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เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

          กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
 

          บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2559 ระหว่างวันที, 1 มกราคม 2559  ถึงวันที, 31 ธันวาคม 2559 ของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ เพื,อรายงานผลการดําเนินการของกองทนุให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ได้ทราบ  

          บริษัทขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที,ได้ให้ความเชื,อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทนุของทา่นเสมอมา  

 
 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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1. ข้อมูลกองทุน 

1.1 ชื�อกองทุน : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอนิเวสเม้นต์ (TCIF) 

 ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที,ไมรั่บซื 6อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ,งหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน                     

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 อายุโครงการ : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

 ลักษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง  

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ :  27,111,990,000 บาท 

(1) จํานวนเงินทนุของโครงการในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 6งแรก:     1,960,000,000 บาท 

(2) จํานวนเงินทนุของโครงการในการเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนครั 6งที, 1 : 25,151,990,000 บาท 

 ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน : 

• การเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 6งแรก :                                                     1,960,000,000  บาท 

- จํานวนหนว่ยลงทนุที,เสนอขาย :                196,000,000  หนว่ย 

- ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ :                                                                  10.00  บาท 

• การเสนอขายหนว่ยลงทนุสาํหรับการเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนครั 6งที, 1:     25,151,990,000 บาท 

- จํานวนหนว่ยลงทนุที,เสนอขาย  :                                                2,017,000,000 หนว่ย 

- ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ :                                                                   12.47 บาท 

• จาํนวนหน่วยลงทุน 2,213,000,000 หนว่ย 

(1) จํานวนหนว่ยลงทนุก่อนการเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนครั 6งที, 1  :    196,000,000 หนว่ย 

(2) จํานวนหนว่ยลงทนุที,เพิ,มเพื,อการเสนอขายสาํหรับการเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนครั 6งที, 1 : 2,017,000,000 หนว่ย  

ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบชืุ,อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

1.2 ชื�อบริษัทจัดการกองทุน/ผู้ดแูลผลประโยชน์  

 บริษัทจดัการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  เลขที, 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั 6น 32  
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
  กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  ธนาคารซติี 6แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
   เลขที, 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท (สี,แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
   กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรภายในประเทศ 1588 (24ชั,วโมง) หรือ 0-2232-2484 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดการผลประโยชน์ ข้อมูลทั�วไป 
 2.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ในการดําเนินการและการจดัหาผลประโยชน์กองทนุ 

  เพื,อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั,วไป โดยนําเงินที,ได้จากการระดมเงินทุนไปซื 6อและ/หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี,ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที,
กองทนุรวมฯได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไมว่่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื,นใดเพื,อประโยชน์ของทรัพย์สิน 
เพื,อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื,นและ/หรือ
หลกัทรัพย์อื,นและ/หรือการหาดอกผลอื,นโดยวิธีอื,นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยวข้องกําหนด 

 การลงทนุครั 6งแรก : 
 บริษัทจัดการจะนําเงินที,ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯมาลงทุนในโครงการอาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ เลขที, 
1854 , 1858 ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที, 4+800 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการอาคารทีซีไอเอฟ ทาว
เวอร์เป็นกลุม่อาคารสํานกังาน 3 อาคาร และอาคารจอดรถ 1 อาคาร ซึ,งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 817 คนั และที,จอดรถยนต์
โดยรอบอาคารอีกประมาณ 105 คนั ตั 6งอยู่บนเนื 6อที,ดินทั 6งหมด 9 ไร่ 26 ตารางวา หรือ 3,626 ตารางวา ทั 6งนี 6 เป็นพื 6นที,ใช้สอยรวม 
110,518 ตารางเมตร  และพื 6นที,ให้เช่ารวมสทุธิ 54,750 ตารางเมตร  โดยในโครงการมีสิ,งอํานวยความสะดวกประกอบ เช่นร้านค้า
ย่อย จํานวนกว่า 20 ร้าน ศนูย์อาหาร ห้องประชุม ศนูย์ออกกําลงักาย ซึ,งประกอบด้วยสระว่ายนํ 6า สนามสควอช เซาวน่า พร้อมทั 6ง
ระบบสื,อสารที,ทนัสมยั เช่น สายเคเบิลใยแก้ว หรือศนูย์บริการรับฝากข้อมลู (Data Center) เป็นต้น เพื,อให้บริการแก่ผู้ เช่าใน
โครงการ  

 การลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 : 
กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุในกรรมสทิธิUและสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 กบัเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ดงันี 6 1. ราชินีมลูนิธิ 2. บริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั 3. กองทนุรวมรีเจนท์ 
โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ 4. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน 5. นายมารค ตามไทและ 6. นายบดินทร์ ตาม
ไทโดยมีมลูคา่การเข้าลงทนุรวมทั 6งสิ 6นไมเ่กิน 24,970 ล้านบาท  

กองทนุรวมฯจะระดมทนุเพื,อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 โดยลงทุนในกรรมสิทธิUและ
สทิธิการเช่าในที,ดินและอาคารประเภทสาํนกังานจํานวนรวมทั 6งสิ 6น 4 โครงการ โดยมีพื 6นที,ดินรวมประมาณ 25 ไร่ 10.70 ตารางวาและ
พื 6นที,อาคารรวมประมาณ 629,471 ตารางเมตร รวมถึงลงทนุในทรัพย์สนิอื,น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที,ดินและอาคาร เครื,องมือ อปุกรณ์ 
งานระบบและทรัพย์สนิอื,นที,เกี,ยวข้อง เกี,ยวเนื,องและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที,ดินและอาคารดงักลา่ว 

2.2 การเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญั 
                               -ไมม่-ี 
 
2.3 ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือของผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่  
 

ชื�อกิจการ ประเทศที�จัดตั �ง/
สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษัท แอสเสท เวิรด์ จํากดั (เดิมชื�อ : บริษัท 
แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จํากดั) 

ไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 

TVC Investments Limited หมูเ่กาะเคย์แมน เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 
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ชื�อกิจการ ประเทศที�จัดตั �ง/
สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษัท ฐานถาวร (2012) จํากดั ไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 
BANK OF SINGAPORE สงิคโปร์ เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 
ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดัการกองทนุ ซึ,งถือ

หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทจดัการกองทนุ  
ธนาคารซิตี 6แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) 
ไทย เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน

กองทนุ 
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6                 

แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
ไทย เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน ตั 6งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2558 

และเป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ
อาคารอินเตอร์ลิงค์  ทาวเวอร์ โครงการอาคาร 
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคาร 208 และโครงการ
อาคารแอทธินี 

บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั ไทย เป็ นผู้ บริหารทรัพย์สิ นจนถึ งวันที,  30 กันยายน  
2558 และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที.ซี.ซี. คอม
เมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากัด จนถึง
วนัที, 29 ธนัวาคม 2558 

บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั  ไทย เป็ น ผู้ บ ริ ห า รท รัพ ย์ สิ น  แ ล ะ เป็ น ผู้ บ ริห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ ของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาว
เว อ ร์  (เ ดิ ม ชื� อ  : โค ร ง ก า ร อ า ค า ร ไซ เบ อ ร์ 
เวิร์ลด) ตั 6งแตว่นัที, 1 ตลุาคม 2558 

บริษัท ทีซีซี อินเตอร์ลงิค์ จํากดั (เดิมชื�อ : บริษัท 
ทีซีซีซีแอล เชียงใหม่ จํากดั) 

ไทย บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมน
เนจเม้นท์ จํากดั ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 99.98 

บริษัท ออฟฟิศเวิลด์ 1 จํากดั ไทย บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6  
แมนเนจเม้นท์ จํากดั ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 99.99 

กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ ไทย กองทนุที,บริหารโดยบริษัทจดัการกองทนุเดียวกนัและ
เป็นผู้ขายทรัพย์สนิ (เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์)  

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้อง
เบสท์ฟอร์จนู 

ไทย กองทนุที,บริหารโดยบริษัทจดัการกองทนุเดียวกนัและ
เป็นผู้ขายทรัพย์สนิ (เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์)  

บริษัท ทีซีซี เวิลด์ จํากดั ไทย บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็น
ผู้ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 25 

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ 
แมนเนจเม้นท์ จํากดั ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 99.99  

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที.ซี.ซี. 
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ชื�อกิจการ ประเทศที�จัดตั �ง/
สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   
คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ,ง
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 สาํหรับปี 2558 

บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั,น จํากดั ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที.ซี.ซี.  
คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ,ง
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 สาํหรับปี 2559 
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2.4 ข้อมลูของทรัพย์สนิของกองทนุ 
 2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สนิโดยแยกตามประเภททรัพย์สนิ 

 มลูค่ายุติธรรม ร้อยละ

 (บาท) ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

145,262,127.00 0.52%

ต ั �วสญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน 556,084,535.00      0.00%

0 0.00%

บตัรเงินฝาก 0 0.00%

ต ั �วเงินคลงั 0 0.00%

                              รวม 701,346,662.00 2.50%

เงินลงทนุในเงินฝากประจํา 802,012,754 2.86%

                               รวม 802,012,754 2.86%

เงินลงทนุในสินทรพัย์ประเภทอสงัหาริมทรพัย์ 27,199,000,000.00 96.90%

                               รวม 27,199,000,000.00 96.90%

ดอกเบี3ยคา้งรบั 3,031,147.00 0.01%

ลูกหนี3 คา่เชา่และบริการ 202,687,277.00 0.72%

เงินชดเชยประกยัรายได้ 19,964,204.00 0.07%

สินทรพัย์อื9นๆ 8,946,656.0 0.03%

                                รวม 234,629,284.00 0.84%

28,936,988,700.00 103.09%

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -72,269,202.00 -0.26%

เจ้าหนี3 อื9น -122,891,475.00 -0.44%

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการรบัล่วงหน้า -91,576,927.00 -0.33%

เงินมดัจํารบัจากผูเ้ชา่ -579,799,070.00 -2.07%

หนี3 สินอื9นๆ -49,823.00 0.00%

-866,586,497.00 -3.09%

28,070,402,203.00 100.00%

2,213,000,000.00 หน่วย

12.6843 บาทมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

6.  หน ี.สินอื0น

รวมมลูค่าหน ี.สิน

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

จํานวนหน่วยลงทนุ

3.  เงินลงทุนในเงินฝากประจํา

4.  เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภทที0ลงทุน
ณ วันที0 31 ธันวาคม 2559

รายการทรัพย์สิน

1.  เงินฝากธนาคาร

5.  สินทรัพย์อื0น

รวมมลูค่าทรัพย์สิน

2.  เงินลงทุนในตั<วสัญญาใช้เงินและตราสารหน ี.

ต ั �วแลกเงินและต ั �วสญัญาใชเ้งินที9รบัรองหรือรบัอาวลัโดยสถาบนัการเงิน
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 2.4.2 รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทนุทกุรายการแยกตามทรัพย์สนิ 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
การลงทุนครั�งแรก 

   

ลําดับ อาคาร ที9ตั3 งทรัพยสิ์น รายละเอียดทรัพยสิ์น พื3นที9ให้เช่าทั3 งหมด  (ตารางเมตร)

กรรมสิทธิA สิทธิการเช่า  รวม ราคาประเมิน อัตราผลตอบแทน อัตราคิดลด

(ไร่) (ไร่)  (ไร่) (ล้านบาท) จากการลงทุน

1 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที9 46 ,1854 และ 1858 9-0-26 - 9-0-26 ประกอบด้วยโฉนดที9ดิน รวม 4 แปลง  (โฉนดเลขที9 32439, ในโครงการมีพื3นที9ใช้สอยรวม 1,985 7% 10%

(เดมิชื0อทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์) ถนนบางนา  ตราด กิโลเมตร 247619, 247620, 247621) อาคารสํานักงาน 3 อาคาร 110,518 ตารางเมตร  และพื3นที9ให้เช่า

ที9 4+800  แขวงบางนา อาคารจอดรถ 1 อาคาร และงานระบบ พร้อมทั3 งส่วนควบ รวมสุทธิ 54,750 ตารางเมตร

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และอุปกรณ์ที9เกี9ยวข้อง

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั9น จํากัด

ราคาประเมิน / ผู้ประเมินใช้วธิีพิจารณาจากรายได้

ลักษณะการลงทุนในที9ดินของกองทุน

วนัที9ประเมิน 2 มีนาคม 2559

ใช้ระยะเวลาการประเมินค่า 10 ปี+ขาย

ณ สิ3นปีที9 10 ในราคาตาม Terminal Value

เริ9มตั3 งแต่ มี.ค.59  สิ3นสุด มี.ค.69

 
 

การลงทุนเพิ�มทุนครั�งที� 1 
 

   

ลําดับ อาคาร ที9ตั3 งทรัพยสิ์น รายละเอียดทรัพยสิ์น พื3นที9ให้เช่าทั3 งหมด  (ตารางเมตร)

กรรมสิทธิA สิทธิการเช่า  รวม ราคาประเมิน อัตราผลตอบแทน อัตราคิดลด

(ไร่) (ไร่)  (ไร่) (ล้านบาท) จากการลงทุน

2 แอทธินี เลขที9 63 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี - 6-1-70 6-1-70 กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการเช่าช่วงที9ดินและเช่าอาคาร ขนาดพื3นที9อาคารรวมประมาณ 3,050 11%

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แอทธินี ทาวเวอร์ ส่วนควบของอาคาร เครื9องมือ อุปกรณ์ 85,531 ตารางเมตร

งานระบบและทรัพยสิ์นอื9นที9เกี9ยวข้อง เกี9ยวเนื9องและ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารแอทธินี

3 เอ็มไพร์ เลขที9 1 ถนนสาทรใต้ 8-0-58.7 - 8-0-58.7 กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิA ในที9ดิน ขนาดพื3นที9อาคารรวมประมาณ 15,209 6% 10%

