้อัตราการเช่าอาคารสํานักงานในครึ�งปีหลังปรับตวั
สงูขึ :น 
คาดว่าอัตราค่าเช่าสํานักงานเฉลี�ยจะปรับสูงขึ :นอย่างน้อยก็อยู่ในระดับเดียวกับก่อนเกิดการระบาด ซึ�งจะทําให้
บริษัทต่างๆ เลือกที�จะกลบัมาเช่าพื :นที�สํานกังานดงัเดิม 
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4.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที�ลงทุนในปีที�ผ่านมา 
 

 ทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนเป็นอาคารสํานักงานเกรด B+ ตั :งอยู่ในเขต CBD กลุ่มลูกค้าที�สนใจเช่าพื :นที�ใน
บริเวณย่านใจกลางเมืองมักจะเป็นบริษัทต่างชาติ และบริษัทของคนไทย ดังนั :น พฤติกรรมการหาพื :นที�เช่าของลูกค้ากลุ่ม
บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี :มกัจะใช้บริการบริษัทนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ในการหาพื :นที� แต่ก็มีบ้างที�ลกูค้า
ติดต่อเข้ามาดูพื :นที�โดยตรงกับทางอาคาร ดังนั :นกองทุนจึงมีนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ทั�วไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทนายหน้าข้ามชาติ เช่น บริษัท ซีบี ริชาร์ดเอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ซาวิลล์(ประเทศไทย) 
จํากัด บริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์(ประเทศไทย) จํากัด ตลอดจนบริษัทนายหน้าของคนไทย นอกจากนี :ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้มีการขึ :นป้ายโฆษณาในบริเวณอาคารเผื�อผู้สนใจพื :นที�เช่าจะได้ติดต่อตรงมายงัอาคารอีกทางหนึ�ง 
  

ในด้านการแข่งขนันั :น หากพิจารณาภาพรวมการแข่งขนัของพื :นที�สํานกังานให้เช่าแบบพิจารณาโดยทําเล จะพบว่า
ย่านสาทรมีการแข่งขันจากอาคารสํานักงานในทําเลอื�นที�น่าสนใจ เช่น เพลินจิต-ราชประสงค์, สุขุมวิท-เอ็มโพเรียม, 
รัชดาภิเษก-พระราม 9 เป็นต้น แต่หากพิจารณาถึงการแข่งขนัโดนตรงของอาคารสํานกังานระดบัเดียวกันในพื :นที�ย่านสาทรใต้ 
ถือว่าไม่รุนแรงมากนกั เพราะอาคารในย่านถนนสาทรนี :มกัจะเป็นอาคารเก่าที�มีอายเุกิน 10 ปีหรือไม่ก็อาคารเกรดใหม่ เกรด 
A เช่น อาคารสาทรแสควร์ อาคารเอไอเอ สาทร โดยข้อมลูจากผู้ประเมินราคาได้สํารวจข้อมลูอาคารระดบัเดียวกนัในบริเวณ
ใกล้เคียงที�พบข้อมลูเบื :องต้น ดงันี : 

 

ชื�ออาคาร 
อาคารสงู 

(ชั :น) 
พื :นที�เช่า 
(ตร.ม.) 

อายอุาคาร 
(ปี) 

ค่าเช่าเฉลี�ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

อตัราการเชา่ 
(%) 

Chartered Square 33 33,500 24 850 85% 
Bangkok City Tower 31 42,088 28 925 90% 
Sathorn Square 40 73,500 21 1,100 90% 
Empire Tower 58 155,000 23    1,080 85% 
Sathorn City 31 55,500 28 925 90% 
Q House Lumpini 38 58,600 14 1,100 90% 
AIA Sathorn Tower 29 38,500 7 1,000 80% 

 
4.^ ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที�ลงทุนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมหรือผลการดาํเนินงานย้อนหลัง 
 
 ทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนคือ กรรมสิทธิสมบูรณ์ (Freehold) ในที�ดินพร้อมอาคารสํานักงานอาคารแอทสาทร ซึ�ง
ตั :งอยู่บริเวณถนนสาทรใต้ ปากซอยสาทร 11 (ซอยเซนต์หลุยส์) เป็นอาคารสํานักงานที�ก่อสร้างเสร็จเมื�อปี 2552 อาคาร     
แอทสาทร เป็นอาคารสงู 25 ชั :น มีพื :นที�เช่ารวมประมาณ 17,520 ตารางเมตร ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร ขณะขายเข้า
กองทุนมีลักษณะเปลือย (Bare Unit) ไม่มีฝ้าเพดาน โคมไฟส่องสว่าง และพื :นก็มีลักษณะเป็นพื :นปูนไม่ได้มีการทําพื :น
กระเบื :องยาง เพื�อรองรับผู้ เช่ากลุ่มที�ต้องการปรับปรุงพื :นที�เอง ระบบแอร์ในอาคารเป็นระบบที�จะจ่ายนํ :าเย็นเข้ามาในแต่ละ
ชั :น แล้วแต่ละชั :นก็จะสามารถเปิด-ปิดความเย็นได้ไม่จําเป็นต้องเปิดทั :งอาคารพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตามกองทุนได้ศึกษา
ข้อมลูพบว่า มีกลุ่มลกูค้าบางรายที�มีความประสงค์ที�จะขอรับมอบพื :นที�เช่าแบบมีฝ้า เพดาน พื :นกระเบื :องยาง กองทนุจึงได้มี
การตกแต่งพื :นที�บางชั :นให้มีลกัษณะมีฝ้าเพดานฯ ขณะทําการส่งมอบเพื�อเพิ�มเป็นทางเลือกให้แก่ลกูค้าที�สนใจ 
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 ผลการดําเนินงานย้อนหลังตั :งแต่จัดตั :งกองทุน จะพบว่ากองทุนจัดตั :งขึ :นในช่วงปี 2552 ซึ�งเป็นช่วงที�เกิด
วิกฤตการณ์การเงินโลก ทําให้ความต้องการพื :นที�เช่าของกลุ่มลกูค้าต่างชาติและบริษัทขนาดใหญ่หยุดชะงกั การหาผู้ เช่า
พื :นที�เป็นไปด้วยความยากลําบาก  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การหาผู้ เช่าพื :นที�ก็ดีขึ :นเป็นลําดบั โดยใน 3 ปีล่าสดุกองทุน
สามารถมีกําไรเพียงพอที�นํามาจ่ายเงินปันผลได้  ในขณะที�เดือนมิถุนายน 2565 อตัราการครอบครองพื :นที� (Occupancy 
Rate) ของอาคารมีอยู่ประมาณ 31.9 % และอตัราค่าเช่าเฉลี�ยอยู่ที� 688.19 บาท//ตารางเมตร/เดือน  
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5. ปัจจัยความเสี�ยง 
 
5.1 ความเสี�ยงในการลงทุน 
 
(1) ความเสี�ยงจากการอาจจะไม่ได้รับเงนิปันผล 
 

เนื�องจากอาคารแอทสาทรเป็นอาคารสํานกังานให้เช่า แต่การหาผู้ เช่าพื :นที�ให้เต็มพื :นที�เช่าดงักล่าวนั :นก็ไม่ได้ง่าย
นกั อีกทั :งอาจประสบปัญหาจํานวนผู้ เช่าลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าทั�วโลก บริษัททั :งในและต่างประเทศต่าง
ชะลอการลงทุน จึงทําให้การแข่งขันของสํานักงานให้เช่าในบริเวณใกล้เคียงมีสูง ซึ�งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบการของกองทนุ และอาจนําไปสู่การไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

 
(2) ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปัจจัยมหภาคอื�นๆ 
 

อาคารที�กองทนุจะลงทนุอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ ในสภาวะ
ที�เศรษฐกิจดี ธุรกิจมีการขยายตวั ก่อให้เกิดอุปสงค์ในการเช่าพื :นที�เพิ�มมากขึ :น ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์มีโอกาสใน
การปรับราคาค่าเช่าและสามารถเพิ�มอตัราการเช่าได้มากขึ :น ในทางกลบักนัหากเศรษฐกิจตกตํ�า ผู้ เช่าบางรายอาจมีปัญหา
ในการดําเนินธุรกิจหรือมีรายได้ลดลงจนต้องคืนพื :นที�การเช่า ทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน  นอกจากนี : 
กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื�นๆ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ�งจะส่งผล
กระทบต่อความเชื�อมั�นของผู้บริโภค การวางผงัเมือง การเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร หรือการโยกย้ายของชมุชน 
อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการพื :นที�สํานกังานได้ 

 
(3) ความเสี�ยงจากการแข่งขัน 
 

ผลประกอบการของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดอาคารสํานักงาน เมื�อความต้องการใช้พื :นที�
สํานกังานลดลงก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการที�เป็นเจ้าของอาคารสํานกังานต่างๆ ที�มีพื :นที�ว่างเพิ�มขึ :น ต้องแข่งขนักันมากขึ :น
ในการหาหรือรักษาผู้ เช่ารายเดิมให้คงอยู่กับอาคารของตน หรือหากความต้องการใช้พื :นที�สํานักงานมากขึ :น ก็จะทําให้
ผู้ประกอบการบางรายหนัมาสร้างอาคารสํานกังานให้เช่าเพิ�มขึ :น ซึ�งจะส่งผลให้อุปทานในตลาดมากขึ :น ซึ�งหมายความถึง
การแข่งขนัที�อาจจะเพิ�มขึ :น 
 
(4) ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า 
 

ความสําเร็จทางด้านการเงินของกองทุนส่วนหนึ�งขึ :นอยู่กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ เช่าและ
ความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่า ซึ�งหากผู้ เช่าดําเนินธุรกิจไปแล้วประสบปัญหาทางฐานะการเงิน ก็
อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินงานของกองทุน อนึ�ง โดยปกติผู้ เช่าจะต้องจ่ายเงินประกันการเช่าและเงินประกนั
การบริการ ซึ�งกองทนุสามารถริบเงินประกนัการเชา่และเงนิประกนัการบริการดงักล่าวได้ หากกองทนุไม่สามารถเรียกเก็บคา่
เช่าและค่าบริการจากผู้ เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�กองทุนจําเป็นต้องให้ผู้ เช่าย้ายออกจากพื :นที�เช่าตาม
กฎหมายเนื�องจากผู้ เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือผิดสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการนั :น ระยะเวลาตามกฎหมายที�



24 
 

ใช้ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าย้ายออก และ/หรือเวลาที�ใช้ในการหาผู้ เช่ารายใหม่อาจนานเกินกว่ามูลค่าของเงินประกันที�
กองทนุริบมาจากผู้ เช่า ซึ�งความล่าช้าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทนุ 

 
(5) ความเสี�ยงทางการเมือง 
 

ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นใน
ประเทศไทยซึ�งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ทั :งนี : จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี�ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล 
จะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุ 

 
(6) ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 
 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ :นไม่บ่อยครั :งนกั แต่หากเกิดขึ :นในบริเวณ
ที�ตั :งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ เช่าในโครงการของกองทนุอย่างประเมินค่าไม่ได้ 

 
(7) การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชีแบบใหม่ หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ�งเป็นปัจจยัที�กองทนุไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั�ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�มีอํานาจตาม
กฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที�ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดงันั :น กองทุนจึงไม่สามารถที�จะประเมินผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของกองทนุ 