 แขวงยานนาวา เขตสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ส่วนควบของอาคาร เครื9องมือ 314,844 ตารางเมตร(อาคารสํานักงาน

กรุงเทพมหานคร อุปกรณ์ งานระบบและทรัพยสิ์นอื9นที9เกี9ยวข้อง เกี9ยวเนื9อง 313,090  ตารางเมตร, อาคารควบคุมและ

และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารเอ็มไพร์ ผลิตไฟฟ้า 1,754 ตารางเมตร )

4 ซีดบัเบิ.ลยู ทาวเวอร์ เลขที9 90 ถนนรัชดาภิเษก 7-3-32 - 7-3-32 กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิA ในที9ดิน ขนาดพื3นที9อาคารรวมประมาณ 5,884 7% 10%

(เดมิชื0อ ไซเบอร์เวร์ิลด)  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง อาคารไซเบอร์เวร์ิลด ส่วนควบของอาคาร เครื9องมือ อุปกรณ์ 204,170 ตารางเมตร

กรุงเทพมหานคร งานระบบและทรัพยสิ์นอื9นที9เกี9ยวข้อง เกี9ยวเนื9องและจําเป็น

ต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารไซเบอร์เวร์ิลด

5 208 เลขที9 208 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี 2-2-50 - 2-2-50 กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิA ในที9ดิน ขนาดพื3นที9อาคารรวมประมาณ 1,071 6% 10%

เขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร อาคาร 208 วายเลสโร้ด ส่วนควบของอาคารเครื9องมือ อุปกรณ์ 24,926 ตารางเมตร

งานระบบและทรัพยสิ์นอื9นที9เกี9ยวข้อง เกี9ยวเนื9องและจําเป็น

ต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร 208

ราคาประเมิน / ผู้ประเมินใช้วธิีพิจารณาจากรายได้

ลักษณะการลงทุนในที9ดินของกองทุน บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด

วนัที9ประเมิน 2 มีนาคม 2559

ใช้ระยะเวลาการประเมินค่า 10 ปี+ขาย

ใช้ระยะเวลาการประเมินค่า 10 ปี+ขาย

ณ สิ3นปีที9 10 ในราคาตาม Terminal Value

เริ9มตั3 งแต่  มี.ค.59 สิ3นสุด มี.ค.69

ใช้ระยะเวลาการประเมินค่า 33 ปี 8 เดือน

เริ9มตั3 งแต่ มี.ค.59 สิ3นสุด  ต.ค.92

ณ สิ3นปีที9 10 ในราคาตาม Terminal Value

เริ9มตั3 งแต่  มี.ค.59 สิ3นสุด มี.ค.69

ใช้ระยะเวลาการประเมินค่า 10 ปี+ขาย

ณ สิ3นปีที9 10 ในราคาตาม Terminal Value

เริ9มตั3 งแต่  มี.ค.59 สิ3นสุด มี.ค.69

 
 

ลักษณะประเภทการใช้งาน : อาคารสาํนกังาน 
กลุ่มลุกค้าเป้าหมาย            : อาคารสาํนกังาน  

วันที�กองทุนเข้าลงทุน :  
- การลงทนุครั 6งแรกของกองทนุรวมฯ: วนัที, 25 มีนาคม 2553 
- การเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนครั 6งที, 1 :  วนัที, 27 มิถนุายน 2556 
ราคาที�กองทุนรวมฯเข้าลงทุน :   
- การลงทนุครั 6งแรกของกองทนุรวมฯ  จํานวน  1,960,000,000 บาท 
- การเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนครั 6งที, 1 จํานวน  25,151,990,000 บาท 
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เหตุผลที�กองทุนเข้าร่วมลงทุน : เพื,อจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทนุ 

รายได้สาํหรับรอบระยะเวลาและภาระผูกพันต่างๆ                                                                                                              

วันที� 1 มกราคม – วันที� 31 ธันวาคม 2559  :  2,808,166,602.00 บาท (รวมรายได้ดอกเบี 6ย จํานวน 34,158,818 บาท ) 
ภาระผูกพันต่างๆ  :    วนัที, 11 ตลุาคม 2553 บริษัท ช.ชนะอนนัตพาณิชย์ จํากดั ได้ควบรวมกิจการกบับริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง 
จํากดั เป็นบริษัทใหม่แต่ยงัคงใช้ชื,อบริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั สิทธิและหน้าที,ของบริษัท ช.ชนะอนนัตพาณิชย์ จํากดั ที,มีต่อ
กองทนุและบคุคลภายนอก จึงเป็นสทิธิและหน้าที,ของบริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั ตอ่ไป  

ต่อมาเมื,อวนัที, 27 มิถนุายน 2556 กองทนุได้ทําสญัญาตกลงกระทําการเพื,อรับประกนักําไรจากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,
กองทนุได้ลงทนุเพิ,มเติมในโครงการเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
โครงการอาคาร 208 โครงการอาคารแอทธินี โดยมีคูส่ญัญาตามรายละเอียดดงันี 6 

ก. คูส่ญัญากบักองทนุรวมรีเจ้นท์โกล์ดพร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิโครงการเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
ข. คู่สญัญากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินโครงการอาคารซี

ดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
ค. คูส่ญัญากบักองทนุรวมรีเจ้นท์โกล์ดพร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิโครงการอาคาร 208 
ง. คูส่ญัญากบับริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั ในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิโครงการอาคารแอทธินี 
จ. คูส่ญัญากบับริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั ในฐานะผู้บริหารทรัพย์สนิ 
เจ้าของทรัพย์สินและผู้บริหารทรัพย์สินตกลงวางหลกัประกนัในกรณีที,กําไรจากการนําอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุลงทนุเพิ,มเติม

และอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุลงทนุครั 6งแรกขาดหายไปเป็นเวลา 3 รอบปีบญัชีนบัตั 6งแตร่อบปีบญัชี 2556 ถึง 2558 โดยมีรายละเอียด
ดงันี 6 

1. การวางหลกัประกนัสาํหรับปี 2556 
นบัแต่วนัที,กองทุนเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนลงทุนเพิ,มเติม จนถึงวนัที, 31 ธันวาคม 2556 โดยวางประกนัใน

รูปแบบของเงินสดให้แก่กองทนุ เพื,อให้กองทนุสามารถนําเงินสดดงักลา่วมาชดเชยสว่นตา่งได้ทนัทีในกรณีที,กําไรจากการดําเนินงานที,
เกิดขึ 6นจริงน้อยกว่ากําไรจากการประมาณการสําหรับปี 2556 ตํ,ากวา่ 1,189,710,000 บาท (“กําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการ
ไว้สาํหรับปี 2556”) โดยเจ้าของทรัพย์สินแต่ละโครงการตกลงวางหลกัประกนัในกรณีที,กําไรจากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุ
ลงทุนเพิ,มเติมขาดหายไปเป็นจํานวนทั 6งสิ 6น 180,000,000 บาท โดยแบ่งจํานวนเงินที,ประกันไว้ตามแต่ละโครงการดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี 6 

ก. โครงการอาคารแอทธินี จํานวนเงินประกนัทั 6งสิ 6น 75,000,000 บาท 
ข. โครงการเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และโครงการอาคาร 208 จํานวนเงินประกนัทั 6งสิ 6น 60,000,000 บาท 
ค. โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) จํานวนเงินประกนัทั 6งสิ 6น 45,000,000 

บาท 
ทั 6งนี 6 หากวนัที,กองทนุเข้าลงทนุเพิ,มเติมไมใ่ช่วนัที, 1 มกราคม 2556 ให้คํานวณจํานวนเงินที,เจ้าของทรัพย์สินในแตล่ะโครงการ

จะวางหลกัประกันสําหรับปีที,หนึ,ง (ปี 2556) และกําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการไว้สําหรับปี 2556 ตามที,กําหนดไว้ตาม
สดัสว่นระยะเวลาที,กองทนุได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิทั 6ง 4 โครงการ โดยให้ถือวา่ 1 ปีมี 365 วนั 

ในกรณีที,กําไรจากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ขาดหายไป ไม่ว่าการขาดหายไปของกําไร
ดงักลา่วจะเกิดจากทกุทรัพย์สินที,กองทนุลงทนุเพิ,มเติมในครั 6งนี 6ร่วมกนั หรือเกิดจากทรัพย์สนิใดทรัพย์สนิหนึ,งก็ตาม เจ้าของทรัพย์สิน
ในแตล่ะโครงการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัที,จะให้นําเงินประกนัมาชดเชยให้แกก่องทนุรวมฯตามสดัสว่นที,ตนเองได้วางเงินประกนัไว้ 
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2. การวางหลกัประกนัสาํหรับปี 2557 และ 2558 

 นั บ แต่ วัน ที,  1 ม ก ราค ม  2557 จ น ถึ ง วัน ที,  31 ธั น ว าค ม  2558 ผู้ บ ริห า รท รัพ ย์ สิ น ต ก ล งส่ งม อบ หนั งสื อ 
คํ 6าประกันซึ,งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที,ยอมรับโดยกองทุนในวงเงินจํานวนไม่น้อยกว่า 50,000,000 บาท อายุคราวละ 1 ปีให้แก่
กองทนุเพื,อให้กองทนุสามารถนําเงินดงักลา่วมาชดเชยสว่นตา่งได้ทนัทีในกรณีที,กําไรจากการดําเนินงานที,เกิดขึ 6นจริงน้อยกวา่จํานวน
กําไรจากการประมาณการสาํหรับปี 2557 ตํ,ากวา่ 1,294,910,000 บาท (“กําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการไว้สําหรับปี 2557”) 
และกําไรจากการดําเนินงานที,เกิดขึ 6นจริงน้อยกว่าจํานวนกําไรจากการประมาณการสําหรับปี 2558 ตํ,ากว่า 1,526,190,000 บาท 
(“กําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการไว้สาํหรับปี 2558”) 
 
ทั 6งนี 6กําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการไว้สําหรับปี 2557 และปี 2558 คิดจากยอดรวมกําไรจากการดําเนินงานของ
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุลงทนุเพิ,มเติม (โครงการอาคารแอทธินี โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ 
(เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) และโครงการอาคาร 208) และอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนลงทุนครั 6งแรก โครงการอาคาร
อินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์  
 
กําไรจากการดําเนินงานสทุธิ หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานสทุธิ (รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที,กองทนุได้รับจากการนําทรัพย์สิน
ที,กองทนุเข้าลงทนุครั 6งแรกและ/หรือลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 (ตามแต่กรณี) ออกหาประโยชน์ โดยไม่รวมรายได้จากเงินลงทนุอื,นของ
กองทุน) ลบด้วยจํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้จ่ายทั 6งหมดอนัเกี,ยวเนื,องโดยตรงกับทรัพย์สินที,กองทุนเข้าลงทุนอยู่เดิมและ/หรือลงทุน
เพิ,มเติมครั 6งที, 1 (ตามแต่กรณี) ซึ,งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าเช่าที,ดินและทรัพย์สิน 
คา่ใช้จ่ายอื,นๆ เช่น คา่เบี 6ยประกนัภยั เป็นต้น (ข) คา่บํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ และ (ค) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ทั 6งนี 6 ค่าใช้จ่ายตามที,กําหนดในข้อ (ก) ดังกล่าวไม่รวมถึง (1) ค่าใช้จ่ายเพื,อการดําเนินการของกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนเพิ,มทนุของกองทนุ ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (2) ค่าใช้จ่าย
ทางบญัชีที,อาจเกิดขึ 6น เช่น ค่าเสื,อมราคาหรือการด้อยค่าของทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายทางบญัชีเนื,องด้วยการประเมินราคา และ (3) 
คา่ใช้จ่ายที,มีนยัสาํคญัอื,น ซึ,งไมใ่ช่คา่ใช้จ่ายที,เกิดขึ 6นตามปกติของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุลงทนุอยูเ่ดิมและ/หรือลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 
1 (ตามแตก่รณี) 

 
อนึ,งคู่สญัญาตกลงและรับทราบวา่กองทนุกบับริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเมนท์ จํากดั และบริษัท ทีซีซี แลนด์ 
คอมเมอร์เชียล จํากดั เข้าทําสญัญาแต่งตั 6งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาแต่งตั 6งผู้บริหารทรัพย์สิน ลงวนัที, 25 มีนาคม 2553 
และบันทึกแก้ไขเพิ,มเติมสญัญาแต่งตั 6งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาแต่งตั 6งผู้บริหารทรัพย์สิน ลงวันที, 27 มิถุนายน 2556 
ตามลําดบั ซึ,งสญัญาดงักล่าวให้สิทธิแก่กองทุนในการเลิกสญัญาในกรณีที,ผลกําไรสทุธิจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของ
โครงการตา่ง ๆ ตํ,ากวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนกําไรสทุธิตามที,ระบใุนแผนการดําเนินงานประจําปีที,กองทนุพิจารณาอนมุตั ิ

 
การเปลี�ยนแปลงสัญญาตกลงกระทาํการ 

 เมื,อวนัที, 2 ตุลาคม 2558 กองทุนได้ทําบนัทึกข้อตกลงกระทําการ โดยการแก้ไขเงื,อนไขและรายละเอียดของสญัญาตกลง
กระทําการ ซึ,งเป็นไปตามมติที,ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุครั 6งที, 1/ 2558 เมื,อวนัที, 22 กรกฎาคม 2558 (ดหูมายเหต ุ1) เพื,อ
ลดวงเงินการวางหลกัประกนัเป็นหนงัสอืคํ 6าประกนัซึ,งออกโดยธนาคารพาณิชย์ เพื,อชดเชยกรณีที,กําไรจากการดําเนินงานของปี 2558 
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ตํ,ากว่ากําไรที,ประมาณไว้ และเพื,อให้กําไรจากการดําเนินงานดงักลา่วคิดจากยอดรวมของกําไรจากการดําเนินงานของ 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ โครงการอาคารแอทธินี โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และโครงการอาคาร 208 ทั 6งนี 6
ไมร่วมถึงโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) โดยมข้ีอตกลงกนัดงันี 6 

 
3. การวางหลกัประกนัสาํหรับปี 2558 

 การวางหลกัประกนัสําหรับปี 2558 ซึ,งจะครอบคลมุระยะเวลาจนถึงวนัที, 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารทรัพย์สินตกลงส่ง
มอบหนงัสือคํ 6าประกัน ซึ,งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที,กองทุนรวมฯเห็นชอบ ในวงเงินจํานวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 บาท ให้แก่
กองทุน เพื,อให้กองทุนสามารถนําเงินดังกล่าวมาชดเชยส่วนต่างได้ทันทีในกรณีที,เมื,อเปรียบเทียบกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สิน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ โครงการอาคารแอทธินี โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และ
โครงการอาคาร 208 (ทั 6งนี 6ไมร่วมถึงโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) ) กบักําไรจากการ
ประมาณการสําหรับปี 2558 แล้ว กําไรจากการดําเนินงานของโครงการทั 6ง 4 โครงการข้างต้น ซึ,งไม่รวมถึงโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ู
ทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) ที,เกิดขึ 6นจริงสําหรับปี 2558 ตํ,ากว่า 1,218,210,000 บาท (“กําไรจากการ
ดําเนินงานที,ประมาณการไว้สาํหรับปี 2558”) 
กําไรจากการดําเนินงาน หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานสทุธิ (รายได้คา่เช่าและค่าบริการที,กองทนุได้รับจากการนําของทรัพย์สิน 4 
โครงการ คือ โครงการอาคารแอทธินี โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคาร 208 และโครงการอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ 
แต่ไมร่วมถึงโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด)  ออกหาประโยชน์ โดยไม่รวมรายได้จากเงิน
ลงทนุอื,นของกองทนุ) ลบด้วยจํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้จ่ายทั 6งหมดอนัเกี,ยวเนื,องโดยตรงกบัทรัพย์สิน 4 โครงการ คือ โครงการอาคาร
แอทธินี โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคาร 208 และโครงการอาคารอินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์ แตไ่มร่วมถึงโครงการอาคาร
ซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) (ซึ,งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าเช่าที,ดินและทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื,นๆ เช่น ค่าเบี 6ยประกันภยั เป็นต้น) (ข) ค่าบํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ และ (ค) ค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ทั 6งนี 6 ค่าใช้จ่ายตามที,กําหนดในข้อ (ก) ดังกล่าวไม่รวมถึง (1) ค่าใช้จ่ายเพื,อการดําเนินการของกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนเพิ,มทนุของกองทนุ ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ (2) ค่าใช้จ่ายทาง
บญัชีที,อาจเกิดขึ 6น เช่น ค่าเสื,อมราคาหรือการด้อยค่าลงของทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายทางบญัชีเนื,องด้วยการประเมินราคา และ (3) 
คา่ใช้จ่ายที,มีนยัสาํคญั ซึ,งไม่ใช่คา่ใช้จ่ายที,เกิดขึ 6นตามปกติของทรัพย์สนิ 4 โครงการ คือ โครงการอาคารแอทธินี โครงการอาคารเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคาร 208 และโครงการอาคารอินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์ แตไ่มร่วมถึงโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ 
: โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 

 
สําหรับปี 2558 กําไรจากการดําเนินงานที,เกิดขึ 6นจริงของ 4 โครงการรวมสงูกว่าประมาณการ จึงไม่มีการชดเชยสว่นต่างของรายได้
ดงักลา่วข้างต้น 

 
4. โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
 การวางหนงัสอืคํ 6าประกนัสาํหรับปี 2558 

 ณ วันที,สญัญามีผลบังคับใช้ ผู้บริหารโครงการตกลงส่งมอบหนังสือคํ 6าประกัน ซึ,งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที,กองทุน
เห็นชอบในวงเงินไม่น้อยกวา่ 40 ล้านบาท โดยมีอาย ุ1 ปีนบัแต่วนัที,สญัญามีผลบงัคบัใช้ให้แก่กองทนุ เพื,อให้กองทนุสามารถนําเงิน
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ดังกล่าวมาชดเชยส่วนต่างได้ทันทีในกรณีที,เมื,อเปรียบเทียบกําไรจากการดําเนินงานของโครงการที,เกิดขึ 6นจริงกับกําไรจากการ
ดําเนินงานที,ประมาณการไว้สําหรับปี 2558 แล้ว กําไรจากการดําเนินงานของโครงการที,เกิดขึ 6นจริงสําหรับปี 2558 ตํ,ากว่า 410 ล้าน
บาท 

 
สาํหรับปี 2558 กําไรจากการดําเนินงานที,เกิดขึ 6นจริงของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
จํานวน 384 ล้านบาท ตํ,ากว่ากําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการไว้ จํานวน 26 ล้านบาท กองทนุยงัไมไ่ด้บนัทึกรายได้ค้างรับจาก
เงินชดเชยสว่นตา่ง เนื,องจากบริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งดําเนินการเปลี,ยนแปลงผู้บริหารทรัพย์สินและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที,ได้
กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ข้อ 1 

  
การวางหนงัสอืคํ 6าประกนัสาํหรับปี 2559 
ภายใน 15 วนัก่อนวนัที,หนงัสือคํ 6าประกันปี 2558 จะสิ 6นสดุลง ผู้บริหารโครงการตกลงสง่มอบหนงัสือคํ 6าประกนั ซึ,งออกโดย

ธนาคารพาณิชย์ที,กองทนุเห็นชอบในวงเงินไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท โดยมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที,หนงัสือคํ 6าประกนัปี 2558 จะสิ 6นสดุลง
ให้แก่กองทนุ เพื,อให้กองทนุสามารถนําเงินดงักลา่วมาชดเชยสว่นต่างได้ทนัทีในกรณีที,เมื,อเปรียบเทียบกําไรจากการดําเนินงานของ
โครงการที,เกิดขึ 6นจริงกบักําไรจากการดําเนินงานที,ประมาณการไว้สําหรับปี 2559 แล้ว กําไรจากการดําเนินงานของโครงการที,เกิดขึ 6น
จริงสาํหรับปี 2559 ตํ,ากวา่ 424 ล้านบาท 

 
กรณีที�กองทุน/กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สนิที�เป็นโครงการที�ไม่แล้วเสร็จต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
พร้อมทั �งระบุเหตุผลด้วยว่าทาํไมยงัไม่แล้วเสร็จ 

โครงการ การปรับปรุงทรัพย์สนิตามหนังสือชี �ชวน 
ความคืบหน้า 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
คาดว่าจะแล้ว

เสร็จ 
อาคาร 208 1. งานปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรมภายในอาคาร 

กองทุนรวมฯจะดําเนินการปรับปรุงโถงทางเข้าหลัก 
และโถงลฟิท์ของชั 6น G โถงลฟิท์ ทางเดินภายในอาคาร
และห้องนํ 6าส่วนกลางของชั 6น  3 - 18  (Corridor) 
ห้องนํ 6าชั 6นจอดรถใต้ดิน ห้องนํ 6าชั 6น  2 รวมถึงงาน
ปรับปรุงป้ายชื,อบริษัทผู้ เช่าและป้ายบอกชั 6นบริเวณโถง
ลฟิท์ชั 6นตา่ง ๆ (งานปรับปรุง Signage) 
2. งานปรับปรุงภายนอกอาคาร กองทุนรวมฯจะ
ดําเนินการปรับปรุงพื 6นที,บริเวณด้านหน้าอาคารรวมถึง
บริเวณป้อมยามให้มีความสวยงามและทนัสมยั 
3. งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร กองทนุรวมฯ
จะดําเนินการปรับปรุงด้านความเย็นในพื 6นที, เช่า 
รวมถึงปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าที,เกี,ยวเนื,องจากงาน
ปรับปรุงความเย็น เพื,อเพิ,มความสะดวกสบายให้แก่ผู้
เช่าและผู้มาติดตอ่ของอาคาร 

1. 100 % 
 
 
 
 
 
 

2. 100% 
 
 

3. 100% 
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โครงการ การปรับปรุงทรัพย์สนิตามหนังสือชี �ชวน 
ความคืบหน้า 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2559 

คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ 

อาคารเอ็มไพร์ 
ทาวเวอร์  

1. อาคารสํานักงาน (ด้านหลงั) - ปรับปรุงทรัพย์สินอาคาร
สาํนกังานด้านหลงั (High Block)บริเวณ พื 6นที,สว่นกลาง เช่น 
ห้องนํ 6า โถงลฟิท์ห้องรับรอง และ ห้องประชมุเพื,อให้อาคารอยู่
ในสภาพที,ดีทนัสมยั และมีสิ,งอํานวยความสะดวกครบครัน 
2. โถงกลาง (Atrium)-  ปรับปรุงโถงกลาง (Atrium) ระหว่าง
อาคารด้านหน้าและด้านหลัง (Front Block และ High 
Block) ให้มีความโอโ่ถง กว้างขวางมากขึ 6น 
3. อาคารสํานกังาน (ด้านหน้า) - ปรับปรุงพื 6นที,ให้เช่า (Front 
Block) เพื,อให้มีความพร้อมในการรองรับกลุม่ร้านค้าให้มาก
ขึ 6น 
4. ทางเชื,อม - ทําทางเข้า-ออกเชื,อมระหว่างชั 6น M และสะพาน
เชื,อมรถไฟฟ้า BTS 
 
หมายเหตุ : ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมรีเจนท์ โกลด์ 
พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ 

1. 100 % 
 
 
 

2. 100% 
 
 

3. 100% 
 
 

4. 100% 

 

 
โครงการ การปรับปรุง พัฒนา และซ่อมบํารุงทรัพย์สินสําหรับ

พื �นที�พาณิชย์โครงการอาคารซีดับเบิ �ลย ูทาวเวอร์ (เดิม
ชื� อ  : โครงการอาคารไซเบอร์เวิ ร์ลด ) (Renovation) 
รวมถึงการกู้ยืมเงินเพื�อใช้ในการปรับปรุงดังกล่าว ตาม
มติที� ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมฯ ครั�งที� 
1/2558 ในวันที� 22 กรกฎาคม 2558 

ความคืบหน้า 
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2559 

คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ 

อาคารซี
ดับเบิ �ลย ู 
ทาวเวอร์ 

1. งานปรับปรุงงานตกแตง่ภายใน ชั 6น B1-2 
 
 
2. งานกระจกภายนอกอาคาร ชั 6น 1 
3. งานไฟแสงสวา่งด้านนอกอาคาร ชั 6น 1 
4. งานลานด้านหน้าอาคาร,โถงด้านหลงั,ทางเดินรถ 
5. งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร 
 
 
หมายเหตุ  : เนื, องจากโครงการมี เงินคงเหลือจากการ
ดําเนินงานเพียงพอกบัการปรับปรุงทรัพย์สนิ ผู้จดัการกองทนุ
จึงพิจารณาใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื,อปรับปรุง
ทรัพย์สนิแทนการกู้ยืมเงิน เพื,อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

1. งานตกแต่งภายในทั 6ง
หมดแล้วเสร็จ  เหลือเพียง
งานระบบบางสว่น 
2. 100% 
3. 100% 
4. 100% 
5. กําลังดําเนินการในส่วน
ร้านค้า ภาย นอกอาคาร 
ลานจอด และสาํนกังาน 

1. ม.ค.60 
 
 
2. – 
3. -  
4. - 
5. ก.พ.60 
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2.4.3   รายละเอียดการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบระยะเวลาบญัชี(ถ้ามี) 

ซึ,งต้องระบสุาระสาํคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 6 

 (1) วนัที, ราคา เหตุผลที,ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ขายผู้ ให้เช่าผู้  โอนสิทธิ

การเช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 

 -ไมม่-ี 

(2) รายละเอียดเกี,ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั 6งสองราย เช่น วนัที,ทําการประเมินค่า ราคาที,ได้จากการประเมินคา่ วิธีที,ใช้ในการประเมินค่า ชื,อบริษัท

ประเมินทรัพย์สนิ 

   -ไมม่-ี 

 (3) คา่ใช้จ่ายตา่งๆที,เกี,ยวข้องกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -ไมม่-ี 

 (4) กรณีการลงทนุเพิ,มในทรัพย์สนิที,ไมไ่ด้ผา่นการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ระบรุายละเอียด เพิ,มดงันี 6 

 (4.1) บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ ควรอธิบายถึงผลประโยชน์ที,กองทนุได้รับจากการประกอบอธิบาย

เหตผุลในการลงทนุพร้อมทั 6งแหลง่เงินทนุที,ใช้ในการเข้าซื 6อสนิทรัพย์ 

                                    -ไมม่-ี 

                        (4.2)    ระบเุงื,อนไขให้ชดัเจนกรณีที,ทํารายการ ต้องดําเนินการภายใต้เงื,อนไขหรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ 

                                   -ไมม่-ี 

 2.4.4 ระบรุายละเอียดการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบระยะเวลาบญัชี

(ถ้ามี) ต้องระบสุาระสาํคญัอยา่งน้อยดงันี 6 

(1)  วนัที, ราคา เหตผุลที,จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ รับโอนอสงัหาริมทรัพย์หรือ

สทิธิการเช่าทรัพย์สนิ 

 -ไมม่-ี 

 (2) รายละเอียดเกี,ยวกับการประเมินค่าก่อนการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ

บริษัทประเมินคา่ทั 6งสองราย เช่น วนัทําการประเมินคา่ เป็นต้น 

                                     -ไมม่-ี 

 (3)  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่างๆที,

เกี,ยวข้อง 

 -ไมม่-ี 

 (4)  ราคาที,ได้มาซึ,งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,จําหนา่ย 
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                                     -ไมม่-ี 

 (5)  กรณีการจําหนา่ยทรัพย์สนิที,ไมไ่ด้ผา่นการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ระบรุายละเอียด ดงันี 6 

                      (5.1) บริษัทจัดการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ ควรอธิบายถึงผลประโยชน์ที,กองทุนได้รับจากรายการประกอบการ

อธิบายเหตผุลในการลงทนุพร้อมทั 6งแผนการใช้เงินที,ได้รับจากการขาย 

  -ไมม่-ี 

 (5.2)  ระบุโดยชัดเจนในกรณีที,ทํารายการต้องดําเนินการภายใต้เงื,อนไข หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต./ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ตลาดหลกัทรัพย์ 

  -ไมม่-ี 

 (5.3) ความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ที,แตกตา่งจากความเห็นของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์(ถ้ามี) 

  -ไมม่-ี 
 

2.5 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
 กองทนุรวมฯมีนโยบายที,จะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯลงทนุครั 6งแรก ออกให้เช่าพื 6นที,โดยตรง

แก่ผู้ เช่า โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการดแูลผู้ เช่ารายเดิมและหาผู้สนใจที,จะเช่าอาคารสํานกังาน เพื,อเพิ,มอตัราการ
เชา่พื 6นที, โดยอาศยัช่องทางการขาย เช่น เครือขา่ยและหรือพนัธมิตรของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้า หรือการทําโฆษณา
เผยแพร่ตามสื,อตา่งๆตามความเหมาะสม  

 
 ทั 6งนี 6 ภายหลังจากวันที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุนครั 6งแรกนั 6น กองทุนรวมฯจะเข้าเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญาเช่าอาคาร

สํานกังานและสญัญาเช่าพื 6นที,ร้านค้า รวมทั 6งสญัญาการให้บริการสาธารณูปโภคแทนเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิม ในฐานะผู้ ให้เช่า
และผู้ให้บริการสาธารณปูโภค ซึ,งสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงื,อนไขสญัญาคล้ายคลงึกนัสาํหรับผู้ เช่า
ทกุราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ ซึ,งสว่นใหญ่มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าวางเงินมดัจํา
และเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลกิสญัญาในกรณีที,ผู้ เช่าผิดสญัญา เป็นต้น ทั 6งนี 6 กองทนุรวมฯจะประสานงานกบัผู้ ให้เช่าเดิม
เพื,อดําเนินการยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิมทกุฉบบั และจดัให้ผู้ เช่าเดิมทกุรายเข้าทําสญัญาเช่าโดยตรงกบักองทนุรวมฯ
ซึ,งมีรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

ในการจดัหาผลประโยชน์ภายหลงัจากที,กองทนุรวมฯได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1แล้ว 
กองทนุรวมฯจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 โดยนําอสงัหาริมทรัพย์ที,
กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ออกให้เช่าพื 6นที,แก่ผู้ เช่ารายย่อย ซึ,งในการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ดงักลา่ว กองทนุรวมฯ
เข้าทําสญัญาแต่งตั 6งให้บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด ซึ,งเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน และบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพ
เพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ,งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ผู้บริหารโครงการ”) โดยให้มีหน้าที,เกี,ยวกบัการบริหาร
จดัการทรัพย์สิน อาทิ หน้าที,ในการประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและรายงานผลตอบแทนเสนอต่อกองทนุรวมฯ ดแูลรักษา
ทรัพย์สินและความเรียบร้อยของโครงการ ดูแลผู้ เช่ารายเดิมรวมถึงจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ ในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะลงทุน
เพิ,มเติมครั 6งที, 1(“สัญญาแต่งตั �งผู้บริหารโครงการ”) โดยการแต่งตั 6งผู้บริหารทรัพย์สนิและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีกําหนดเป็น
ระยะเวลา 3 ปีนบัจากกองทนุรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 และให้สญัญาแตง่ตั 6งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีผลตอ่ไปโดยอตัโนมตัิอีก
เป็นคราว คราวละ 3 ปีจนกวา่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งไมม่ีความประสงค์จะตอ่อายสุญัญาและแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบลว่งหน้าวา่จะ
ไมต่อ่อายสุญัญาแตง่ตั 6งผู้บริหารโครงการดงักลา่ว ทั 6งนี 6  ในปี 2558 กองทนุรวมฯได้เข้าทําสญัญาแตง่ตั 6งให้บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ 
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แมนเนจเม้นท์ จํากดั เข้าเป็นผู้บริหารโครงการของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) แทน
บริษัท       ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากัด โดยการแต่งตั 6ง
บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดัดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา 8 ปี ตามมตทีิ,ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุรวมฯ ครั 6งที, 
1/2558 เมื,อวนัที, 22 กรกฎาคม 2558 และได้มีการควบรวมหน้าที,รับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คือบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์
เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั และผู้บริหารทรัพย์สิน คือ  บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั ให้เป็นหน้าที,ของ บริษัท 
ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการการลงทนุของกองทนุรวมฯ ครั 6งที, 3/2558 
เมื,อวนัที, 10 กนัยายน 2558 รายละเอียดดงันี 6  

ผู้บริหารโครงการ เดิม เปลี,ยนแปลงเริ,มมีผล ตั 6งแตว่นัที, 1 ตลุาคม 2558 
ผู้บริหารทรัพย์สนิ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารทรัพย์สนิ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการอินเตอร์ลงิค์ บริษัท  ทีซีซี แลนด์ 
ค อ ม เม อ ร์ เ ชี ย ล 
จํากดั 

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์
เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมน
เนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัท ที.ซ.ีซ.ี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 
แมนเนจเม้นท์ จํากดั โครงการเอ็มไพร์  

โครงการแอทธินี  
โครงการ 208  
โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร              
ซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิม
ชื,อ : โครงการอาคารไซ
เบอร์เวิร์ลด)   

บริษัท  ทีซีซี แลนด์ 
ค อ ม เม อ ร์ เ ชี ย ล 
จํากดั  

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์
เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 
แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 ในการเข้าลงทนุเพิ,มเติมของกองทนุรวมฯในครั 6งนี 6 เจ้าของทรัพย์สนิในแตล่ะโครงการ และ บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล 
จํากดั ซึ,งเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน ตกลงต่อกองทนุรวมฯในการวางหลกัประกนัในกรณีที,กําไรจากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุน
รวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ขาดหายไป เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ,มเติม (ปี 2556 
ถึงปี 2558) (“ปีที� มีการวางหลักประกัน”) นอกจากนี 6  ในส่วนของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคาร             
ไซเบอร์เวิร์ลด) บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ,งเข้าเป็นผู้บริหารโครงการของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ 
(เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) ในปี 2558 ตกลงวางหนงัสอืคํ 6าประกนัเพื,อชดเชยกรณีที,กําไรจากการดําเนินงานตามจริงของ
โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) ในปีที, 1 (2558) และปีที, 2 (2559) ตํ,ากวา่กําไรจากการ
ดําเนินงานของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) ที,ประมาณการไว้ 

 นอกจากนี 6 กองทนุรวมฯมีนโยบายที,จะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,
กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 โดยออกให้เช่าพื 6นที,โดยตรงแก่ผู้ เช่า โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการดแูลผู้ เช่า
รายเดิมและหาผู้สนใจที,จะเช่าอาคารสาํนกังาน เพื,อเพิ,มอตัราการเช่าพื 6นที, โดยอาศยัช่องทางการขาย เช่น เครือขา่ยและหรือพนัธมิตร
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้า หรือการทําโฆษณาเผยแพร่ตามสื,อตา่งๆตามความเหมาะสม  

 ทั 6งนี 6 ภายหลงัจากวนัที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 นั 6น กองทนุรวมฯจะ
เข้าเป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญาเช่าอาคารสํานักงานและสญัญาเช่าพื 6นที,ร้านค้า รวมทั 6งสญัญาการให้บริการสาธารณูปโภคแทน
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิม ในฐานะผู้ให้เช่าและผู้ให้บริการสาธารณปูโภค ซึ,งสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์
และเงื,อนไขสญัญาคล้ายคลึงกันสําหรับผู้ เช่าทุกราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ ซึ,งส่วนใหญ่มีกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าวางเงินมดัจําและเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที,ผู้ เช่าผิดสญัญา เป็นต้น 
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ทั 6งนี 6 กองทนุรวมฯจะประสานงานกบัผู้ ให้เช่าเดิมเพื,อดําเนินการโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการทกุฉบบัให้แก่
กองทนุรวมฯ และจดัให้ผู้ เช่าเดิมทกุรายให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นลายลกัษณ์
อกัษร อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมฯคาดว่าผู้ เช่าพื 6นที,บางรายอาจไม่ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการ ดงันั 6น กองทนุรวมฯจึงกําหนดว่าในระหว่างการขอความยินยอมจากผู้ เช่าพื 6นที,ในการโอนสทิธิและหน้าตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการ ผู้ ให้เช่าเดิมซึ,งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมมีหน้าที,ในการนําสง่ผลประโยชน์ใด ๆ ที,ได้รับจากผู้ เช่าพื 6นที,ให้แกก่องทนุ
รวมฯ โดยจะต้องปฏิบตัิหน้าที,ดงักลา่วจนกวา่ผู้ เช่าพื 6นที,ให้ความยินยอมในการโอนสทิธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
แกก่องทนุรวมฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
2.6 การกู้ยมืเงินของของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 -ไมม่-ี 
 
3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 

ภาพรวมและแนวโน้มของตลาดอาคารสาํนักงาน ปี 2559 – 2560 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 – 2560 
และ 

แนวโน้มการเช่าพื �นที�อาคารสาํนักงาน ปี 2560 
อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ 
อาคาร 208 วายเลสโร้ด 

อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ 
(โดยฝ่ายขายส่วนกลาง บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี, แมนเนจเม้นท์ จํากดั) 

 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 

 1เศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2559 ถือวา่เป็นการขยายตวัตอ่เนื,อง แตช่ะลอลงจากที,ขยายตวั 3.2% ในไตรมาส 3 ปี 2559 โดย
มีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งตวัขึ 6นของการส่งออก การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนรวมที,ขยายตวัขึ 6น ขณะที,การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนก็ขยายตวัตอ่เนื,อง สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยทั 6งปี 59 ปรับตวัดีขึ 6นมาที, 3.2% ปรับตวัดีขึ 6นจาก 2.9% ในปี 2558 

ด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตรไตรมาสที, 4 ปี 2559 ขยายตวั 3.2% เร่งขึ 6นจาก 0.9% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมา
จากพืชผลสําคัญหลายชนิดปรับตัวเพิ,มขึ 6น โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปี ส่วนการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัว 3.1% โดยสาขา
อตุสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาการค้า ขยายตวัตอ่เนื,อง 

ด้านการใช้จ่าย การอปุโภคภาครัฐบาลขยายตวั 1.5% ปรับตวัดีขึ 6นจากที,ลดลง 5.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ทั 6งคา่ตอบแทน
แรงงานและคา่ใช้จ่ายเพื,อซื 6อสนิค้าและบริการขยายตวั สอดคล้องกบัยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจําปี 60 ที,ปรับตวัเพิ,มขึ 6น 
และการลงทนุรวมขยายตวั 1.8% เร่งตวัขึ 6นจากที,ขยายตวั 1.0% ในไตรมาส 3/59 โดยการลงทนุภาครัฐขยายตวั 8.6% จาก 5.8% ใน
ไตรมาส 3/59 สว่นการลงทนุภาคเอกชนลดลงตอ่เนื,อง 0.4% ทั 6งด้านการก่อสร้างและเครื,องมือเครื,องจกัรสว่นเปลี,ยนสนิค้าคงเหลอื ณ 
ราคาประจําปี มมีลูคา่ 111.6 พนัล้านบาท การอปุโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวั 2.5% ชะลอลงจาก 3.0% ในไตรมาสที,ผา่นมา 
สว่นหนึ,งเป็นผลมาจากระดบัราคาสนิค้าโดยรวมที,มแีนวโน้มปรับตวัเพิ,มขึ 6น โดยเฉพาะราคานํ 6ามนั ประกอบกบัความเชื,อมั,นผู้บริโภคที,
ปรับตวัลดลง 
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ภาคต่างประเทศ การส่งออกสินค้าและบริการขยายตวั จากการส่งออกสินค้าที,เริ,มปรับตวัดีขึ 6น ขณะที,บริการชะลอตัว 
สําหรับการนําเข้าเร่งขึ 6นทั 6งสินค้าและบริการ การสะสมสินค้าคงคลงัเพิ,มขึ 6นทั 6งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือก และสินค้า
อตุสาหกรรม รวมทั 6งการสะสมสินค้าคงคลงัของทองคําในไตรมาส 4 ปี 2559 ได้ปรับตวัเพิ,มขึ 6นเช่นกนั เนื,องจากการนําเข้าทองคํามี
มลูค่าสงูขึ 6น ขณะที,การสง่ออกทองคําลดลงเมื,อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า ดลุการค้าและดลุบริการ ณ ราคาประจําปี เกินดลุ 431.1 
พนัล้านบาท โดยดลุการค้าเกินดลุ 234.8 พนัล้านบาท และดลุบริการเกินดลุ 196.3 พนัล้านบาท 