 
(8) ความเสี�ยงด้านภาษี 
 

ในการขาย โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอน หรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที�กองทุนลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั :นอาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที�เกิดจากการซื :อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิZในสิทธิการเช่า
หรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งกองทนุอาจต้องรับภาระทั :งหมดหรือบางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที�กองทนุจะต้อง
ชําระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราที�เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

 
นอกจากนี : หากมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ 

คําสั�งของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�ไม่อาจคาดการณ์ได้ การ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการและมลูค่าหน่วยลงทนุได้ 
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(9) ความเสี�ยงของกองทุนอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนประเภทอื�น 
 

การที�กองทุนอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ในขณะที�กองทุนประเภทอื�นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 
 
5.2 ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 
(1) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุน 
 

การนําหน่วยลงทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ทําการซื :อ/ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบ “การซื :อ/ขายหน่วยลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ ซึ�งอาจจะมีการซื :อขายใน
ราคาที�ตํ�ากว่าหรือสงูกว่าราคาต้นทุนที�ได้ซื :อไว้ ทั :งนี : ขึ :นอยู่กับหลายปัจจยั เช่น ผลการดําเนินงานของกองทุน ความผนัผวน
ของตลาดหลกัทรัพย์ ความต้องการซื :อขายหน่วยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น 

 
(2) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทนุ 
 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุน ซึ�งขึ :นอยู่กับปัจจยัหลายประการ 
ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื�นๆ การแข่งขนั การเปลี�ยนแปลงกฎหมาย
และข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั :น จึงมีความเสี�ยงที�นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปัน
ผลตามที�ได้ประมาณการเอาไว้ ในปีที�เกิดเหตุการณ์ หรือกองทุนจะไม่สามารถที�จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ�ม
การจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป 

 
(3) ความเสี�ยงที�มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจไม่สัมพันธ์กับมูลค่าที�ได้จากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์
หรือเลิกกองทุน 
 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุนซึ�งได้กล่าวไว้ ณ ที�นี : ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ฉบบัล่าสดุและมลูค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนจะได้รับหากมีการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือมีการ
เลิกกองทนุ 
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(4) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื Zอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เนื�องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื :อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี�และปริมาณการซื :อขายหน่วยลงทุนนั :นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งอยู่บนพื :นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื :อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ�งปริมาณความต้องการ
ของผู้ซื :อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ :นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที�กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการ
ของตลาด ดงันั :น จึงมีความเสี�ยงที�หน่วยลงทนุนี :จะขาดสภาพคล่องในการซื :อขาย 

 
(5) ความเสี�ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในการกําหนดราคาซื Zอขายหน่วยลงทุน 
 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุนซึ�งได้กล่าวไว้ ณ ที�นี : ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ฉบบัล่าสดุ และมลูค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มลูค่าที�จะซื :อขายได้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

 
(6) ความเสี�ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 
 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์นั :นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้
ประเมินราคา และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที�อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม 
รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ที�ผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ใช้เป็นพื :นฐานใน
การประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื�องจากความบกพร่องบางอย่างของ
อสงัหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื�องจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที�ใช้
ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื�นๆ ที�เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั :งผู้ประเมินราคาและวิศวกร 

 
นอกจากนี :แล้ว อสงัหาริมทรัพย์อาจจะไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�ง

การศึกษาข้อมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารที� เ กี�ยวข้อง (Due Diligence) ของผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ�งอาจจะส่งผลให้กองทุนเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพนัที�เกี�ยวกับการละเมิดกฎ
ข้อบงัคบัดงักล่าว 

 
(7) ความเสี�ยงจากการประกันภัย 
 

กองทุนอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที�คุ้มครองความเสี�ยงบางประเภทที�อาจเกิดขึ :นได้ หรือแม้ว่ากองทุน
สามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบี :ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�กองทุนอาจได้รับหรืออาจเกิด
เหตุการณ์ที�มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น การก่อการร้าย หรือการเวนคืน เป็นต้น ความเสียหาย
นั :นเกินกว่าวงเงินที�ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ�ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทนุ 
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อย่างไรก็ดี กองทนุจะจดัให้มีการทําประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินที�ซื :อ โดยการทําประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัต่างๆ 
(All Risks) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Liability) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) ที�จําเป็นและสมควร เพื�อคุ้มครองความเสียหายที�อาจเกิดขึ :นแก่ทรัพย์สินที�ซื :อ ชีวิต ร่างกาย 
ทรัพย์สินของบุคคลในบริเวณทรัพย์สินที�ซื :อและ/หรือที�อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีวงเงินประกันที�เหมาะสมกบัส่วนได้เสีย
ของกองทนุที�มีต่อทรัพย์สินที�ซื :อ และกําหนดให้กองทนุเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

 
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

- ไม่มี 
 

7. ข้อมูลสําคัญอื�น 
 
7.1 ข้อมูลอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

 
- ไม่มี  

 
7.2 ค่าใช้จ่ายที�บริษทัจัดการกองทนุรวมเรียกเก็บ 
 
 

ค่าใช้จ่ายที�บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 

ตั :งแตว่นัที�  1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที� 30 มิถนุายน 2565 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน จาํนวนเงนิ (บาท) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,768,538.43 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 953,707.66 
รวมค่าใช้จ่ายทั Zงหมด                5,722,246.09 
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7.3 รายงานความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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8. ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุน/ทรัสต์ เป็นผู้ออก 
 
8.1 หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุนเป็นผู้ออก 
 
8.1.1 ข้อมลูหน่วยลงทนุ:    
 

จํานวนเงินทนุโครงการ 1,670,000,000.00 บาท (หนึ�งพนัหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
มลูค่าที�ตราไว้ต่อหน่วยลงทนุ 10.00 บาท (สิบบาท) 
จํานวนหน่วยลงทนุ 167,000,000.00 หน่วย (หนึ�งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหน่วย) 
ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื :อคืนหน่วยลงทนุ 
ราคาของหน่วยที�เสนอขาย 10.00 บาท (สิบบาท) 
จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั 1,670,000,000.00 บาท (หนึ�งพนัหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
มลูค่าต่อหน่วย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565 11.1621 บาท 

 
8.1.2 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ SSPF (ชว่งระหว่างวนัที� 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มถินุายน 2565) 
 

ราคาปิด ณ วนัที� 29 มิถนุายน 2565 (วนัสิ :นรอบปีบญัชี) 7.50 บาท 
ราคาสงูสดุ (ณ วนัที� 9 กนัยายน 2564) 8.20 บาท 
ราคาตํ�าสดุ (ณ วนัที� 18 มกราคม 2565) 7.00 บาท 
มลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)  
ณ วนัสิ :นรอบปีบญัชี 

1,252,500,000 บาท 

มลูค่าการซื :อขายเฉลี�ยต่อปี (Trade Volume) 131,235 บาท 
NAV ต่อหน่วย ณ วนัต้นรอบปีบญัชี (1 กรกฎาคม 2564) 11.4172 บาท 
NAV ต่อหน่วย ณ วนัสิ :นรอบปีบญัชี (30 มิถนุายน 2565)  11.1621 บาท 
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8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที� 27 กรกฎาคม 2565 
 
8.2.1 กลุ่มผู้ ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก โดยระบจุํานวนหน่วยและร้อยละเมื�อเทียบกบัหน่วยลงทนุทั :งหมด 
 

ลําดบั ชื�อ – ชื�อสกลุ ผู้ ถือหน่วย จํานวนหน่วย เปอร์เซ็นต์ (%) 
1 ธนาคารออมสิน 121,910,000.0000 73.0000 
2 นายพรชยั  พฒันกําจรกิจ 6,636,500.0000 3.9740 
3 บริษัท ไทยบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ จํากดั (มหาชน) โดย 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
4,244,900.0000 2.5419 

4 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ�ง จํากดั 3,964,700.0000 2.3741 
5 นายสมเกียรติ  เทิดทลูทวีเดช 3,565,200.0000 2.1349 
6 น.ส.อญัชนา  พินิจกศุลจิต 2,250,000.0000 1.3473 
7 นายจมุพล ธรรมธนสกลุ 1,250,000.0000 0.7485 
8 น.ส.นริศา พินิจกศุลจิต 1,200,000.0000 0.7186 
9 นายรักชยั ผาสพุงษ์ 1,170,000.0000 0.7006 
10 นางมณฑาทิพย์ ปัญจวฒันา 1,111,100.0000 0.6653 

 
8.2.2 ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือตั :งแต่ร้อยละ โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนัด้วย)  
 

ลําดบั ชื�อ – ชื�อสกลุ ผู้ ถือหน่วย จํานวนหน่วย เปอร์เซ็นต์ (%) 
1 ธนาคารออมสิน 121,910,000.0000 73.0000 

 
8.2.3 กลุ่มผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ที�มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการ เช่น มีการส่งบคุลากรเข้าเป็นกรรมการมีอํานาจ 
 

ผู้ ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก ไม่มีการส่งบคุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการมีอํานาจ 
 

8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน (Total payout) 
 
8.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ 
 

บริษัทจดัการมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั :ง ดงันี : 
 
1. ในกรณีที�กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใน

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ไม่รวมกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ :นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั :น 

2. ในกรณีที�กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จากกําไรสะสมดงักล่าวด้วยได้ 
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ทั :งนี : การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะทําได้ก็ต่อเมื�อเป็นการจ่ายเงินปันผลที�ไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดการขาดทนุสะสม

เพิ�มขึ :นในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั :น  
 
บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ :นรอบระยะเวลา

บญัชีประจําปีหรืองวดการดําเนินงานอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที�มีเหตจุําเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
8.3.2 ประวตัิการจ่ายเงินปันผล เงินคืนทนุ 
 

รอบปีบญัชี อตัราเงินปันผลจ่าย/หน่วยลงทนุ(บาท) 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2555 งดจา่ยเงินปันผล 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2556 0.108 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2557 0.140 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2558 0.260 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2559 0.370 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2560 0.450 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2561 0.456 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2562 0.463 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2563 0.472 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2564 0.385 
สิ :นสดุ 30 มิถนุายน 2565 0.154 

 
9. โครงสร้างการจัดการ 
 
9.1 บริษัทจัดการ 
 
9.1.1 ข้อมลูบริษัทจดัการ 
 

ชื�อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ที�อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั :น 1-2 โซนเอ ชั :น 12 ชั :น 18 โซนบี  

ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เลขทะเบียนบริษัท 0105539136674 
หมายเลขโทรศพัท์ 0-2657-5757  
หมายเลขโทรสาร 0-2657-5777 
เว็บไซต์ www.krungsriasset.com 
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9.1.2 โครงสร้างการบริหารจดัการ 
 
รายชื�อผู้ ถือหุ้น 
 

ลําดบั รายชื�อ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 87.0 
2 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี : จํากดั 13.0 

รวม 100.00 
 
รายชื�อกรรมการ 
 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร  (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ  ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒุิ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิZไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

 
รายชื�อผู้บริหารของบริษัทจดัการ 
 

1. นางสภุาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
2. นายเอนกพร โพธิทตั ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มบริหารตวัแทนขาย 
3. นายนิทิต พกุกะณะสตุ ประธานเจ้าหน้าที�ลกูค้าสถาบนัและลกูค้าบคุคล 
4. นายประเสริฐ อิ�มพรรุจี ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
5. 
6. 

นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ 
นายศิระ คล่องวิชา 

ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มปฏิบตัิการ 
ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 

  
ผู้จดัการกองทนุบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ชื�อ นามสกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 
นายจกัรภทัร กมุภานนท์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัเกริก  

- บลจ.กรุงศรี จาํกดั 
 
- บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
- ผู้จดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
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ผู้จดัการกองทนุบริหารเงินสภาพคล่อง 
 

ชื�อ นามสกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ�งนํ :าใจ  
CFA 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
และการจดัการ (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั o) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั 
(บลจ. ฟินนัซ่า จํากดั) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี : 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ  
CFA, FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะ
คอมพิวเตอร์ จุฬากรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี : 
- Fund Management 
Specialist 
- Balance Sheet 
management Specialist 

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge 
ประเทศ สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National 
University of Singapore ประเทศ
สิงคโปร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital 
(Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี : 
- Credit Research Analyst 
 

นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา, 
CFA 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(หลกัสตูรนานาชาติ) 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสา
หการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ธนชาต จํากดั 
- บ.เมอซิเดสเบนซ์ลีสซิ�ง 
ประเทศไทย จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี : 
 

นายเอกพจน์ ภู่วิบลูย์
พาณิชย์, CFA, FRM 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสา
หการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- สํานกังานประกนัสงัคม 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี : 
- เจ้าหน้าที�ลงทนุ 
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แผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัทจัดการ (Organization Structure)            

           

9.1.3 หน้าที�ความรับผิดชอบของบริษัทจดัการและผู้จดัการกองทนุ 
 
(1) จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที�ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที�
ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 

(2) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแต่งตั :งผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสือชี :ชวน โดยมี
สาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี :ชวน ที� ผ่านการพิจารณาจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั :งการเข้าทําสญัญาต่างๆ ในนามกองทนุรวมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

(3)  จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี :ชวนและรายละเอียดของโครงการที�เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี : 
(3.1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือชี :ชวนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า \ วนัทําการก่อนการเริ�มจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี :ชวนให้แก่ประชาชน และจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือชี :ชวนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report 
and Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 
(3.2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้จดัจําหน่าย และ/หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จดัส่งหนงัสือชี :ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัที�ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจอง
ซื :อหน่วยลงทุนให้ผู้ ที�สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี :ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที�ติดต่อของผู้จัดจําหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี เพื�อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที�สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทนุ 
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(3.3) เมื�อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ :นสดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี :ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ 
ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื�อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
ในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน \� วนัทําการนบัตั :งแต่วนั
ถัดจากวันที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวันที�ได้มีมติให้แก้ไขเพิ�มเติม
โครงการ แล้วแต่กรณี ทั :งนี : จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

(4)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น รวมทั :งการหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว โดยการซื :อ เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และเปลี�ยนแปลง
เพิ�มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นที�ลงทุนไว้ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข วิธีการที�
กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

(5)  ดําเนินการเพิ�มหรือลดจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมตามวิธีการที�ระบไุว้ในโครงการจดัการ ข้อ 25. “การเพิ�มเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทนุรวม” และข้อ 22. “การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม” และ/หรือดําเนินการตามที�สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(6)  จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื�อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 5 
“ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” และเป็นไปตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

(7)  เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการ 
ข้อ 31 “การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

(8)  จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9)  ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่างๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า
ตามที�บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอรวมถึงการอํานวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที�
ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมเพื�อการประเมินค่า  

(10)  จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที�กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั :ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(11)  จดัให้มีการประกันภยัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมภายใต้หลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  ดําเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ในนามของบริษัทจดัการรวมถึงการแต่งตั :งตวัแทนเพื�อกระทํา
การใดๆ แทนกองทุนรวม เพื�อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที�มีบุคคลใดๆ รอนสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม 

(13)  ปฏิบตัิการอื�นๆ เพื�อให้บรรลซุึ�งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั :งนี : จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�น
ใดที�เกี�ยวข้อง 

(14)  ดําเนินการเลิกกองทนุรวมตามที�กําหนดไว้ในหนงัสือชี :ชวนเรื�อง “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
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9.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
9.2.1 ชื�อ ที�อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 
 
 ชื�อ : บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี : จํากดั 
 ที�อยู่ : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
 โทร. 0-2027-7888 โทรสาร 0-2109-5479  
 เลขที�ทะเบียนบริษัท 010553910842 
 
9.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 
 
 รายชื�อคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายอภิชาติ จตูระกลู 
 2. นายเศรษฐา ทวีสิน 
 3. นายวนัจกัร์ บรุณศิริ 
 4. นายอทุยั อทุยัแสงสขุ 
 5. นายภมูิภกัดิZ จลุมณีโชติ 
 6. นายอนกุลู รัฐพิทกัษ์สนัติ 
 
 โครงสร้างการบริการจดัการ 
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9.2.3 หน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มี หน้าที� และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี : 

(1) ดูแลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์อยู่ในสภาพที�ดีและพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ซึ�งได้แก่ หน้าที�ใน
การซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในภาพที�ดี 

(2) จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และดําเนินการออกเอกสารเรียกเก็บผลประโยชน์ดงักล่าว และออกใบ
เสร็บรับเงินในนามของกองทนุรวม โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะโอยรายรับและหรือผลประโยชน์ที�ได้รับดงักล่าวเข้าบญัชี
กองทนุรวมโดยไม่ชกัช้า 

(3) ดําเนิน และ/หรือ ประสานงานกับกองทุนรวม และให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวม ในการจัดการให้ผู้ เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ได้รับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในอาคาร ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบไฟฟ้า ระบบนํ :าประปา ระบบ
ลิฟต์ แก๊ส โทรศัพท์ การกําจัดขยะ การบํารุงรักษาเครื�องใช้ และ/หรืออุปกรณ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัย ที�จอดรถ 
รวมถึงการบริการอื�นใดที�จําเป็นสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ 

(4) บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพเยี�ยงนั :น อนัเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป 
(5) ปฎิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็น

หน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 

9.3 ผู้ดูแผลประโยชน์ 
 
9.3.1 ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316 
 

9.3.2 หน้าที�ความรับผิดชอบของผู้ดูแผลประโยชน์  
 

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั :งในปัจจบุนัและที�แก้ไขเพิ�มโดยเคร่งครัด 

2. ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินต่างๆ ที�กองทุนรวมจะพึงได้รับจากการจดัตั :งและ
ดําเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินจองซื :อหน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบี :ยจากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือ
เวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอื�นใดของกองทนุรวม และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวม 

3. จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื�อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุรวมตามคําสั�งของบริษัทจดัการ 
4. เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์

และทรัพย์สินของบุคคลอื�นใดภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม พร้อมทั :งดูแลการเบิกจ่าย
ทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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5. ให้ความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงานกองทุนรวมของบริษัทจดัการเพื�อประกอบกับข้อมูลอื�นๆ ที�บริษัทจดัการ
เป็นผู้จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และส่งให้บริษัทจดัการภายใน �� วนันบัแต่วนัสิ :นปีบญัชีนั :น 

6. ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที�ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั :งนี :เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั :งปวงหรือเมื�อได้รับคําสั�งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทนุรวม 

7. ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
o�]� ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

8. ในกรณีที�มีการเลิกโครงการ เมื�อเลิกโครงการแล้ว หน้าที�ของผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิ :นสดุเมื�อผู้ชําระบญัชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที�การชําระบัญชียังไม่สิ :นสุด ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที�ต่างๆ ดงันี : 

8.1 รับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม 
8.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา \]� แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณีที�ผู้ ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชกัช้า 

9. ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัต่อไปนี : 
(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
(ข) ทุกหนึ�งปีนับแต่วันที�ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั :งก่อนแล้วเสร็จ ทั :งนี : ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการตรวจสอบ

ทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม 
10. บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�เริ�มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั :น 
11. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน � วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ

รวมชํารุดบกพร่องอย่างมีนยัสําคญั 
12. แจ้งให้บริษัทจัดการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื�อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ

เปลี�ยนแปลงใดๆ เกิดขึ :นอันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมลูค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อย่างมีนยัสําคญั 

13. ตรวจสอบการซื :อ เช่า จําหน่าย หรือโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

14. ให้ความเห็นชอบในการที�บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื�อคุ้มครองความเสียหายที�อาจจะเกิด
ขึ :นกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

15. รับรองการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมว่าถูกต้องและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

16. ในกรณีทรัพย์สินที�ลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที�ดิน หรือเอกสารแสดง
กรรมสิทธิZในอสงัหาริมทรัพย์นั :น หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที�
เกี�ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที�ลงทนุเป็นสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์นั :น เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สญัญา
เช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที�โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที�
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื�น 
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17. รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิZดังกล่าวข้างต้นเกี�ยวกับการซื :อ ให้เช่า จําหน่ายหรือโอน
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น
เกี�ยวกบัการซื :อ จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวมตามที�บริษัทจดัการแจ้งให้ทราบ เพื�อให้เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมและประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

18. ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุรวม เพื�อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้
ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี :ย หน่วยลงทนุ และ/หรือทรัพย์สินอื�นใด การจองหุ้นเพิ�มทนุ การเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้น 
และการได้รับสิทธิประโยชน์อื�นใดที�กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั :งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั :นๆ รวมทั :งแจ้งให้
บริษัทจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที ในกรณีที�มีความจําเป็นที�ต้องป้องกันการเสียสิทธิที�มีอยู่ อนัเกี�ยวกบัหรือ
เกี�ยวเนื�องกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนั :นๆ หรือมีการเปลี�ยนแปลงอื�นใดที�มีผลต่อการถือครองทรัพย์สินของกองทนุรวม 

19. ส่งมอบ รับมอบ สั�งซื :อตามสิทธิ จําหน่ายจ่ายโอน ฝาก/ถอนทรัพย์ หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชําระและ
รับชําระราคาหลกัทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ 

20. จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนี :ให้บริษัทจดัการ 
(ก) รายละเอียดเกี�ยวกับการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ :นวนัทําการที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการในประเทศไทย (“วนัทําการ”) 
(ข) รายงานเกี�ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุสิ :นวนัทําการ 
(ค) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี :ค่าซื :อหลกัทรัพย์ และลกูหนี :ค่าขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
(ง) รายงานการรับโอน และ/หรือการส่งมอบทรัพย์สินกองทุนรวม รวมทั :งราคาของทรัพย์สินภายใน 10 วัน 

นบัตั :งแต่วนัที�มีการทํารายการ 
(จ) รายงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที�ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา หรือตามที�

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที�ต้องจดัทํา 
21. ชําระเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์อื�นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามคําสั�งของบริษัทจดัการ ใน

กรณีที�มีการจ่ายเงินปันผล หรือลดเงินทนุของกองทนุรวม 
22. จดัการแก้ไขการขาดคุณสมบตัิของตนให้ถูกต้องภายใน \� วนันบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการตรวจพบ

เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที�ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการมีสิทธิขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
ภายใน \� วนันบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัที�ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 

23. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวธีิคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาที�เป็นธรรม 
ในกรณีที�วิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า 
หรือกรณีที�เป็นทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

24. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเกี�ยวกับวิธีการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่อาจ
จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีการเปิดเผยและให้โอกาสผู้ ที�ประสงค์จะรับโอนอสงัหาริมทรัพย์อย่างเสมอภาคกันได้ก่อน
หกเดือนก่อนครบกําหนดอายโุครงการ หรือในกรณีที�บริษัทจดัการเห็นว่าราคาที�จะได้จากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์โดย
วิธีข้างต้นไม่เหมาะสม 

25. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใดตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที�
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สิน  
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2128-2316 
 

เงื�อนไขการเปลี�ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

บริษัทจดัการอาจเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี : และเมื�อได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื�อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งบอกเลิกสญัญา โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) เมื�อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื�อนไขใดๆ ที�กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งอาจบอกเลิกสญัญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีที�ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื�อนไขใดๆ 
ที�กําหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการที�บริษัทจดัการต้อง
ติดต่อกับบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย และในกรณีที�บริษัทจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิผิดสัญญา
หรือปฏิบตัิผิดเงื�อนไขใดๆ ที�กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม บริษัทจดัการต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ/หรือความเสียหายที�เกิดขึ :นกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจดัการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย หรือ
ประกาศของทางราชการ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนัมีผลเป็นการ
เพิ�มภาระหน้าที�แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที�ดงักล่าว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า �� วนั  

(4) ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ�งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และที�แก้ไขเพิ�มเติม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วนันบัตั :งแต่วนัถัดจากวนัที�บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
3 วนัทําการนบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัที�ได้แก้ไขเสร็จสิ :น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที�กําหนด 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี�ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นบัตั :งแต่วนัถัดจากวนัที�ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื�อได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ
แต่งตั :งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั�งการเป็นอย่างอื�น และผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที�ในการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์จนกระทั�งการแต่งตั :งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ :น ทั :งนี : ใน
ระหว่างการจัดหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราค่าธรรมเนียมเดิม
จนกว่าการแต่งตั :งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ :นและสามารถปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวได้  

(5) เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั :งหมดของกองทนุรวมมีมติให้เปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ และสั�ง
ให้บริษัทจดัการแต่งตั :งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ :นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั 
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(6) ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์เปิดเผยข้อมลูใดๆ เกี�ยวกบัการจดัการกองทนุรวมหรือข้อมลูใดๆ ซึ�งเกี�ยวกบั
กองทุนรวมในลักษณะที�ไม่เหมาะสมที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการหรือมีบุคคลอื�นได้รับ
ประโยชน์ใดๆ ที�เป็นผลมาจากการเปิดเผยที�ไม่เหมาะสมดงักล่าว บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่
บริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการที�บริษัทจดัการต้องติดต่อกับบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เมื�อมีผู้ ใดเสนอหรือยื�นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องในส่วนที�เกี�ยวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมเพื�อ 

(ก) เลิกกิจการ หรือเพื�อการอื�นใดที�คล้ายคลงึกนั หรือ 
(ข) ฟื:นฟกูิจการ ประนอมหนี : หรือผ่อนผนัการชําระหนี : จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชี เลิกกิจการ หรือ 
(ค) ร้องขออื�นใดที�คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัต่างๆ  
ในทุกกรณีการเปลี�ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

บริษัทจดัการจะทําการแต่งตั :งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ เมื�อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมต้องปฏิบตัิหน้าที�จนกว่าจะมีการแต่งตั :งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่เรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีสญัญาแต่งตั :งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ :นสดุลง เนื�องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา หากบริษัทจดัการ
ยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ :นสุดสัญญาดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัต้อง
ปฏิบัติหน้าที�ตามสัญญาแต่งตั :งผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั :งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามที�ระบุในสัญญาแต่งตั :งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และตามสดัส่วนของระยะเวลาที�ผู้ดแูลผลประโยชน์นั :นได้ปฏิบตัิหน้าที�จนถึงวนัที�ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ :นสดุ
การทําหน้าที�เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั :งค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดขึ :นจริงเนื�องจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั :งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ นบัตั :งแต่วนัสิ :นสดุสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตั :งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ และสามารถ
ปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวได้ 

อนึ�ง ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ :นสดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั :งหมดและ
เอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือดําเนินการอย่างอื�นตามคําสั�งของบริษัทจดัการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นเพื�อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั :งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนันบัจากวนัที�การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ :นสดุลง 

 
9.4 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) ระบุรายชื�อ หน้าที�และความรับผิดชอบ 
 
 - ไม่มี 
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9.5 ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และที�ปรึกษา
กองทุน 
 
9.5.1 ผู้สอบบัญชี 
 

ชื�อ : นายเทอดทอง เทพมังกร, นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้, นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์, นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์, 
นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั   หรือนางสาวรฐาภทัร  ลิ :มสกลุ 
ที�อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากดั เลขที� 100/19 ชั :นที� 14 อาคารว่องวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 

9.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 

ชื�อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ที�อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั :น 1-2 โซนเอ ชั :น 12 ชั :น 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 
 

9.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
 
 บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี(ประเทศไทย)  จํากดั 
 ชั :น 8 อาคาต้นสน เลขที� 900 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
 โทร. 0-2257-0499 
 
9.5.4 ที�ปรึกษากองทุน 
 
 - ไม่มี 
 
9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 
 

- ไม่มี 
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10. การกํากับดูแลกิจการ 
 
10.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทจดัการจดัให้มีนโยบายการกํากับดแูลกิจการเพื�อให้ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ หรือกฏหมายที�
เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นหน้าที�ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทุกคนที�จะต้องปฏิบตัิตาม โดย
ฝ่ายกํากับและดูแลการปฏิบัติงานจะเป็นหน่วยงานที�ทําหน้าที�สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติตามกฏหมาย 
และ/หรือกฏเกณฑ์ข้อบงัคบั มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ�งจะเป็นการลดความเสี�ยง
อนัเนื�องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่างๆ ซึ�งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือความ
เสียหายเกี�ยวกบัชื�อเสียงได้ 

 
10.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทจดัการที�เกี�ยวข้องกับการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการ
การลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund Investment Committee: PPIC) โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี : 

 
ชื�อ นามสกลุ ตําแหน่ง 

นางสภุาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 
นายวิพธุ เอื :ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 
นายจกัรภทัร กมุภานนท์ ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน (สงัเกตการณ์) 
นางสาวขวญัฤทยั อริยทรัพย์เจริญ ตวัแทนฝ่ายการลงทนุทางเลือก (เลขานกุาร) 

 
บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการการลงทนุ 

1) กําหนดนโยบาย พิจารณาอนุมตัิการออกกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REIT)  

2) กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ให้บริการ เช่น ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้บริหารอสังหาริมรัพย์ บริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน บริษัทที�ปรึกษา เป็นต้น 

3) ติดตาม ดูแล การบริหารและการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�ได้แต่งตั :งหรือ
ของ ผู้ให้บริการอื�นที�ได้แต่งตั :งไว้ 

4) พิจารณาการจ่ายเงินปันผล การเพิ�มทนุ การลดทนุ ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร 
5) ให้ความเห็นชอบในเรื�องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั :งอยู่บนพื :นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและ

กฏหมายต่างๆที�เกี�ยวข้อง 
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6) คณะกรรมการการลงทุนจะต้องเก็รักษาข้อมูลของกองทุนรวมเป็นความลับ และไม่นําไปเปิดเผยให้บุคคลใดๆ 
ทราบ และ/หรือใช้เพื�อประโยชน์อย่างอื�นที�มิใช่ประโยชน์ขกองทุนรวม เว้นแต่จะมีกฏหมายกําหนดให้เปิดเผยหรือ
ข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมลูที�ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั�วไปทราบแล้ว 

 
10.3 การประชุมคณะกรรมการ  
 

บริษัทจดัการกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการการลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นประจําอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั :ง โดยมีองค์ประชมุซึ�งประกอบด้วยผู้บริหาร 2 ท่าน หวัหน้าส่วนกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 1 ท่าน ผู้จดัการ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 1 ท่าน และตวัแทนจากฝ่ายกํากับและดแูลการปฏิบตัิงาน 1 ท่านในฐานะผู้สงัเกตุการณ์  และ
ในการออกเสียงในที�ประชมุจะใช้มติจากเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่รวมเสียงของผู้สงัเกตกุารณ์  

 
10.4 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทจดัการได้จดัให้มีนโยบายและหลกัปฏิบตัิของพนกังานในการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน
ของกองทุนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งผู้บริหารและพนกังานของบริษัทจดัการจะต้องปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด เพื�อให้มั�นใจ
ว่าบริษัทจดัการมีมาตรการที�เพียงพอและเหมาะสมในการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ และเพื�อ
เป็นแนวทางป้องปรามการใช้ข้อมลูภายในของกองทุนเพื�อประโยชน์ส่วนตนและของบุคลากรที�ปฏิบตัิหน้าที�ที�ใกล้ชิดข้อมลู
ด้วย 

 
10.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน 
 

ในการตัดสินใจเลือกอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนจะทําการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีการทําตรวจสอบข้อมูล 
(Due Diligence) วิเคราห์ข้อมูลในด้านกายภาพของทรัพย์สิน (Physical Due Diligence) ด้านกฎหมาย (Legal Due 
Diligence) และทางการเงิน (Financial Due Diligence) ต่างๆ ดงันี : 

 
 -     ทําเลที�ตั :งของทรัพย์สิน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

-     ตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายของทรัพย์สิน ความเป็นเจ้าของ ภาระผูกพนัทางกฎหมายของทรัพย์สิน 
ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนกรณีพิพาทต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของทรัพย์สินที�อาจมี
ผลกระทบในอนาคต 

 -    ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ ความแข็งแรงของอาคารและสภาพทรัพย์สินภายในอาคาร 
-     วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รายรับ รายจ่าย และกระแสเงินสดรับสุทธิที�เกิดจากทรัพย์สินในอดีต ตลอดจน

ประเมินแนวโน้มรายรับ รายจ่ายทางการเงินในอนาคตว่ามีแนวโน้มเป็นเช่นไร 
-     วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของราคาที�กองทุนจะลงทุน โดยเปรียบเทียบกับปัจจยัต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะ

ตลาด แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินหากกองทนุเข้าทําการลงทนุ 
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ในด้านการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุให้ได้ประโยชน์สงูสดุ บริษัทจดัการได้ดําเนินการดงันี : 
 
- พิจารณาและอนมุตัิแผนงบประมาณประจําปี ที�เสนอโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
- กําหนดและพิจารณาผลตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนนายหน้าสําหรับโบรกเกอร์หาพื :นที�

เช่าด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
- พิจารณาอนมุตัิค่าใช้จ่ายของกองทนุ ตามงบประมาณและความจําเป็น 
- ติดตาม การปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 
10.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
 การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของกองทนุนั :น บริษัทจดัการได้คดัเลือกจากผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์มืออาชีพทั�วไป โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทั :งในด้านประสบการณ์และผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 
ตลอดจนความพร้อมของบุคคลากรและทีมงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื�อหมดวาระตามสัญญา ก็จะมีการ
ประเมินผลงานและพิจารณาการต่อสญัญาและอตัราค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาชีที�เหมาะสม 
 
10.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะนําเสนอแผนงบประมาณประจําปีเพื�อให้บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ สําหรับเป็น
กรอบในการดําเนินงานในรอบปีนั :นๆ โดยในระหว่างการปฏิบตัิงานจะมีการรายงานให้ทางกองทุนทราบเป็นระยะ โดยใน
ส่วนรายรับนั :นจะเป็นรายรับตามสญัญาเป็นส่วนใหญ่ และรายรับอื�นๆ (หากมี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบก่อน ทั :งนี : 
ในส่วนของรายจ่ายต่างๆ จะต้องมีได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อนดําเนินการ 
 
10.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 
 บริษัทจัดการดําเนินการตรวจสอบยอดรายได้ที�สามารถเรียกเก็บจริงกับยอดรายได้ตามสัญญา โดยกําหนดให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นําฝากเข้าบญัชีกองทนุซึ�งมีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ดแูลบญัชีเงินฝากดงักล่าว 
 
10.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 
 
 ค่าตอบแทนของบริษัทจดัการตั :งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2564 สิ :นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2565 แบ่งเป็น 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,768,538.43 บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 953,707.66 บาท 

รวม 5,722,246.09 บาท 
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10.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 
 

บริษัทจดัการได้กําหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 
ซึ�งมีขั :นตอนการดําเนินงานดงันี : 

 

หลังจากที�บริษัทจัดการได้มีมติหรือได้ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศโดยผ่าน website ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวนัและเวลาที�กําหนด 
และในส่วนที�ต้องเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศให้กับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือผู้ ถือหน่วยเพิ�มเติม บริษัทจดัการ
จะดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนดด้วย  

บริษัทจัดการได้มอบหมายให้บุคคล และเฉพาะหน่วยงานในการรายงาน หรือนําส่งข้อมูลและสารสนเทศเพื�อ
เปิดเผยผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการมอบหมายดังกล่าวได้มีการแจ้งรายชื�อผู้มีอํานาจใน
รายงานข้อมลูและสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 
10.11 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 
 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนสามญัประจําปีทุกปี หรือ หากปรากฏกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึ�งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั :งหมดร้องขอให้มีการจดัประชุมผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือในกรณีที�บริษัทเห็นสมควรให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 
10.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 

ตั :งแตว่นัที�  1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที� 30 มิถนุายน 2565 
 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี จํานวนเงิน (บาท) 
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee)                414,800.00   
ค่าบริการอื�น (Non - Auditing Fee)                               -    
รวมค่าใช้จ่ายทั Zงหมด                414,800.00  

 
11. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม 
 

- ไม่มี 
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นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั�น 
 

บริษัทจดัการได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย
บริษัทจดัการได้กําหนดนโยบายและมาตรการป้องกนั รวมทั :งให้ความสําคญักบัการป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัคอร์รัปชนั 
ทั :งนี : บริษัทจัดการได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) 
เรียบร้อยแล้ว 

 
12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

บริษัทจดัการให้ความสําคญัตอ่การควบคมุภายในและบริหารจดัการความเสี�ยง และการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดย
มีฝ่ายกํากับและดูแลการปฏิบตัิงาน ทําหน้าที�ในการควบคุมการปฏิบตัิงานของบุคลากรและฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และกฏหมายที�กําหนด เพื�อช่วยป้องกนั ลดความเสี�ยงหรือความเสียหายที�จะเกิดขึ :น โดยมีการ
จัดทําแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สมํ�าเสมอ 
 
12.1 การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้าฝ่ายกํากับและดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั :งให้นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ เป็นผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหน่วยงานกํากบั
และดูแลการปฏิบตัิงาน เพื�อทําหน้าที�กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานที�กํากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทจัดการ โดยมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องของหัวหน้าฝ่ายกํากับและดูแลการ
ปฏิบตัิงาน ดงันี : 
 
 

ชื�อ – นามสกลุ ประวตัิการศกึษา ช่วงเวลา ประสบการณ์การทํางาน 

นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ - ปริญญาโท  
พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัทิต  
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นด้ิา) 
 
- ปริญณาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
(การบญัชี) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
 

16 เม.ย.2561 - ปัจจบุนั 
 

1 มิ.ย.2558 – 15 เม.ย. 61 
 

16 พ.ค.2557-31 พ.ค. 58 
 

13 ส.ค.2556-15 พ.ค. 57 
 

21 มี.ค.2551 -12 ส.ค. 56 
 

- ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการ
ปฏิบตัิงาน /  บลจ.กรุงศรี 

- ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกํากบัและตรวจสอบ/ 
บลจ.วรรณ 

- ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกํากบัและตรวจสอบ/ 
บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 

- ผู้ อํานวยการอาวโุส  ฝ่ายกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน/ บลจ.ยโูอบี 

- ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกํากบัและกฎหมาย/ 
บลจ.ไอเอ็นจี 
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13. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
13.1 รายการระหว่างกองทุน กับบริษัทจัดการและบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
 
(1) ข้อมลูการทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการและบคุคลที�เกี�ยวข้อง  
 

- ไม่มีรายการ 
 
 (2) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
 

- ไม่มีรายการ 
 
(3) นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทนุ กบับริษัทจดัการ ในอนาคตและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต  
 

บริษัทจดัการไม่มีนโยบายทําธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์กบับริษัทจดัการ แต่ถ้ามีความจําเป็นใน
การทํารายการระหว่างกนัในอนาคตบริษัทจะกําหนดนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศและกฏเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

 
(4) มาตรการหรือกลไกที�สามารถรองรับให้การจดัการกองทุนดําเนินไปในลกัษณะที�เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบ รวมทั :ง
แนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 

บริษัทจดัการมีระบบงานเพื�อป้องกนัการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทนุหรือมีไว้
ซึ�งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทจดัการ ซึ�งครอบคลุมการลงทุนของ บริษัทจัดการ กองทุนภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ รวมถึงการซื :อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน ซึ�งได้แก่ การให้เหตุผลในการทําธุรกรรมเพื�อใช้ในการพิจารณาใน
การทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งโดยทั�วไปจะต้องกระทําภายใต้เงื�อนไขการเป็นธุรกรรมที�ดีที�สดุหรือเป็นประโยชน์ใน 
สถานการณ์ขณะนั :น เป็นธุรกรรมที�มีลกัษณะทางค้าปกติ และมีความเหมาะสมกบันโยบายการลงทุน และความจําเป็นของ
ธุรกรรมดงักล่าว 

 
13.2 รายการระหว่างกองทนุ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบคุคลที�เกี�ยวข้อง  
 

รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้อง บคุคลที�เกี�ยวข้อง ประเภทธุรกรรม 
บมจ.ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ 
กองทนุรวม 

กองทนุมีการฝากเงินฝากประจาํ 12 เดอืน เพื�อให้ บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกหนงัสือคํ :าประกนัการชาํระ 
ค่าไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวงมลูค่า 2.4 ล้านบาท 

 
 
  



49 
 

13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (Soft commission)  
 

บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตผุลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.  

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั  
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี :คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี : จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
เพื�อประโยชน์ของกองทนุ 
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14. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร 

ความเห็น  

ข ้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ศาลาแอทสาทร (“กองทุน”) ซึ/ งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที/ 40 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี/ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ;นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที/สาํคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี; แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร ณ วนัที/ 30 
มิถุนายน 2565 ผลการดาํเนินงาน การเปลี/ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ;นสุดวนัเดียวกัน โดย
ถูกตอ้งตามที/ควรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื/อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานและทรัสต์เพื/อการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐาน ที/สมาคมบริษทัจดัการลงทุน
กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที/กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที/เกี/ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื/นๆ ซึ/ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี;  ขา้พเจา้เชื/อ
ว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที/ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื/อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื/องสาํคญัในการตรวจสอบ  

เรื/ องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื/ องต่าง ๆ ที/มีนัยสําคญัที/สุดตามดุลยพินิจเยี/ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื/องเหล่านี;มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั;งนี;  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื/องเหล่านี;  

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ตามที/กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 6 นโยบายการบญัชีและเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์      ซึ/ง
มีมูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน C,800.GG ลา้นบาท ไดแ้สดงมูลค่ายติุธรรมตามการประเมินราคา
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อิสระ กระบวนการประเมินราคาถูกพิจารณาว่าเป็นเรื/องสาํคญัในการตรวจสอบเพราะเกี/ยวกบัการใช้ดุลยพินิจที/สาํคญัใน
การกําหนดวิธีการประเมินราคาที/เหมาะสมที/นํามาใช้และในการประมาณการขอ้สมมติหลกัที/นํามาใช้        การ
เปลี/ยนแปลงใดๆในขอ้สมมติหลกัที/ใช้ในการประมาณการอาจส่งผลกระทบที/มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของผูป้ระเมินราคาอิสระ และได้สอบถามผูป้ระเมินราคา
เพื/อทาํความเขา้ใจเกี/ยวกบัขอบเขตการทาํงานของผูป้ระเมินราคา วิธีการประเมินราคาและขอ้สมมติที/ใช้ นอกจากนี;  
ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลผลการดาํเนินงานที/เกิดขึ;นจริงกบัขอ้มูลที/ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงได้
สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลกัที/ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที/คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต และ
ที/ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และทดสอบการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 

ขอ้มูลอื/น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื/น ข้อมูลอื/นประกอบด้วย ข้อมูลซึ/ งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีที/อยู่ในรายงานประจาํปีนั;น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงั
วนัที/ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื/น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื/อมั/นต่อข้อมูลอื/น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที/เกี/ยวเนื/องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื/นมีความขดัแยง้
ที/มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที/ไดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื/นมีการแสดง
ข้อมูลที/ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื/อข้าพเจ ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที/ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าต้องสื/อสารเรื/ องดังกล่าวกับผูบ้ริหารเพื/อให้ผูบ้ริหารดาํเนินการแก้ไขข้อมูลที/แสดงขดัต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที/รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี; โดยถูกตอ้งตามที/ควรตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี
สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐานและทรัสต์
เพื /อการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐาน ที/สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสําน ักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเกี/ยวกบัการควบคุมภายในที/ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จาํเป็นเพื/อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที/ปราศจากการแสดงขอ้มูลที/ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื/อง การเปิดเผย
เรื/ องที/เกี/ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื/อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื/อง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั;งใจที/จะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื/องต่อไปได้ 
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ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื/อให้ได้ความเชื/อมั/นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที/ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ/ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื/อมั/นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื/อมั/นในระดบัสูง
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที/ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที/มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที/ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเมื/อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที/ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี;  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเ ยี/ยงผู ้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี/ยงจากการแสดงขอ้มูลที/ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื/อตอบสนองต่อความเสี/ยงเหล่านั;น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที/เพียงพอและเหมาะสมเพื/อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี/ยงที/ไม่
พบขอ้มูลที/ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ/งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี/ยงที/เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื/องจากการทุจริตอาจเกี/ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั;งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลที/ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที/เกี/ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื/อออกแบบวิธีการตรวจสอบที/เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื/อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที/ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที/เกี/ยวขอ้งซึ/งจดัทาํขึ;นโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกี/ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื/องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที/ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที/มีสาระสําคญัที/เกี/ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที/อาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื/องหรือไม่ ถ้า
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที/มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที/เกี/ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลี/ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ;นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที/ไดรั้บจนถึงวนัที/ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื/อง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื;อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที/ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที/ควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดสื้/อสารกบัผูบ้ริหารในเรื/องต่างๆ ที/สําคญั ซึ/ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที/ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที/มีนยัสาํคญัที/พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที/มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