การลงทุนภาครัฐ ขยายตวั 9.9% ชะลอตวัลงจากการขยายตวั 29.3% ในปีก่อนหน้า ในด้านการผลติ การผลติภาคเกษตร
กลบัมาขยายตวั 0.6% ปรับตวัดีขึ 6นจากการลดลง 5.7% ในปีกอ่นหน้า การค้าสง่ค้าปลกี สาขาการขนสง่และสื,อสารขยายตวัเร่งขึ 6น
เป็น 5.0% และ 5.5% จากการขยายตวั 3.9% และ 5.1% ในปี 58 สาขาอตุสาหกรรมขยายตวั 1.4% ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า ขณะที,
สาขาโรงแรมและภตัตาคารชะลอตวัลงสอดคล้องกบัการสง่ออกบริการ 

ทั 6งปี 2559 ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยูที่, 14,360.6 ล้านล้านบาท (406.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) รายได้
ตอ่หวัเฉลี,ยของ คนไทยอยูที่, 212,892.3 บาทตอ่คนตอ่ปี (6,032.7 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่หวัตอ่ปี) เพิ,มขึ 6นจาก 203,356.1 บาทตอ่คนตอ่ปี 
(5,937.0 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่หวัตอ่ปี) ในปี 2558 

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี อตัราเงินเฟ้อทั,วไปเฉลี,ย 0.2% และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุ 11.4% ของ GDP 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) หรือ สภาพฒัน์ คงคาดการณ์อตัราการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจไทยปี 2560 ที,ระดบั 3-4% โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัของการสง่ออกที,ช่วยหนนุการผลติภาคอตุสาหกรรม และ
การลงทนุของภาคเอกชนปรับตวัดีขึ 6น การฟื6นตวัและเร่งตวัขึ 6นของการผลติภาคการเกษตรและฐานรายได้เกษตรกร การลงทนุภาครัฐที,
อยูใ่นเกณฑ์สงู การจดัทํางบประมาณรายจา่ยเพิ,มเตมิวงเงิน 1.9 แสนล้านบาท และแรงขบัเคลื,อนจากภาคการทอ่งเที,ยว 

 

2ทิศทางอุตสาหกรรมสาํคัญในปี 2560  

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 

การลงทนุภาครัฐฯ โดยเฉพาะการลงทนุโครงสร้างพื 6นฐานด้านการคมนาคมตามแผนปฏิบตัิการด้านคมนาคมขนสง่ ระยะเร่งดว่น พ.ศ. 
2559 (Action Plan) จํานวน 20 โครงการ วงเงิน 1,410,763.35 ล้านบาท รวมถึง การพฒันาโครงสร้างพื 6นฐานในพื 6นที,เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ ในตลาดตา่งจงัหวดัโดยเฉพาะที,เป็นประตกูารค้าชายแดนเพื,อรองรับการเติบโตของ
เมืองชายแดน 

อุตสาหกรรมอาหาร 

แนวโน้มอตุสาหกรรมอาหารคาดวา่จะได้รับอานิสงค์ที,ดจีากผลผลติทางการเกษตรที,ผลผลติสนิค้าเกษตรเพิ,มขึ 6น ทิศทางการ
บริโภคภายในประเทศที,เริ,มฟื6นตวัขึ 6นตามภาวะเศรษฐกิจที,ฟื6นตวั นา่จะมีการเติบโตตามการสง่เสริมการลงทนุ 10 กลุม่อตุสาหกรรม
เป้าหมายเป็นกลไกขบัเคลื,อนเศรษฐกิจเพื,ออนาคต (New Engine of Growth) โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแห่งอนาคตหรือการแปรรูป
อาหาร 
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อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในช่วง 10 เดือนของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.59) มียอดสง่ออกรถยนต์สาํเร็จรูป 1,003,918 คนั ลดลงร้อยละ 1.25 จากระยะเวลา
เดียวกนัในปีก่อน มลูคา่การสง่ออก 534,366.69 ล้านบาท เพิ,มขึ 6นร้อยละ 8.72 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยจํานวนรถยนต์ที,ผลติได้
ในเดือน ม.ค.-ต.ค.59 มีจํานวนทั 6งสิ 6น 1,637,841 คนั เพิ,มขึ 6นร้อยละ 2.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และตั 6งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.59 
ตลาดรถยนต์ในประเทศมียอดขาย 617,159 คนั ลดลงร้อยละ 0.7 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ในปี 2560 คาดว่าการสง่ออก
รถยนต์จะอยูที่, 1.22 ล้านคนั สว่นยอดขายรถยนต์ในประเทศจะเพิ,มเป็น 7.8 แสนคนั คาดว่ายอดขายภายในประเทศปี 2560 จะเพิ,ม
สงูกว่าปี 2559 เนื,องจากรถยนต์ในโครงการรถคนัแรกจะครบอายกุารถือครอง 5 ปี ในช่วงกลางปี 2560 ซึ,งคาดว่าจะมียอดซื 6อรถยนต์
เพิ,มขึ 6นประมาณ 1-2 หมื,นคนั และจะคอ่ยๆ ทยอยเพิ,มขึ 6นตามมาอีกมาก เพราะรถยนต์ในโครงการรถคนัแรกมีกวา่ 1.25 ล้านคนั และ
ในจํานวนนี 6คาดวา่จะเปลี,ยนรถรุ่นใหมร้่อยละ 10-20 หรือประมาณ 1.25 – 2.5 แสนคนั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

มีแนวโน้มขยายตวัได้ตามการฟื6นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศและการเติบโตของอุตสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง ยานยนต์ 
บรรจภุณัฑ์พลาสติก ชิ 6นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ สิ,งทอ เป็นต้น มีพฒันาการตามการสง่เสริมอตุสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ โดยผู้ผลิต
ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีได้พฒันาการผลติผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีที,มีความหลากหลาย มีมลูค่าเพิ,มสงูขึ 6น และเป็นผลิตภณัฑ์ที,เป็นมิตร
กบัสิ,งแวดล้อม เพื,อให้สอดคล้องกบัความต้องการของอตุสาหกรรมตอ่เนื,องทั 6งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ด้านการสง่ออก คาด
วา่ ขยายตวัได้ตามการเติบโตของกลุม่ประเทศ อาเซียน และ CLMV  

 

1สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.)วนัที, 1 พฤศจิกายน 2559 (www.nesdb.go.th) 
2สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
แนวโน้มตลาดอาคารสาํนักงานและอัตราค่าเช่าอาคารสาํนักงานในกรุงเทพฯ ณ สิ �นไตรมาสที� 4 ของปี 2559 
ค่าเช่า  
 
อุปทาน 
 
พื 6นที,อาคารสํานกังานทั 6งหมดในกรุงเทพมหานครอยู่ที,ประมาณ 8.37 ล้านตารางเมตรและมีอีกประมาณ 175,500 ตารางเมตร ที,
มีกําาหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2560 นอกจากนี 6มีพื 6นที,อาคารสํานกังานมากกว่า 388,830 ตารางเมตร ที,อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
มีกําาหนดแล้วเสร็จในชว่งระหวา่งปีพ.ศ.2561 - 2564 แตย่งัคงมีอาคารสาํานกังานอีกหลายอาคารที,มีแผนจะพฒันาซึ,งคาดวา่อาจจะ
มีความชัดเจนมากขึ 6นในปีพ.ศ.2560 พื 6นที,อาคารสําานักงานประมาณ 40% ในกรุงเทพมหานครอยู่ในพื 6นที,ศูนย์กลางเขตธุรกิจ
โดยเฉพาะอาคารสํานกังานเกรด A ตามมาด้วยพื 6นที,ตามแนวถนนรัชดาภิเษกและพหลโยธินซึ,งมีสดัสว่นประมาณ 27% พื 6นที,อาคาร
สาํนกังานใหม่ที,มีกําหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2560 ประมาณ 175,150 ตารางเมตร นั 6นเป็นพื 6นที, ที,เจ้าของอาคารใช้เองประมาณ 25 - 
30%อาคารสานกังานใหมที่,มีกําหนดแล้วเสร็จในปีนี 6ประมาณ 175,500 ตารางเมตร มากที,สดุในรอบหลายปีที,ผ่านมา และพื 6นที,รวม



 

18 

 

อาคารสํานกังานที,อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกําหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2560 - 2564 ก็มากกว่าพื 6นที,รวมในรอบหลายปีที,ผ่านมา
เช่นกนั 
 
แม้ว่าจะมีอาคารสํานกังานไม่มากที,มีกําหนดแล้วเสร็จในพื 6นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจในช่วงระหวา่งปีพ.ศ.2560 - 2562 โดยพื 6นที,อาคาร
สาํานกังานใหม่ในปีพ.ศ.2564 มีประมาณ 230,000 ตารางเมตร มากที,สดุในช่วง 4 - 5 ปีที,ผา่นมา อาคารสํานกังานใหมห่ลายอาคาร
ที,อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีพื 6นที, อาคารรวมน้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร และมีอาคารสํานักงานไม่กี,อาคารที,มีขนาดใหญ่กว่า 
30,000 ตารางเมตร สร้างเสร็จในช่วงหลายปีที,ผ่านมา ที,ดินขนาดใหญ่เปลี,ยนเป็นโครงการคอนโดมิเนียมมากกว่าอาคารสํานกังาน
เนื,องจากมีผลตอบแทนสงูกวา่และใช้เวลาในการคืนทนุเร็วกวา่ 
 
อาคารสาํนกังานที,นา่สนใจที,อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมีกําหนด 
แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2560 - 2561: 
• อาคารภิรัชทาวเวอร์ @ ไบเทค ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา และเป็นสว่นหนึ,งของศนูย์นิทรรศการและการประชมุ  
(ไบเทค) 
• อาคารจีทาวเวอร์ ติดกบัสถานีรถไฟใต้ดินพระราม 9 และเป็นสว่นหนึ,งของจีแลนด์ คอมเพลก็ซ์ที,มีทั 6งพื 6นที,ค้าปลกี ที,อยูอ่าศยั และ
โรงแรม 
• อาคารเกษรทาวเวอร์ อาคารสาํนกังานเกรด A ใกล้กบัแยกราชประสงค์ในพื 6นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจ (CBD) คา่เช่าอยูที่,ประมาณ 
1,200 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  
 
อุปสงค์ 
อาคารสํานกังานเกรด A และ B สว่นใหญ่ที,อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT มีอตัราการเช่าสงูซึ,งส่วนใหญ่สงูกว่า 90% 
อตัราการเช่าเฉลี,ยในตลาดอาคารสาํนกังานเพิ,มขึ 6นตอ่เนื,องในปีพ.ศ.2559 และความต้องการพื 6นที,อาคารสาํนกังานจากบริษัทไทยและ
ตา่งชาติยงัคงเป็นตวัผลกัดนัให้อตัราการเช่าเพิ,มขึ 6นในช่วงหลายเดือนที,ผา่นมา อาคารสาํนกังานใหมบ่างอาคารในพื 6นที,ศนูย์กลางเขต
ธุรกิจและในพื 6นที,ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และ MRT มีอตัราการขายสงูหรือมีคนเช่าพื 6นที,เต็มและไม่มีพื 6นที,ขนาดใหญ่เหลอืให้
เช่า ในช่วงหลายปีที,ผา่นมาพื 6นที,นอกพื 6นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจยงัคงมีความเหมาะสมมากที,สดุสาํหรับบริษัทที,ต้องการพื 6นที,ขนาดใหญ่ 
เนื,องจากมีอาคารสํานกังานใหมห่ลายอาคาร อาคารสาํนกังานใหมห่ลายอาคารสร้างเสร็จในช่วง 1 – 2 ปีที,ผา่นมามีอตัราการขายสงู
ภายในระยะเวลาไม่นาน อตัราการขายเฉลี,ยในพื 6นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจเพิ,มขึ 6นตอ่เนื,องในชว่งหลายปีที,ผ่านมาเนื,องด้วยพื 6นที,อาคาร
สาํนกังานที,เหลอือยูม่ีอยูไ่มม่ากและมีอาคารสาํนกังานสร้างเสร็จใหมน้่อยมากในพื 6นที, 
 
คาดการณ์ตลาดในอนาคต  
ความต้องการพื 6นที,อาคารสํานกังานจะยังคงเพิ,มขึ 6นต่อเนื,องในปีพ.ศ.2560 เพราะว่ารัฐบาลพยายามโปรโมตประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผ่านทางสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั 6ง
พยายามกระตุ้นให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาหรือสํานกังานในประเทศไทย พื 6นที,อาคารสํานกังานที,มีการเช่าพื 6นที,ใหม่ในปีพ.ศ.
2559 มีทั 6งหมดประมาณ 190,000 ตารางเมตร ซึ,งในปีพ.ศ.2560 ก็นา่จะมีขนาดพื 6นที,ใกล้เคียงกนั 
 
พื 6นที,ตามแนวถนนรัชดาภิเษก พญาไท พหลโยธิน สขุุมวิทตอนปลายและบางนาเป็นทําเลที,มีความน่าสนใจในการพฒันาอาคาร
สาํนกังาน เนื,องจากราคาที,ดินไมส่งู และมีเส้นทางรถไฟฟ้าและรถใต้ดิน 
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คา่เช่าเฉลี,ยในปีพ.ศ.2560 ยงัคงปรับเพิ,มขึ 6นจากปีพ.ศ.2559 ประมาณ 5 ขึ 6นอยู่กบัทําเลที,ตั 6งและเกรดของอาคาร พื 6นที,ตามแนวถนน
พหลโยธินโดยเฉพาะพื 6นที,รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าและสะพานควายเป็นทําเลที,น่าสนใจในปีพ.ศ.2560 เนื,องจากมีอาคาร
สาํนกังานใหมส่องอาคารมีกําหนดสร้างเสร็จในปีพ.ศ.2560 
 
   ตารางแสดงปริมาณพื 6นที,อาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร การเข้าใช้พื 6นที,และพื 6นที,วา่ง ณ สิ 6นไตรมาสที, 3 ปี 2559 

รายการ พื 6นที,ทั 6งหมดใน
ตลาด 

พื 6นที,ทั 6งหมด 
ในเขตศนูย์กลางธุรกิจ 

(CBD) 

อาคารเกรด A ในเขต
ศนูย์กลางธุรกิจ 

(CBD) 

อาคารเกรด A 
นอกเขตศนูย์กลาง
ธุรกิจ (Non-CBD) 

พื 6นที,อาคารสาํนกังาน 
(Total Supply) 

8.54 ล้าน ตร.ม. 4.21 ล้าน ตร.ม. 1.30 ล้าน ตร.ม. 0.46 ล้าน ตร.ม. 

การเข้าใช้พื 6นที, 
(Total Take-up) 

7.84 ล้าน ตร.ม. 3.84 ล้าน ตร.ม. 1.18 ล้าน ตร.ม. 0.43 ล้าน ตร.ม. 

พื 6นที,วา่ง 
(Total Vacancy) 

0.70 ล้าน ตร.ม. 0.37 ล้าน ตร.ม. 0.11 ล้าน ตร.ม. 0.30 ล้าน ตร.ม. 

พื 6นที,วา่ง 
(Vacancy Rate) 

8.2 % 8.9 % 8.7 % 6.7 % 

หมายเหต ุ ข้อมูลจากฝ่ายวิจยั บริษัท ซีบี ริชาร์ดเอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั ประจําไตรมาส 3 ปี 2559 
 
อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  

อาคาร อินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์ (Interlink Tower) เป็นอาคารสาํนกังานให้เชา่เกรด B อยูน่อกเขตศนูย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) 
ตั 6งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ก.ม. 4.5 ลกัษณะของอาคารเป็นแบบ Multi-use Building ที,มีทั 6งพื 6นที,สํานกังานและพื 6นที,ค้าปลีกให้เช่า  
ทําเลที,ตั 6งของอาคารอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ ใกล้ทางขึ 6นลงทางด่วน ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และถนนบางนา–
ตราด เป็นเส้นทางสูนิ่คมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก เป็นทําเลที,กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ด้านที,อยู่อาศยัมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื,อง  
เป็นเส้นทางหลักไปยังนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   นิคมอุตสาหกรรมบางป ูจังหวดัสมุทรปราการ  และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  จังหวดัระยอง เป็นต้น  
ขณะนี 6พื 6นที,ถกูเช่าไปแล้วร้อยละ 82.68  มีอตัรานําเสนอ 535บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน ปัจจุบนัผู้ เช่าหลกัของอาคารคอื กลุม่ธุรกิจ
ประเภทสื,อสารมวลชน (Media) ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology : IT) และกลุ่มธุรกิจ
อตุสาหกรรมผู้ผลติสนิค้าอปุโภคบริโภคที,มีโรงงานผลติอยู่เขตอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายยงัคงเน้นที,กลุม่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมผู้ ที,มีโรงงานผลิตอยู่เขตภาคตะวนัออก ที,ต้องการมีสํานกังานอยู่บนถนนบางนา–ตราด ฝั,งขาเข้า และอยู่ไม่ไกลจาก
โรงงาน และระบบขนสง่ทางอากาศมากนกั  

  
อาคารสํานกังานคู่แข่งที,จะสร้างเสร็จในปี 2560 ในย่านบางนา คืออาคาร Bhiraj Tower at BITEC  เป็นอาคารเกรด A สงู 

29 ชั 6น พื 6นที,สํานกังานให้เช่า 32,000 ตารางเมตร อตัราเสนอปัจจุบนัที, 725บาท/ตารางเมตร/เดือน  ในสว่นอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาว์
เวอร์ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื 6นที,ส่วนกลาง เพิ,มพื 6นที,ค้าปลีกและสร้างอาคารจอดรถเพิ,ม แล้วเสร็จในปี 2557 ซึ,งทําให้อาคาร 
อินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์ มีความได้เปรียบเหนือคู่แขง่บนถนนบางนา–ตราด ในการรองรับการขยายตวัของการลงทนุในอนาคตทั 6งจาก
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ภายในประเทศและต่างประเทศ ที,มีพื 6นที,อาคารสํานกังานให้เช่าและพื 6นที,จอดรถที,เพิ,มขึ 6นกว่าเดิมอีกประมาณ 300 คนั ปัจจุบนัมี
อาคารสาํนกังานที,อยูใ่นบริเวณ ถนนบางนา–ตราด ตามรายละเอียดดงันี 6 
ตารางแสดงอาคารสาํนกังานคูแ่ขง่โดยตรง ที,อยูบ่นถนนบางนา–ตราด     

ลาํดับ อาคารสาํนักงานคู่แข่ง อัตรานําเสนอปี 2559 อัตราพื �นที�ที�เช่าแล้ว (%) 

1 MD Tower 500 100% 

2 Central City Tower  500 95% 

3 Ample Tower 500 95% 

4 Bangna Tower 500 100% 

 
อาคารเอ็มไพร์  ทาวเวอร์  

อาคารเอ็มไพร์  ทาวเวอร์ เป็นอาคารสาํนกังานในเขตศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) อาคารสงู 58 ชั 6น มีทางเชื,อมกบัสถานีรถไฟฟ้า 
BTS สถานีช่องนนทรี และสถานีรถประจําทาง BRT สถานีสาทร ใกล้ทางขึ 6นลงทางด่วน  จุดเด่นคือพื 6นที,สํานกังานให้เช่าต่อชั 6นหรือ 
(Floor Plate) มีขนาด 3,300 ตารางเมตร/ชั 6น และพื 6นที,ค้าปลีกเกือบ 10,000 ตารางเมตรที,มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื,องดื,ม ศูนย์
อาหาร และสิ,งอํานวยความสะดวกชั 6นนํา อาทิเช่น ฟิตเนส เป็นต้น  ภาพลกัษณ์ของอาคารทั 6งภายในและภายนอก รวมทั 6งปรับปรุง
พื 6นที,ส่วนกลาง ให้ดูทันสมัย เพื,อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าของอาคาร  จากนโยบายของเจ้าของอาคารที,มีการปรับปรุง
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ในปี 2557 และพื 6นที,ค้าปลีกที,ทยอยเปิดให้บริการในปี 2557 ทําให้อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สามารถสร้าง
มลูค่าของอาคารมากขึ 6น เพิ,มโอกาสในการปรับอตัราค่าเช่าได้สงูขึ 6น เพิ,มศกัยภาพในการแข่งขนักบัอาคารคู่แข่งในสี,แยกนาราธิวาส 
และถนนสาทร อาทิอาคาร Sathorn Square และ AIA Sathorn เป็นต้น ปัจจบุนัพื 6นที,ถกูเช่าไปแล้วร้อยละ 81.56 มีอตัรานําเสนอ 980 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยผู้ เช่าหลกัของอาคารคือ กลุม่ธุรกิจประเภทสินค้าอปุโภคบริโภคทั 6งผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย บริษัท
กฎหมายและที,ปรึกษาชั 6นนํา กลุม่บริษัทประกนัภยั การบริการและการขนสง่   กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของอาคารคงเน้นบริษัท Multi-
national Company ที,มีชื,อเสียง สถาบนัการเงินภาคเอกชนชั 6นนํา เน้นกลยทุธ์การรักษาฐานผู้ เช่าปัจจบุนัและการขยายพื 6นที,เช่าเพิ,ม
ภายในอาคาร โดยการสร้างกิจกรรมให้ผู้ เช่ามีสว่นร่วมในอาคาร และกิจกรรมเพื,อสงัคม เพื,อสร้างความภาคภมูิใจและทศันคติที,ดีของ
ผู้ เช่าตอ่เจ้าของอาคาร 

  
อาคารสํานกังานคู่แข่งที,สร้างเสร็จในปี 2559 บนถนนสาทร มีเพียงอาคาร AIA Sathorn Tower เท่านั 6น เป็นอาคารเกรด A 

สงู 31 ชั 6น พื 6นที,สาํนกังานให้เช่า 38,500 ตารางเมตร อตัราเสนอปัจจบุนัที, 900 บาท/ตารางเมตร/เดือนปัจจบุนัพื 6นที,ถกูเช่าไปแล้วร้อย
ละ 80  ในขณะที,อาคารสํานกังานอื,นๆบนถนนสาทร, สีลม มีอตัราว่างของพื 6นที,เช่าเหลือโดยเฉลี,ยไมถ่ึงร้อยละ 10 ดงันั 6นในปี 2560 
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ จึงเป็นอาคารสาํนกังานในเขต CBD ที,มีศกัยภาพสงู 

ตารางแสดงอาคารสาํนกังานคูแ่ขง่ ที,อยูบ่นถนนสาทร, สลีม 

ลาํดับ อาคารสาํนักงานคู่แข่ง อัตรานําเสนอปี 2559 อัตราพื �นที�ที�เช่าแล้ว (%) 

1 Sathorn Square 960 97% 
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3 AIA Sathorn Tower 900 80% 

4 Asia Center 850  80% 

5 Sathorn City Tower 800 100% 

6 Bangkok City  Tower 750 100% 

7 Silom Complex 900 100% 

 
 
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เป็นอาคารสาํนกังานเกรด A อยูใ่นเขตศนูย์กลางธุรกิจ (CBD)สงู 34 ชั 6น จุดเดน่อยูทํ่าเลที,ตั 6งอยูบ่น
ถนนวิทย ุใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลนิจิต  และใกล้ทางขึ 6นลงทางดว่นพระราม 4 และถนนเพชรบรีุ โถง ล ็อบบี 6เชื,อมกบัโรงแรม 
พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน โรงแรมระดบั 5 ดาว   อาคารแอทธินี อยู่ในเขตศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) ซึ,งอตัราค่าเช่าของอาคาร
สํานกังานและความต้องการอาคารสํานกังานเกรด A ในเขต CBD ของกรุงเทพยงัคงอยู่ในระดบัสงู สําหรับย่านธุรกิจกลางเมืองนั 6น
ถนนวิทยเุป็นถนนสายที,ค่าเช่าสงูที,สดุแห่งหนึ,งในกรุงเทพที,ระดบั 1,400 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามด้วยถนนสขุมุวิท 1,200 บาท/
ตารางเมตร/เดือน  และถนนสาทรที, 1,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน  ในขณะที,อาคารที,ดีที,สดุในยา่นอื,นที,ไม่ใช่ CBD ยงัคงไม่สามารถ
เรียกราคาได้สงูกว่า 850 บาท/ตารางเมตร/เดือน  แตอ่ยา่งใด  จดุเดน่ของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ทั 6งทําเลที,ตั 6ง ตวัอาคารที,พรั,งพร้อม
ด้วยสิ,งอํานวยความสะดวกที,ทนัสมยัและมีระดบัปัจจุบันผู้ เช่าหลกัของอาคารคือ สถานฑูต  บริษัทข้ามชาติ หรือ Multi-national 
Company  กลุม่ธนาคารและสถาบนัการเงินภาคเอกชนที,มีชื,อเสียง  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของอาคารคงเน้นสถานฑตู สถานบนัที,ไม่
หวงัผลกําไรจากตา่งประเทศ บริษัทชั 6นนําจากตา่งประเทศ และกลุม่ธนาคารและสถานบนัการเงินที,มีชื,อเสยีง ซึ,งลกูค้าเป้าหมายใหมนี่ 6
เป็นกลุม่เดียวกนักบัผู้ เช่าหลกั และเน้นการรักษาฐานผู้ เช่าปัจจุบนัและการขยายพื 6นที,เช่าเพิ,มภายในอาคาร โดยกลยทุธ์การบริการที,
เข้าถึงผู้ เช่า ระบบความปลอดภยัสงู พร้อมกิจกรรมที,เสริมสร้างทัศนคติที,ดีของผู้ เช่าต่ออาคาร ปัจจุบันพื 6นที,สํานกังานของอาคาร
ปลอ่ยเช่าไปแล้วร้อยละ 87.84 มีอตัรานําเสนอ 1,200 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

 ในปี 2560 ยงัไม่มีอาคารสํานกังานให้เช่าที,จะสร้างเสร็จบนถนนวิทย ุส่วนมากเป็นอาคารที,มีอยู่ปัจจุบันและอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงภมูิทศัน์ พื 6นที,สว่นกลางและสิ,งอํานวยความสะดวกในอาคารเพื,อเพิ,มศกัยภาพ สร้างมลูค่า และดึงดูดให้ผู้ เช่าเดิมยงัคงอยู ่
คูแ่ขง่โดยตรงคืออาคาร Gaysorn Office Tower เป็นอาคารเกรด A จะสร้างเสร็จปี 2560 อยูใ่นเขต CBD บนถนนราชดําริ มีทางเชื,อม
ติดต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม และอาคารสาํนกังานทั 6ง 3 อาคารในบริเวณ All Seasons Place ที,ประกอบด้วยอาคาร CRC 
Tower,  Capital Tower และ M. Thai Tower ปัจจบุนันี 6ความต้องการพื 6นที,อาคารสาํนกังานเกรด A บนถนนวิทยยุงัมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื,อง 
ทําให้อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ยงัมีความต้องการเช่าในปี 2560 อย่างตอ่เนื,องเช่นกนั โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคือกลุม่ลกูค้า Multi-
national Company (MNC) อาทิเช่น กลุ่มธนาคาร สถาบันทางการเงินจากต่างประเทศ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัท
ตา่งประเทศ และกลุม่สถานฑตูและกลุม่สถานบนัที,ไมห่วงัผลกําไร เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 



 

22 

 

ตารางแสดงอาคารสาํนกังานคูแ่ขง่โดยตรง ที,อยูบ่นถนนวิทย,ุ สขุมุวิท 

ลาํดับ อาคารสาํนักงานคู่แข่ง อัตรานําเสนอปี 2559 อัตราพื �นที�ที�เช่าแล้ว (%) 