(นางสาวรฐาภทัร ลิ;มสกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน CGHGI 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 27 กรกฎาคม 2565 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร           

งบแสดงฐานะการเงิน           

ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565           

                  
            บาท 

        หมายเหต ุ   2565   2564 

สินทรัพย ์   4         

  
เงินลงทุนที/แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทนุ  3, 5, 12, 16                               -               99,936,276.75  

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม  3, 6, 16         1,800,000,000.00          1,795,000,000.00  
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7             67,930,805.87              23,655,223.34  
  เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 13, 14               2,400,000.00                2,400,000.00  
  ลูกหนี;จากดอกเบี;ย                        4,218.79                       6,918.34  
  รายไดค้่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ 10               7,565,391.01                7,028,811.35  
  สินทรัพยอื์/น                 2,655,834.15                   881,769.14  
    รวมสินทรัพย ์           1,880,556,249.82          1,928,908,998.92  
หนี; สิน               
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4, 10               2,555,281.28                3,695,352.12  
  เงินประกนัการเช่าและบริการ 4, 10             13,220,047.29              28,730,458.15  
  รายไดรั้บล่วงหนา้                    536,359.13                   633,259.38  
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4                        138.68                           49.48  
  หนี; สินอื/น 4                  158,885.51                   663,416.56  
    รวมหนี; สิน               16,470,711.89              33,722,535.69  
สินทรัพยสุ์ทธิ           1,864,085,537.93          1,895,186,463.23  

สินทรัพยสุ์ทธิ :            
  ทุนที/ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน           1,670,000,000.00          1,670,000,000.00  
  กาํไรสะสม 8   194,085,537.93    225,186,463.23  
    สินทรัพยสุ์ทธิ           1,864,085,537.93          1,895,186,463.23  

                  
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย                          11.1621                        11.3484  
จาํนวนหน่วยลงทุนที/จาํหน่ายแลว้ทั;งหมด ณ วนัสิ;นปี (หน่วย)                  167,000,000                 167,000,000  

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี;  
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร       
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ        
ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565                   

      
ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม   ร้อยละของมูลค่า 

      
(บาท)  (บาท)  เงินลงทุน 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์               
ที/ดินพร้อมสิ/งปลูกสร้าง และอุปกรณ์        

 
อาคารสาํนกังานแอทสาทร    

   1,677,916,274.72      1,800,000,000.00                   100.00  
รวมเงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย ์   

  1,677,916,274.72     1,800,000,000.00                  100.00  
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี;  
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร       
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน        
ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2564                   
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน     

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ หมายเลข วนัครบอายุ เงินตน้  มูลค่ายติุธรรม   ร้อยละ
ของมูลค่า 

ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ตราสาร  (บาท)  (บาท)  เงินลงทุน 
           
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
พนัธบตัร                                                 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21729A 29 ก.ค. 2564 
        

25,000,000.00    
        

24,992,331.00   

                  
25.01  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21909A 9 ก.ย. 2564 
        

75,000,000.00    
        

74,943,945.75   

                  
74.99  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ราคาทุน 99,937,892.75 บาท) 
     

100,000,000.00    
       

99,936,276.75    
               

100.00  
                      
           

      
ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม   ร้อยละ

ของมูลค่า 

      (บาท)  (บาท)  เงินลงทุน 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์               
ที/ดินพร้อมสิ/งปลูกสร้าง และ
อุปกรณ์        

 อาคารสํานกังานแอทสาทร    

   
1,677,916,274.72   

   
1,795,000,000.00   

                
100.00  

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์   

  
1,677,916,274.72   

  
1,795,000,000.00   

               
100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี;  
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร             
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ             
สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565             
              บาท 
          หมายเหต ุ    2565     2564  
รายได ้       3         
  รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ   10   59,189,094.64    113,107,360.68  
  รายไดด้อกเบี;ย       198,119.21    308,246.62  
  รายไดอื้/น   10   740,739.73    324,601.06  
    รวมรายได ้       60,127,953.58    113,740,208.36  
ค่าใชจ้่าย     3         
  ตน้ทุนการเช่าและบริการ       20,256,569.31    30,707,480.22  
  ค่าธรรมเนียมการจดัการ   9, 10   4,768,538.43    4,853,690.69  
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์   9   419,631.41    427,124.76  
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   9, 10   953,707.66    970,738.12  
  ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์   14   4,818,055.90    5,409,574.54  
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ       414,800.00    414,800.00  
  ภาษีเงินได ้       7,617.90    5,939.07  
  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอื/น       229,774.30    231,278.27  
    รวมค่าใชจ้่าย       31,868,694.91    43,020,625.67  
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ       28,259,258.67    70,719,582.69  

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   3         
  รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทนุ                                -      (901.50) 

  
รายการกาํไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี/ยนแปลง             

    
ในมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุน   5, 6   5,001,616.00    (19,037,458.80) 

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทนุ       5,001,616.00    (19,038,360.30) 

การเพิ/มขึ;นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน       33,260,874.67    51,681,222.39  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี;  
 
 
 



59 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร             
งบแสดงการเปลี/ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ             
สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565             
              บาท 
          หมายเหต ุ    2565     2564  
การเพิ/มขึ;น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน
ในระหว่างปี           
  กาํไรจากการลงทุนสุทธิ       28,259,258.67    70,719,582.69  
  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน       5,001,616.00    (19,038,360.30) 
การเพิ/มขึ;นของสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน       33,260,874.67    51,681,222.39  

การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถื้อหน่วยลงทุน    3, 11   

      
(64,361,799.97)   

      
(78,740,500.64) 

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหว่างปี       (31,100,925.30)   (27,059,278.25) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี       

   
1,895,186,463.23    

   
1,922,245,741.48  

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี       

   
1,864,085,537.93    1,895,186,463.23  

                    
การเปลี/ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน       หน่วย 

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)             

 หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี                 167,000,000              167,000,000  

 หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี                 167,000,000             167,000,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี; 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร 
งบกระแสเงินสด             
สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565             

              บาท 
               2565     2564  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน             
  การเพิ/มขึ;นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน       33,260,874.67    51,681,222.39  
  ปรับกระทบการเพิ/มขึ;นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน             

    
ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน              

  รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน                                -                        901.50  
  รายการ(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี/ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน           (5,001,616.00)           19,037,458.80  
  ซื;อเงินลงทุน       (64,918,679.80)   (234,685,417.75) 
  ขายเงินลงทุน             165,000,000.00          174,956,214.70  
  ส่วนตํ/ามูลค่าตราสารหนี;ตดับญัชี                  (143,427.45)              (260,026.00) 
  การลดลงในลูกหนี;จากดอกเบี;ย                       2,699.55                  16,242.77  
  การ(เพิ/มขึ;น)ลดลงในรายไดค้่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ                  (536,579.66)           13,062,741.98  
  การ(เพิ/มขึ;น)ลดลงในสินทรัพยอื์/น               (1,774,065.01)                 12,795.02  
  การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย               (1,140,070.84)           (1,966,339.13) 
  การลดลงในเงินประกนัการเช่าและบริการ             (15,510,410.86)           (1,782,594.02) 
  การลดลงในรายไดรั้บล่วงหน้า                    (96,900.25)              (149,671.05) 
  การเพิ/มขึ;น(ลดลง)ในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                           89.20                     (120.58) 
  การลดลงในหนี; สินอื/น                  (504,531.05)              (134,521.06) 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน       108,637,382.50    19,788,887.57  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน             
  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน             (64,361,799.97)         (78,740,500.64) 
    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน             (64,361,799.97)         (78,740,500.64) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ/มขึ;น(ลดลง)สุทธิ               44,275,582.53          (58,951,613.07) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี               23,655,223.34            82,606,836.41  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี               67,930,805.87            23,655,223.34  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี; 
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15. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 

1. ขอ้มูลทั/วไป 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซื;อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ/ งไม่มีการกาํหนดระยะเวลาสิ;นสุดโครงการ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจาํนวน 1,670 ลา้นบาท 
(167 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั;งเป็นกองทุน เมื/อวนัที/ 15 กรกฎาคม WHHW โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี 
จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

กองทุนมีนโยบายที/จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั; งโดยบริษทัจดัการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ในกรณีที/กองทุนมีกาํไรสะสม บริษทัจัดการอาจ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมดงักล่าว  

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี; ได้จัดทาํขึ;นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื/อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื;นฐาน และทรัสตเ์พื/อการลงทุนในโครงสร้างพื;นฐานที/สมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเรื/ องที/แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบบันี;
ไม่ได้กาํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที/ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีที/มีผลบงัคบัใชใ้น
รอบระยะเวลาบญัชีนั;น  

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ/งการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั;นเพื/อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที/ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ;นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบญัชีที/สาํคญั 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที/กองทุนมีสิทธิในเงิน
ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื;อเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั;งสิ;นที/กองทุนจ่ายเพื/อให้ไดม้า
ซึ/ งเงินลงทุนนั;น และเงินลงทุนที/แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัที/กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 



62 
 

- เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ/งจะประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยกาํหนดให้
มีการประเมินราคาทุก 2 ปี และจัดให้มีการสอบทานการประเมินราคาอย่างน้อยทุกหนึ/ งปีนับแต่วนัที/
มีการประเมินราคาครั; งล่าสุด 

- หลกัทรัพยที์/เป็นตราสารหนี;  แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื;อขายที/
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี;ไทย ณ วนัที/วดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิ้ธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี;  ซึ/งมีอายคุรบกาํหนดภายใน 
90 วนั นบัตั;งแต่วนัที/ลงทนุและไม่มีเงื/อนไขการต่ออายเุมื/อมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี;นั;นไม่แตกต่างจาก
ราคาทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทนุสุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ;นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทนุ 

ราคาทุนของเงินลงทุนที/จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี/ยถ่วงนํ;าหนกั 

การแบ่งปันส่วนทนุ 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที/ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดค้่าเช่าภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที/
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ/ งของค่าเช่าทั;งสิ;นตามสัญญา ค่าเช่าที/อาจเกิดขึ;นจะ
บนัทึกใน   กาํไรหรือขาดทุนในรอบบญัชีที/มีรายการดงักล่าว 

รายไดด้อกเบี;ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี;ยที/แทจ้ริง     

ส่วนเกินและส่วนตํ/ามูลค่าของตราสารหนี;ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี;ยที/แทจ้ริง ซึ/ งยอดที/ตดัจาํหน่ายนี; แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัรายไดด้อกเบี;ย 