1 Park Ventures 1,400 100% 

2 All Season Place 990 98% 

3 The Office @ Central World 950 99.7% 

4 Bhiraj Tower 1,200 90% 

 
อาคาร 208 วายเลสโร้ด 

อาคาร 208 วายเลสโร้ด เป็นอาคารสาํนกังานในเขตศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) สงู 18 ชั 6น จดุเดน่อยูทํ่าเลที,ตั 6งอยูก่ลางถนนวทิย ุ 
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิตและสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สถานีลมุพินี  และใกล้ทางขึ 6นลงทางด่วนพระราม 4 และถนน
เพชรบรีุ สาํหรับย่านธุรกิจกลางเมืองนั 6นถนนวิทยเุป็นถนนสายที,ค่าเช่าสงูที,สดุในกรุงเทพ ตามด้วยถนนสขุมุวิทและถนนสาทร  จึงทํา
ให้อาคาร 208 วายเลสโร้ด มีศักยภาพในการหาผู้ เช่ารายใหม่ ตามอุปสงค์ของตลาดปัจจุบันที,ต้องการพื 6นที,อาคาร ในเขต CBD   
ปัจจุบนัพื 6นที,สํานกังานปลอ่ยเช่าไปแล้วร้อยละ 73 มีอตัรานําเสนอ 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  ผู้ เช่าหลกัของอาคารคือกลุ่ม
ธุรกิจประเภทสื,อสารมวลชน (Media)  กลุม่ธุรกิจจดัจําหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภคชั 6นนํา  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายคือ บริษัทข้ามชาติหรือ 
Multi-national Company  บริษัทกฎหมายเน้นกลยุทธ์การรักษาฐานผู้ เช่าปัจจุบันและการขยายพื 6นที,เช่าเพิ,มภายในอาคาร โดย       
กลยทุธ์การบริการที,เข้าถึงผู้ เช่าพร้อมกิจกรรมที,เสริมสร้างทศันคติที,ดีของผู้ เช่าตอ่อาคาร 

 
อาคารสาํนกังานให้เช่าที,คาดว่าจะสร้างเสร็จใหม่ในปี 2560 บนถนนวิทยขุณะนี 6ยงัไม่มีเข้าสูต่ลาด สว่นมากเป็นอาคารที,มี

อยู่ปัจจุบนัและได้มีการปรับปรุงภมูิทศัน์ พื 6นที,สว่นกลางและสิ,งอํานวยความสะดวกในอาคาร อาทิเช่น อาคารจีพีเอฟ ทาวเวอร์ และ
อาคารสินธร ทาวเวอร์ เป็นต้น ซึ,งถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของอาคาร 208 วายเลสโร้ด  ดงันั 6นกลยทุธ์ในการปรับปรุงอาคาร 208 วายเล
สโร้ด ทั 6งพื 6นที,สว่นกลาง ภมูิทศัน์และสิ,งอํานวยความสะดวกให้ทนัสมยัจงึมคีวามจําเป็นระดบัต้น ๆ  เพื,อสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ เชา่ 
การรักษาฐานผู้ เช่าปัจจุบนัของอาคาร เพิ,มศกัยภาพในการแขง่ขนั เพิ,มมลูคา่ของอาคาร และเป็นปัจจยัที,สมเหตสุมผลแก่การปรับขึ 6น
คา่เชา่ 
ตารางแสดงอาคารสาํนกังานคูแ่ขง่โดยตรง ที,อยูบ่นถนนวิทย ุ

ลาํดับ อาคารสาํนักงานคู่แข่ง อัตรานําเสนอปี 2559 อัตราพื �นที�ที�เช่าแล้ว (%) 

1 Sindhorn Tower 930 90% 

2 GPF Tower 775 100% 

3 Mercury Tower 850 97% 
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อาคารซี ดับเบิ �ลย ูทาวเวอร์  (เดิมชื�อ : อาคารไซเบอร์เวิร์ลด)             
อาคารซี ดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ ยงัคงความเป็นอาคารสํานกังานประหยดัพลงังานบนถนนรัชดา และภายในอาคารได้เพิ,มพื 6นที, 

C-ASEAN ที,เป็นศนูย์กลางแลกเปลี,ยนความเป็น “อาเซียน” ทั 6งศิลปะ วฒันธรรม และกีฬา เพื,อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
โดยปัจจบุนัมีพื 6นที,สาํนกังานให้เช่าสองอาคารคือ ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี สงู 51 ชั 6นและ 46 ชั 6นตามลาํดบั  

นอกเหนือจากพื 6นที,สํานกังานให้เช่าแล้ว อาคารซี ดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ ยงัมีพื 6นที,ค้าปลีกกว่า 18,000 ตร.ม โดยในปี 2559 นี 6 
ทางอาคารมีแผนปรับปรุงพื 6นที,ค้าปลีกทั 6ง 6 ชั 6น ภายใต้แนวคิด ศนูย์กลางการค้าสง่ ค้าปลีกครบวงจร สาํหรับอปุกรณ์และเครื,องใช้ ที,
เกี,ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจ Catering ธุรกิจไอศกรีมและเบเกอรี,  ภายใต้ชื,อ
ศนูย์การค้า HORECA MALL นอกจากนี 6ยงัเพิ,มจํานวนร้านอาหาร ร้านค้าบริการ เพื,ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าสาํนกังานและผู้
จะมาใช้บริการศนูย์การค้า 

ปัจจบุนัพื 6นที,อาคารสํานกังานเช่าไปแล้วร้อยละ 58.68  มีอตัราเสนออยู่ที, 700 - 720 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยผู้ เช่า
หลกัของพื 6นที,สาํนกังานคือกลุม่ธุรกิจพลงังาน กลุม่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology : IT) และ
กลุม่ทางด้านการศกึษา ซึ,งยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ควบคูก่บัการเน้นรักษาฐานผู้ เช่าเดิมให้ตอ่สญัญาเช่าและขยายพื 6นที,ภายใน
อาคาร 
ตารางแสดงอาคารสาํนกังานคูแ่ขง่โดยตรง ที,อยูบ่นถนนรัชดาภิเษก 

ลาํดบั อาคารสาํนกังานคูแ่ขง่ อตัรานําเสนอปี 2559 อตัราพื 6นที,ที,เชา่แล้ว(%) 

1 Olympia Thai Tower 660 94% 

2 Le Concorde Office Tower 575 85% 

3 Muangthai Phatara Complex 680 98% 

4 AIA Capital Center 800 100% 

  
ข้อมูลโดยทั�วไปของผู้เช่า 
 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยเปรียบเทียบกับ 
 ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง/ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกัดการประกอบธุรกจิ ตัวเลขเชิงสถติ ิ
 อาคารอนิเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ 

รายละเอียด 2558 2559 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ (ล้านบาท) 265.07 280.51 

รายได้รวม (ล้านบาท) 266.04 283.94 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 163.54 181.30 
พื 6นที,ให้เชา่ (ตารางเมตร) 48,771.30 46,039 

อตัราการเชา่พื 6นที, (ร้อยละ) 89.08 84 
คา่เช่าเฉลี,ย (บาท/ตารางเมตร) 310.00 352.00 
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 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  
รายละเอียด 2558 2559 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ (ล้านบาท) 1,205.59 1,262.48 

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,219.38 1,289.19 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 786.17 871.21 
พื 6นที,ให้เชา่ (ตารางเมตร) 129,810.00 123,105.00 

อตัราการเชา่พื 6นที, (ร้อยละ) 84.00 79.00 
คา่เช่าเฉลี,ย (บาท/ตารางเมตร) 782.80 671 

 
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 

รายละเอียด 2558 2559 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ (ล้านบาท) 397.30 465.44 

รายได้รวม (ล้านบาท) 415.03 493.52 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 247.02 336.76 
พื 6นที,ให้เชา่ (ตารางเมตร) 38,704.78 40,251.00 

อตัราการเชา่พื 6นที, (ร้อยละ) 83.79 87 
คา่เช่าเฉลี,ย (บาท/ตารางเมตร) 781.56 863 

 
 
 อาคาร 208 วายเลสโร้ด 

รายละเอียด 2558 2559 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ (ล้านบาท) 73.19 89.69 

รายได้รวม (ล้านบาท) 74.66 91.32 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 42.76 58.06 
พื 6นที,ให้เชา่ (ตารางเมตร) 8,293.21 9,507 

อตัราการเชา่พื 6นที, (ร้อยละ) 63.31 73 
คา่เช่าเฉลี,ย (บาท/ตารางเมตร) 695.52 797 
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 อาคารซีดับเบิ �ลย ูทาวเวอร์ 

รายละเอียด 2558 2559 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ(ล้านบาท) 555.25 436.01 

รายได้รวม(ล้านบาท) 557.28 617.81 

กําไรจากการดําเนินงาน(ล้านบาท) 383.68 450.70 

พื 6นที,เช่า(ตารางเมตร) 49,571 47,368 

อตัราการเชา่พื 6นที,(ร้อยละ) 61.41 58.68 

อตัราคา่เชา่เฉลี,ย(บาท/ตารางเมตร) 557.83 593.6 
 
 รายชื�อของผู้เช่ากองทุน 10 อนัดับแรก (ทั �งสัดส่วนทั �งรายได้ที�ได้และจาํนวนพื �นที�ที�ปล่อยเช่า)   
 อาคารอนิเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ 
 

ผู้เช่า 
 

พื �นที�เช่า (ตารางเมตร) 
 

สัดส่วนของพื �นที�เช่าเมื�อ
เปรียบเทียบกบัพื �นทีให้เช่ารวม 

(ร้อยละ) 
บริษัท เนชั,น มลัติมเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 9,072.83 20.24 
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั 7,321.91 16.33 
บริษัท ซีเอ็ด ยเูคชั,น จํากดั (มหาชน) 3,842.98 8.57 
บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จํากดั 3,394.09 7.57 
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากดั 2,718.58 6.06 
บริษัท เนชั,น บรอดแคสติ 6ง คอร์ปอเรชั,น จํากดั (มหาชน) 2,391.18 5.33 
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากดั 1,853.52 4.13 
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 1,181.59 2.64 
บริษัท ยนัมา่ร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จํากดั 972.96 2.17 
บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีนารี, (ประทเศไทย) จํากดั 762.15 1.70 

 
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 

 
ผู้เช่า 

 
พื �นที�เช่า     

(ตารางเมตร) 

 
สัดส่วนของพื �นที�เช่าเมื�อ

เปรียบเทียบกบัพื �นทีให้เช่ารวม 
(ร้อยละ) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  9,368.47  8.30 
บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จํากดั 8,575.60 7.60 
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั 4,336.34 3.84 
บริษัท โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) 4,221.35 3.74 
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บริษัท โกลว์ จํากดั 2,803.48 2.49 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ จํากดั 2,740.39 2.43 
บริษัท คริสตอลลา จํากดั 2,647.06 2.35 
บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี, (ประเทศไทย) จํากดั 2,548.98 2.26 

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ,ง (ประเทศไทย) จํากดั (Lowe) 2,525.09 2.24 

บริษัท ซมัซงุ เอ็นจิเนียริ,ง (ประเทศไทย) จํากดั 2,445.41 2.17 
 
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 

 
ผู้เช่า 

 
พื �นที�เช่า     

(ตารางเมตร) 

 
สัดส่วนของพื �นที�เช่าเมื�อ

เปรียบเทียบกบัพื �นทีให้เช่ารวม 
(ร้อยละ) 

USAID      6,039.98  15.30 
TCC Hotel Asset Management Co., Ltd.      4,157.00  10.53 
Deutsche Bank       4,125.15  10.45 
The European External Action Service      2,779.72  7.04 
Health Generation Co., Ltd.      2,090.66  5.30 
CEO Suite Co., Ltd.       1,549.01  3.92 
ANZ Bank (Thai) PCL.       1,430.86  3.62 
Expedia (Thailand) Limited       1,411.40  3.58 
Delphys Hakuhodo (Thailand) Co., Ltd.       1,274.74  3.23 
Luxasia (Siam) Co., Ltd.         972.29  2.46 
  

อาคาร 208 วายเลสโร้ด 

 
ผู้เช่า 

 
พื �นที�เช่า     

(ตารางเมตร) 

 
สัดส่วนของพื �นที�เช่าเมื�อ

เปรียบเทียบกบัพื �นทีให้เช่ารวม 
(ร้อยละ) 

Pendulum Instant Office Co., Ltd. 674.87 7.24 
GeTeCe Co., Ltd. 674.87 7.24 
NHK/Japan Broadcasting Corp. (General Bureau for Asia) 544.00 5.83 
Anek & Associates Co., Ltd. 447.54 4.80 
Brand Connections Co., Ltd. 398.79 4.28 
KDDI (Thailand) Limited 390.25 4.18 
Embassy of Ireland 312.39 3.35 
Whiteline Activation Co., Ltd. 301.60 3.23 
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Patra Porcelain Co., Ltd. 295.34 3.17 
UNOPS (United Nations of Project Services) 277.85 2.98 

 
อาคารซีดับเบิ �ลย ูทาวเวอร์  

ผู้เช่า 
พื �นที�เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนของพื �นที�เช่าเมื�อ
เปรียบเทียบกบั 

พื �นที�ให้เช่ารวม (ร้อยละ) 
บริษัท ซีเอซี จํากดั 7,242.67 8.97% 

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน) 7,144.02 8.85% 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 5,250.44 6.50% 

บริษัท อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ,ง เซ็นเตอร์ จํากดั 
 และบริษัท อีซูซุ มอเตอร์สเอเซีย (ประเทศไทย) จํากดั 

2,331.82 2.89% 

บริษัท คมุอง (ไทยแลนด์) จํากดั 1,835.25 2.27% 
บริษัท เอสซีจี ซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั 1,620.25 2.01% 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 1,577.72 1.95% 