รายไดอื้/นและค่าใชจ้่ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  

เมื/อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ/งตอบแทนสุทธิที/ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหัก
รายจ่ายใดๆ 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ/ งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที/เกี/ยวกบั สินทรัพย ์หนี; สิน รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที/ผู ้บริหารมี
ความเชื/อมั/นอย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั;นซึ/ งไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื/นและนาํไปสู่การ
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ตดัสินใจเกี/ยวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี; สินนั;น ๆ ดงันั;น ผลที/เกิดขึ;นจริงจากการตั;งขอ้สมมติฐานต่อ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี; สินอาจแตกต่างไปจากที/ประมาณไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ/าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที/การประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะปีนั;น ๆ และจะบนัทึกในงวดที/ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั;งงวดปัจจุบนัและ
อนาคต 

4. ความเสี/ยงทางการเงิน 

ความเสี/ยงดา้นอตัราดอกเบี;ย 

ความเสี/ยงดา้นอตัราดอกเบี;ยคือความเสี/ยงที/มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินจะเปลี/ยนแปลงไป
เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงอตัราดอกเบี;ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี; ไดส้รุปความเสี/ยงดา้นอตัราดอกเบี;ยของกองทุน ซึ/ งประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหนี; สิน
ทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี;ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื/องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565 

 มีอตัราดอกเบี;ย 

ปรับขึ;นลงตาม 

อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบี;ยคงที/ 

  

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบี;ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,930,805.87  -  -  67,930,805.87 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,400,000.00  -  -  2,400,000.00 

ลูกหนี;จากดอกเบี;ย -  -  4,218.79  4,218.79 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ -  -  7,565,391.01  7,565,391.01 

สินทรัพยอื์/น -  -  700,575.86  700,575.86 

หนี; สินทางการเงิน        

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  2,555,281.28  2,555,281.28 

เงินประกนัการเช่าและบริการ -  -  13,220,047.29  13,220,047.29 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  138.68  138.68 

หนี; สินอื/น -  -  158,885.51  158,885.51 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื/องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2564 

 มีอตัราดอกเบี;ย 

ปรับขึ;นลงตาม 

อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบี;ยคงที/ 

  

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบี;ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนที/แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม       

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  -  99,936,276.75  99,936,276.75 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,655,223.34  -  -  23,655,223.34 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,400,000.00  -  -  2,400,000.00 

ลูกหนี;จากดอกเบี;ย -  -  6,918.34  6,918.34 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ -  -  7,028,811.35  7,028,811.35 

สินทรัพยอื์/น -  -  414,841.78  414,841.78 

หนี; สินทางการเงิน        

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  3,695,352.12  3,695,352.12 

เงินประกนัการเช่าและบริการ -  -  28,730,458.15  28,730,458.15 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  49.48  49.48 

หนี; สินอื/น -  -  663,416.56  663,416.56 

ความเสี/ยงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเสี/ยงดา้นเครดิตที/อาจเกิดจากการที/คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที/ระบุไวใ้นเครื/องมือ
ทางการเงิน เนื/องจากกองทุนมีลูกหนี;  อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั;น 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี;  

ความเสี/ยงดา้นอตัราแลกเปลี/ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี; สินทางการเงินที/เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั;นจึงไม่มีความเสี/ยงจากอตัรา
แลกเปลี/ยน 

ความเสี/ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี/ยงดา้นตลาดเนื/องจากผลประกอบการของกองทุนที/ลงทุนในอาคารสํานักงานให้เช่าอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั/วไปและการแข่งขนัทางธุรกิจของทรัพยสิ์นประเภทอาคารสํานกังานให้เช่า โดยเมื/อมี
ความตอ้งการใชพื้;นที/ของอาคารสํานกังานให้เช่าลดลง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณพื;นที/อาคารที/ว่าง
เพิ/มขึ;น จึงทาํให้เกิดภาวะการแข่งขนัสูงมากขึ;นในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ หรือรักษาผูเ้ช่ารายเดิมให้คงอยู่กับอาคาร
สํานักงานของตน หรือหากมีความตอ้งการใช้พื;นที/สํานักงานมากขึ;น ก็จะทาํให้ผูป้ระกอบการบางรายหันมาสร้าง
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อาคารสํานกังานให้เช่าเพิ/มขึ;น ซึ/ งจะส่งผลกระทบทาํให้อุปทานในตลาดเพิ/มมากขึ;น ซึ/ งหมายถึงภาวะการแข่งขนั
ทางธุรกิจอาจจะเพิ/มขึ;นตามไปดว้ย 

การบริหารความเสี/ยง    

กองทุนบริหารความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ;นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี/ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที/จะลงทุน 

5. เงินลงทุนที/แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

รายการเคลื/อนไหวของเงินลงทุนที/แสดงมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 มีดงัต่อไปนี;  
 บาท 

 2565  2564 

ยอดยกมา ณ วนัตน้ปี 99,936,276.75  39,985,408.00 

เพิ/มขึ;น 64,918,679.80  234,685,417.75 

จาํหน่าย   (164,856,572.55)  (174,697,090.20) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 1,616.00  (37,458.80) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ;นปี -  99,936,276.75 

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

รายการเคลื/อนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม สําหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปนี;  

 บาท 

 2565  2564 

ยอดยกมา ณ วนัตน้ปี 1,795,000,000.00  1,814,000,000.00 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ;นจากการประเมินราคา 5,000,000.00  (19,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ;นปี 1,800,000,000.00  1,795,000,000.00 

 

ในระหว่างปี 2565 กองทุนไดใ้ห้บริษทัประเมินราคาอิสระ คือ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศ
ไทย) จาํก ัด ประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซึ/ งตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัที/ 18 
กรกฎาคม WH65 ระบุว่าใชวิ้ธีการประเมินราคาตามวีธีรายได ้(Income Approach) โดยมีรายละเอียดดงันี;  

ทรัพยสิ์น  วนัที/ประเมินราคา  ราคาประเมิน (บาท) 

ที/ดิน และอาคารสาํนกังานแอทสาทร  30 มิถุนายน 2565  1,800,000,000.00 
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ในระหว่างปี 2564 กองทุนไดใ้ห้บริษทัประเมินราคาอิสระ คือ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศ
ไทย) จาํก ัด ประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซึ/ งตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัที/ 16 
สิงหาคม WH64 ระบุว่าใชวิ้ธีการประเมินราคาตามวีธีรายได ้(Income Approach) โดยมีรายละเอียดดงันี;  

ทรัพยสิ์น  วนัที/ประเมินราคา  ราคาประเมิน (บาท) 

ที/ดิน และอาคารสาํนกังานแอทสาทร  23 กรกฎาคม 2564  1,795,000,000.00 

ดงันั;น กองทุนไดบ้นัทึกกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลี/ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 เป็นจาํนวน 5.00 ลา้นบาท และ (19.00) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เมื/อวนัที/ 31 สิงหาคม 2564 ผูเ้ช่าพื;นที/รายใหญ่ ซึ/งมีจาํนวนพื;นที/เช่าและบริการรวม 7,300.80 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
41.68 ของพื;นที/ให้เช่าและให้บริการทั;งหมด ไดแ้จง้ว่าไม่ประสงคต์่ออายุสัญญาเช่าขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม กองทุนได้
เตรียมแผนการแกไ้ข โดยการสรรหาผูเ้ช่าพื;นที/รายใหม่เขา้มาทดแทนให้เร็วที/สุด จากการดาํเนินการตามแผนการ
ตลาดและแผนการประชาสัมพนัธ์ทุกช่องทาง 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท  อตัราดอกเบี;ย (%) 

ธนาคาร 2565  2564  2565  2564 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 67,930,805.87  23,655,223.34  0.10  0.05 

8. กาํไรสะสม 

รายการเคลื/อนไหวของกาํไรสะสม สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี;  

 บาท 

 2565  2564 

ยอดยกมา ณ วนัตน้ปี 225,186,463.23  252,245,741.48 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 28,259,258.67  70,719,582.69 

ขาดทนุสุทธิจากเงินลงทุน -  (901.50) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการเปลี/ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ 5,001,616.00  (19,037,458.80) 

การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (64,361,799.97)  (78,740,500.64) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ;นปี 194,085,537.93  225,186,463.23 

9. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียม
การจดัการขั;นตํ/า 300,000 บาทต่อเดือน 
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- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.023 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และมี
ค่าใชจ้่ายของผูดู้แลผลประโยชน์สาํหรับการปฏิบติัหนา้ที/ในการออกไปตรวจสอบอสังหาริมทรัพยข์องกองทนุ
ในอตัราไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั; ง และ ค่าใชจ้่ายอื/นๆ ในอตัราไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั; ง 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนขั;นตํ/า 20,000 บาทต่อเดือน 

10. รายการธุรกิจกบักิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที/สําคัญกับบริษทัจัดการและกิจการอื/น ซึ/ งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษทัจัดการและกองทุน รายการที/สาํคญัดังกล่าวสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน WH65 
และ WH64 มีดงัต่อไปนี;  

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,768,538.43  4,853,690.69  ตามที/ระบใุนสัญญา (ดหูมายเหตุ 9) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 953,707.66  970,738.12  ตามที/ระบใุนสัญญา (ดหูมายเหตุ 9) 

ธนาคารออมสิน      

- ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์      

ซื;อเงินลงทนุ 14,990,685.30  -  ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 39,346,756.44  39,414,789.23  ตามที/ระบใุนสัญญา  

รายไดอื้/น 78,235.00  58,165.00  ราคาตลาด 

ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที/มีสาระสาํคญักบักิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัดงันี;  

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 409,954.66  419,320.53 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 81,990.93  83,864.11 

ธนาคารออมสิน    

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ 645,375.17  867,315.71 

เงินประกนัการเช่าและบริการ 8,535,568.19  8,535,568.19 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 

ชื/อบริษทั ประเทศ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั ไทย  บริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารออมสิน ไทย  ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ 
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11. การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทนุไดจ้่ายเงินปันผล ดงันี;  

วนัปิดสมุดทะเบียน  สาํหรับรอบระยะเวลา  อตัราหน่วยละ (บาท)  รวม (บาท) 

15 กนัยายน WH64  1 กรกฎาคม WH63 - 30 มิถุนายน 2564  0.3854  64,361,799.97 

10 กนัยายน WH63  1 กรกฎาคม WH62 - 30 มิถุนายน 2563  0.4715  78,740,500.64 

12. ขอ้มูลเกี/ยวกบัการซื;อขายเงินลงทนุ 

กองทุนไดซื้;อขายเงินลงทุนสําหรับปีสิ;นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัeวสัญญาใช้เงินเป็น
จาํนวนเงิน 229.92 ลา้นบาท (ปี 2564: จาํนวนเงิน 409.64 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.36 (ปี 2564: ร้อย
ละ 21.61) ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี 

13. เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ณ วันที/  30 มิถุนายน 2565 และ 2564 เงินฝากสถาบันการเงินแห่งหนึ/ ง จํานวนเงิน 2.40 ล้านบาท ได้ใช้เป็น
หลกัประกนัในการใช้ไฟฟ้า (ดูหมายเหตุ 14) 

14. ภาระผกูพนั 

ณ วนัที/ 30 มิถุนายน WHg5 กองทุนมีภาระผกูพนัตามสัญญา ดงันี;  

1. จากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ;าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จาํนวนเงิน 2.40 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 13) 
2. จ่ายตามสัญญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.55 ลา้นบาท 
3. จ่ายตามสัญญาแต่งตั;งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยก์บับริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตี;  จาํกดั ให้บริการและจดัการ

อสังหาริมทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ แอทสาทร โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 1 ปี ค่าตอบแทนการบริหารจดัการในปี 
2565 และ 2564 เดือนละ 388,434.20 บาท และ 439,814.10 บาท ตามลาํดบั ในกรณีที/กองทุนมีความประสงค์
จะต่ออายสัุญญา กองทุนจะแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัสิ;นสุดอายุ
ของสัญญา 

4. ภาระผกูพนัจากรายไดต้ามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

จาํนวนเงินขั;นตํ/าที/จะไดรั้บในอนาคตทั;งสิ;นภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานที/ยกเลิกไม่ได ้มีดงันี;  

ระยะเวลา  บาท 

ไม่เกินหนึ/งปี  47,203,209.08 

เกินหนึ/งปีแต่ไม่เกินห้าปี  31,799,614.63 

        รวม  79,002,823.71 

15. ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 

กองทุนดาํเนินงานธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ในส่วนงาน
ดาํเนินงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
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16. ขอ้มูลเกี/ยวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที/จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที/จะจ่ายเพื/อโอนหนี; สินให้ผูอื้/น โดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที/เกิดขึ;นในสภาพปกติระหว่างผูซื้;อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัที/วดัมูลค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซื;อขายในตลาดที/มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี; สินซึ/ งแนวปฏิบติัทางบญัชีที/
เกี/ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที/ไม่มีตลาดที/มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หนี; สินที/มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื;อขายในตลาดที/มีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที/เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที/สามารถ
สังเกตไดที้/เกี/ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี; สินที/จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั;นให้มากที/สุด 

ตารางต่อไปนี; แสดงถึงเครื/องมือทางการเงินที/วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี;  

- ราคาเสนอซื;อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที/มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี; สินอย่างเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัที/ 
1) 

- ขอ้มูลอื/นนอกเหนือจากราคาเสนอซื;อขายซึ/ งรวมอยู่ในระดบัที/ C ที/สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที/คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั;นหรือหนี; สินนั;น (ขอ้มูลระดบัที/ W) 

- ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี; สินซึ/ งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที/สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที/ไม่สามารถสังเกต
ได)้ (ขอ้มูลระดบัที/ 4) 

ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยที์/วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั;นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงันี;  

 บาท 

 ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบัที/ 1 ระดบัที/ 2 ระดบัที/ 3 รวม 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ตามมูลค่ายติุธรรม - - 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 

 

 บาท 

 ณ วนัที/ 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบัที/ 1 ระดบัที/ 2 ระดบัที/ 3 รวม 

เงินลงทุนที/แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม     
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 99,936,276.75 - 99,936,276.75 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ตามมูลค่ายติุธรรม - - 1,795,000,000.00 1,795,000,000.00 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที/ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 และ 3 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี; ที/มีการซื;อขายในตลาดคาํนวณจากราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื;อ
ขายที/ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี;ไทย ณ วนัสิ;นรอบระยะเวลารายงาน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ข้อมูลหลกัที/ผูป้ระเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ วิธีการประเมินราคาตามวิธีคิดจากรายได้-
(Income-Approach)-แบบวีธีคิดลดกระแสเงินสด-(Discounted-Cash-Flow Method) 

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม 

17. การอนุมติังบการเงิน 
งบการเงินนี;ไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื/อวนัที/ 27 กรกฎาคม 2565 
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16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของบริษัทจัดการ 
 

(1) ภาพรวมของการดําเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญั 
 
การดําเนินงานในรอบปีบญัชีสิ :นสุดเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนมีรายได้รวมลดลงจากรอบปีก่อนหน้าในอตัรา

ร้อยละ 47.13 เป็นผลมาจากมีผู้ เช่าพื :นที�รายใหญ่ย้ายออก ประกอบกับการลดลงของรายได้จากค่าสาธารณูปโภครวมถึง
มาตรการเยียวยาผู้ เช่าพื :นที�ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ขณะที�ค่าใช้จ่ายรวมลดลง
จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 25.92 ทั :งนี :เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่าเช่าค่าบริการลดลง รวมถึงมาตรการการ
ประหยัดพลังงานต่างๆของอาคาร อัตราค่าเช่าเฉลี�ยที�ได้รับมีการปรับเพิ�มขึ :นเล็กน้อยเนื�องจากอัตราการปรับค่าเช่า
ค่าบริการในการต่อสญัญาจากผู้ เช่าพื :นที� 

  
(2) ความสามารถในการทํากําไร 
 
ความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานของกองทุนในปีนี :คงที� เนื�องจากมีพื :นที�ว่างเพิ�มขึ :น ถึงแม้จะ

สามารถหารายได้อื�นๆ เพิ�มเติม และเนื�องจากต้นทุนส่วนใหญ่ในการบริหารจดัการเป็นต้นทุนคงที� ดงันั :นเมื�อมีรายได้ผ่าน
จุดคุ้มทนุ (Break-even) ขึ :นไปแล้ว รายได้ส่วนเพิ�มขึ :นต่อจากจดุคุ้มทุนนี :ก็จะทําให้อตัราการเพิ�มขึ :นของกําไรเป็นไปในแบบ
เป็นอตัราเร่ง 

 
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 
บริษัทจดัการและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้พยายามบริหารจดัการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุ โดย

ดแูลรักษาสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพดีมาโดยตลอด จากข้อมลูพบว่ามลูค่าทรัพย์สินที�ประเมินโดยผู้ประเมินมลูค่าอิสระ มี
การปรับเพิ�มขึ :นจาก 1,807 ล้านบาท ในปี 2562  และในปี 2563 เป็น 1,814 ล้านบาท แต่มีการปรับลงจากสถานการการ
แพร่ระบาดของเชื :อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 เป็น 1,806 ล้านบาทและ เมื�อมีเหตุผู้ เช่าพื :นที�รายใหญ่ไม่ต่อสญัญาเช่าและ
บริการ ส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินลดลง เป็น 1,795 ล้านบาท และปรับขึ :นมาในปี 2565 เป็น 1,800 ล้านบาท หากพิจารณา
รายละเอียดสมมติฐานผู้ประเมินมลูค่าปีล่าสดุสรุปได้ดงันี : 

อัตราค่าเช่าเฉลี�ยจะมีการปรับขึ :นตามรอบสัญญาในอัตราร้อยละ 3 ทุกปี ขณะที�อัตราการครอบครองพื :นที� 
(Occupancy rate) คาดการณ์ว่าการเช่าพื :นที�จะเข้าสู่สภาวะคงที�หลงัจากปี 2569 ในอตัราร้อยละ 92 

ประมาณการรายได้: รายได้จากการเชา่และบริการคาดว่าจะมีการปรับเพิ�มขึ :นตามพื :นที�ๆ ปล่อยเช่าได้เพิ�มขึ :น และ
รายได้อื�นๆ เช่น ค่า OT แอร์ ค่าที�จอดรถ ก็จะปรับเพิ�มขึ :นตามสดัส่วนการเช่าพื :นที�ๆ มากขึ :น 

ประมาณการรายจ่าย: ค่าใช้จ่ายจะมีการปรับเพิ�มขึ :นตามสดัส่วนพื :นที�ๆ มีผู้ เช่าเข้ามามากขึ :นและมีการปรับเพิ�มตามอตัรา
ค่าใช้จ่ายที�ปรับเพิ�มขึ :นทั�วไป 



72 
 

อตัราคิดลด (Discount Rate) และ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate): ผู้ประเมินใช้อตัราคิด
ลดที� 9% และอตัราผลตอบแทนการลงทนุที� 7% ซึ�งได้พิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขนัตลอดจนปัจจยัต่างๆ 
จึงสรุปใช้อตัราดงักล่าวในการประมาณการมลูค่า ซึ�งบริษัทจดัการเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที�เหมาะสมทั�วไป 

เมื�อพิจารณาภาพรวมและรายละเอียดของรายงานประเมินมลูค่าประจําปี 2564  ซึ�งจดัทําโดย บริษัท เอ็ดมนัด์ไต 
แอนด์ คอมพานี(ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งได้มีการอ้างอิงจากสญัญารายได้และรายจ่ายปัจจุบนั ประกอบกับการคาดการณ์
รายได้และรายจ่ายบนสมมติฐานที�สมเหตุสมผลจนนํามาซึ�งมลูค่าทรัพย์สินตามสภวะตลาดล่าสดุ บริษัทจดัการจึงเห็นว่า
มูลค่าที�ได้รับมีความเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์สาธารณะ สามารถนํามาใช้อ้างอิงเพื�อพิจารณามลูค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินได้ 

 
(4) ความสามารถในการชําระหนี : 
 
หนี :สินของกองทุน ณ สิ :นวนัที� 30 มิถุนายน 2565 มีจํานวน 16.47 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 51.30 

คือในส่วนของเงินประกนัการเช่าและบริการ จากผู้ เช่ารายใหญ่ไม่ต่อสญัญาเช่าและบริการฯ โดยเงินในส่วนนี :บริษัทจดัการ
ได้นํามาบริหารจดัการในรูปการลงทุนตราสารทางการเงินระยะสั :นที�สามารถเปลี�ยนเป็นเงินสดและใช้คืนหนี :เมื�อถึงกําหนด
ระยะเวลาหรือถกูร้องขอ 

 
(5) สภาพคล่องของกองทนุ 
 
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 ทรัพย์สินสภาพคล่องรวมทั :งเงินฝากธนาคารรวมอยู่ที�ประมาณ 67.93 ล้านบาท ซึ�ง

เพียงพอที�จะคืนหนี :ระยะสั :น เช่น เงินประกันการเช่าให้แก่ผู้ เช่าเมื�อสิ :นสุดสัญญา และการจ่ายเงินปันผลตามรอบปีบญัชี 
นอกจากสภาพคล่องที�มีอยู่แล้วกองทุนยงัคงมีรายได้สทุธิรับจากการบริหารจดัการอาคารเข้ามาเพิ�มเติมทุกเดือน จึงทําให้
สภาพคล่องของกองทนุมีเพียงพอต่อการบริหารจดัการ 

 
(6) ผลตอบแทนของกองทนุ 
 
ในรอบปีบญัชีสิ :นสดุเดือนมิถุนายน 2564 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยเป็นจํานวน 70.72  ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.854 ต่อปีเมื�อพิจารณาจากเงินลงทุนของกองทุน โดยเงินปันผลในปีนี :ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ�งมีการ
จ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน 86.53  ล้านบาท เนื�องจากรายรับของกองทนุลดลง 

 
สําหรับในรอบปีบญัชี 2564-2565 กองทุนและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้กําหนดแผนงานที�จะปรับเพิ�มอตัราการ

เช่าตลอดจนอตัราค่าเช่าให้สงูขึ :นเพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่กองทนุเพื�อผลตอบแทนที�สงูขึ :นต่อไป 
 