บริษัท ไฮเออร์ อีเลค็ทริค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ 
 (ประเทศไทย) จํากดั 

1,433.31 1.78% 

บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จํากดั    1,245.50  1.54% 

 

4. ปัจจัยความเสี�ยง 

(ก) ความเสี�ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมฯหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1. ความเสี�ยงโดยทั�วไป 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและธุรกิจโดยทั,วไปของประเทศไทยซึ,งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี 6ย 
อตัราแลกเปลี,ยนเงินตรา ราคาเครื,องอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงินและการ
คลงัของรัฐบาล ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานราชการอื,น มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุนรวมฯ และภาวะตกตํ,าทางเศรษฐกิจโดยทั,วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมฯ
หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ซึ,งจะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ 

2. ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยัและการก่อวินาศภยั 

หากทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติม ประสบภยัธรรมชาติ อาทิ แผน่ดินไหว หรือนํ 6าทว่ม เป็นต้น หรือการ
ก่อวินาศภยัตา่ง ๆ  ทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติมอาจเกิดความเสยีหาย ซึ,งจําเป็นจะต้องมีการซอ่มแซม
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เพื,อแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายสงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทนุรวมฯ
สญูเสียรายได้ในจํานวนที,มีนยัสาํคญัในช่วงระยะเวลาดงักลา่วซึ,งทําให้การดําเนินงานของกองทนุรวมฯหยดุชะงกั 
ดงันั 6น เหตกุารณ์ร้ายแรง และ/หรือความเสียหายที,เกิดขึ 6นต่อทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติมอาจสง่ผล
กระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯได้จัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุนเพิ,มเติมอาทิ การประกัน
วินาศภัย (ไม่รวมถึงการก่อการร้าย) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื,อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกโดยมีความคุ้ มครองและวงเงินประกันที,สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที,มี
ลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุนเพิ,มเติม รวมถึงได้จัดให้มีมาตรการ
ป้องกนัเหตกุารณ์ร้ายแรงบางประการที,อาจจะเกิดขึ 6น อาทิอคัคีภยัและได้จดัให้มีการซกัซ้อมการดําเนินการตาม
มาตรการดงักลา่วอยา่งสมํ,าเสมอ เช่น การทดสอบสญัญาณเตือนภยั การซกัซ้อมการอพยพหนีภยั เป็นต้น 

3. ความเสี�ยงทางการเมือง 

ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นใน
ประเทศไทย ซึ,งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวมฯ ทั 6งนี 6 จึงไม่สามารถรับรอง
ได้วา่สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี,ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทนุรวมฯ 

4.  ความเสี�ยงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวมฯ 

ก่อนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นั 6น ๆ  
โดยทําการตรวจสอบเอกสารที,เกี,ยวข้อง (Due Diligence)ศกึษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และ
รายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์นั 6น ๆ  อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตั 6งที,ปรึกษากฎหมาย เพื,อศึกษา
ตรวจสอบใบอนญุาต เอกสารที,เกี,ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์  อยา่งไรก็ตาม การกระทําดงักลา่วมิได้เป็นการประกนั
ว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่องที,อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ชิ 6นนั 6น ๆ ที,ผู้ จัดการ
กองทนุใช้เป็นพื 6นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไมถ่กูต้อง เนื,องจาก
ความบกพร่องบางอยา่งของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไมส่ามารถตรวจพบได้ เนื,องจากข้อจํากดั
ในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที,ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื,น ๆ ที,เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั 6งผู้
ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี 6แล้ว ในการทํา Due Diligence ตา่งๆ ได้มีการแตง่ตั 6งที,ปรึกษากฎหมายเพื,อทําการตรวจสอบใบอนญุาต
ก่อสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที,เกี,ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ,งการศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที,เกี,ยวข้อง (Due Diligence) นั 6น ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถครอบคลมุ
ได้ทั 6งหมด ซึ,งอาจจะสง่ผลให้กองทนุรวมฯเกิดคา่ใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที,เกี,ยวกบัการ ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องได้ 
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5. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฯอาจได้รับผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ,งเป็นปัจจยัที,กองทนุไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สาํหรับการแก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั,ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที,มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที,เกี,ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมฯ ภาระภาษี
และค่าธรรมเนียมสาํหรับการซื 6อหรือขายหรือโอนกรรมสทิธิUในสทิธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตกุารณ์ที,
ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันั 6น กองทุนรวมฯจึงไม่สามารถที,จะประเมินผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลง
ดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี,ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมฯ หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 

6. ความเสี�ยงเกี�ยวกับหน่วยลงทุน อาทิ (ก)ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ภายหลังการ
เสนอขาย (ข) การขาดสภาพคล่องในการซื �อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) 
การใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมฯในการกําหนดราคาซื �อขายหน่วยลงทุนหรือ (ง) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯซึ�งอาจมีมูลค่าลดลงได้  หากราคาของหน่วยลงทุน
ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมมีราคาที�ตํ�ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯใน
ช่วงเวลาก่อนที�จะมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม 

ภายหลังการจดทะเบียนหน่วยลงทุนที,เสนอขายเพิ,มเติมในการเพิ,มทุนครั 6งที, 1 ของกองทุนรวมฯในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจประสบกบัเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ,งดงัตอ่ไปนี 6 

(ก) ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และอาจไมส่อดคล้องกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวมฯ ซึ,งราคาซื 6อขายของ
หนว่ยลงทนุนั 6น ขึ 6นอยูก่บัหลายปัจจยั  อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฯ  ความผนัผวนของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื 6อขายของหนว่ยลงทนุ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลาย
ประการซึ,งเป็นปัจจัยที,กองทุนรวมฯไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความเคลื,อนไหวหรือความ
เปลี,ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ อตัราดอกเบี 6ยภายในประเทศและต่างประเทศ อตัรา
แลกเปลี,ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั 6งทางตรงหรือทางอ้อมที,มีผลต่อนําเข้าหรือส่งออกเงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี,ยงในการดําเนินงาน
และทางธุรกิจโดยทั,วไป ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของตลาดเครื,องอปุโภคและบริโภค ระเบียบ
ข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื,นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงจากปัจจยัมห
ภาคอื,นๆ เช่น การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณี
การเกิดความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น 

ดงันั 6น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที,จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที,เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตาม
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทุนรวมฯรวมถึงไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลี,ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ 
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(ข) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯอาจขาดสภาพคลอ่งในการซื 6อขายในตลาดรองซึ,งขึ 6นอยูก่บัความถี,และปริมาณ
การซื 6อขายหน่วยลงทนุนั 6นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้ซื 6อ-ผู้ขาย (bid-offer) 
ซึ,งปริมาณความต้องการของผู้ซื 6อ-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ 6นได้จากปัจจยัหลายประการซึ,งกองทนุรวมฯ
ไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิ ปริมาณความต้องการของตลาดขนาดของกองทนุรวมฯ 

(ค) ภายหลงัจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ,มเติม กองทนุรวมฯอาจดําเนินการให้มีการออกและเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเพิ,มเติมในครั 6งตอ่ๆ ไป ซึ,งราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุดงักลา่วอาจตํ,ากวา่มลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯในขณะนั 6น ซึ,งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมฯมีมลูคา่ลดลง ภายหลงัการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ,มเติมดงักลา่ว 

7. ความเสี�ยงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมฯอาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนรวมฯ
จะได้รับหากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั �งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวมฯ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมฯซึ,งได้กลา่วไว้ ณ ที,นี 6 ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมิน
คา่ทรัพย์สนิที,ลงทนุเป็นข้อมลูพื 6นฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูคา่ที,แท้จริงซึ,งกองทนุรวมฯจะได้รับหากมี
การจําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั 6งหมด หรือมีการเลกิกองทนุรวมฯ 

8. ความเสี�ยงของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมฯประเภทอื�น 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์มีความแตกต่างจากกองทุนรวมฯอื,น ๆ เนื,องจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้อง
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ไมต่ํ,ากว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ ทําให้การลงทนุกระจุกตวั
อยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯลงทนุเท่านั 6น ผลตอบแทนจากการลงทนุจึงขึ 6นอยู่กบัผลประกอบการจากการ
ให้เช่า และ/หรือผลดําเนินงานในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุเป็นหลกั ในขณะที,กองทนุรวมฯประเภท
อื,นจะมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่ง ๆ ซึ,งเป็นการกระจายความเสี,ยง อยา่งไร
ก็ตาม แม้วา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อาจจะมีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที,น้อยกวา่การ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ทั,วไป ผู้ ลงทุนควรจะตระหนักถึงปัญหาสภาพคล่องในการซื 6อขายหน่วยลงทุน อัน
เนื,องมาจากการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ด้วย 

9. กองทุนรวมฯจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลา
การเช่าที�เหลืออยู่  และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯลดลงตามส่วนไปด้วย 

กองทนุรวมฯจะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (สาํหรับโครงการแอทธินี) ซึ,งมลูคา่ของสทิธิการเช่าอาจลดลง
ตามระยะเวลาการเช่าที,เหลอือยู่  อนัเนื,องมาจากการประเมินคา่ของสทิธิการเช่า การเปลี,ยนแปลงในอตัราการเช่า
พื 6นที, และ/หรืออตัราค่าเช่า และ/หรือค่าบริการสาธารณูปโภคในโครงการแอทธินี หรือเนื,องจากสาเหตอืุ,นใดที,อยู่
นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมฯ ทั 6งนี 6 การเปลี,ยนแปลงในมลูคา่สทิธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่ง
มีนยัสาํคญัตอ่มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมฯ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม
ฯในท้ายที,สดุ 
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10. ความเสี�ยงด้านภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที,กองทนุรวมฯลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั 6น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที,เกิดจากการซื 6อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิU

ในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ,งกองทุนรวมฯอาจต้องรับภาระทั 6งหมดหรือบางสว่น และอตัราค่าธรรมเนียม
และอตัราภาษีที,กองทนุรวมฯจะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที,เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

11. ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมฯ 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ซึ,งขึ 6นอยู่กบัปัจจยั
หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแขง่ขนั การเปลี,ยนแปลง
กฎหมายและข้อบงัคบัที,เกี,ยวข้องกบัทรัพย์สนิ ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั 6น จึงมีความเสี,ยงที,นกัลงทนุ
จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที,ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที,เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุรวมฯจะ   ไมส่ามารถที,จะรักษา
ระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ,มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีตอ่ ๆ ไป 

12. ความเสี�ยงเรื� องการเวนคืนทรัพย์สินที�กองทุนรวมฯเข้าลงทุนทั �งหมดหรือในส่วนที� เป็นสาระสําคัญ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที�ดิน ทําให้กองทุนรวมฯไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�กองทุน
รวมฯเข้าลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมฯ 

แม้ในปัจจุบนัไม่ปรากฏว่ามีการเวนคืนในทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ทั 6งหมดหรือในสว่นที,
เป็นสาระสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืนทรัพย์ที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุครั 6งแรกภายหลงัที,กองทนุ
รวมฯได้รับโอนกรรมสทิธิUในที,ดินและอาคารโครงการไมว่่าทั 6งหมดหรือในสว่นที,เป็นสาระสําคญั สญัญาที,เกี,ยวข้อง
กําหนดให้กองทุนรวมฯดําเนินการต่าง ๆ เพื,อให้ได้รับค่าทดแทนตามจํานวน หลกัเกณฑ์และวิธีการที,กําหนดใน
พระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมทั 6งที,มีการแก้ไขเพิ,มเติม และกฎหมายอื,นที,
เกี,ยวข้อง) (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”)  

ในกรณีดงักล่าวข้างต้น กองทุนรวมฯอาจไม่ได้รับค่าทดแทนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเลยเนื,องจากไม่
เป็นไปตามเงื,อนไขต่าง ๆ ที,กําหนดในกฎหมายดงักลา่วหรือกองทนุรวมฯอาจได้รับค่าชดเชยในจํานวนที,น้อยกว่า 
(ก) คา่ตอบแทนในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุ และ/หรือ (ข) คา่ขาดประโยชน์ที,กองทนุรวม
ฯคาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุครั 6งแรก ซึ,งจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวมฯ อาทิ อาจสง่ผลให้กองทนุรวมฯไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะเข้าลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ได้ตามวตัถุประสงค์ในการลงทุน และ
รายได้ที,กองทนุรวมฯคาดวา่จะได้รับเปลี,ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ข) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ�งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 
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อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทุนมีความเสี,ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 น อ ก จ า ก นี 6 อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ อ า จ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เป ลี, ย น แ ป ล ง จ า ก ปั จ จั ย 
มหภาคอื,นๆ เช่น การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิด
ความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น อนัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่กําลงัซื 6อหรือปริมาณผู้ เช่า 

2) ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�สงูขึ �น 

ผลประกอบการของกองทนุรวมฯอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิ,มขึ 6นของจํานวน
ผู้ประกอบการตลาด การเพิ,มขึ 6นหรือลดลง ของความต้องการเช่า การที,มีจํานวนตลาดเพิ,มขึ 6นจะส่งผลให้อุปทาน
ของตลาดเพิ,มขึ 6น ทําให้การแขง่ขนัในการจดัหาผู้ เช่าเพิ,มขึ 6น 

3) ความเสี�ยงจากรายได้ของกองทุนรวมฯเมื�อพ้นระยะเวลาที�มีการวางหลักประกัน 

เนื,องจากวางหลกัประกนัที,เจ้าของทรัพย์สนิในอสงัหาริมทรัพย์ซึ,งกองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 และบริษัท 
ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด ให้ไว้แก่กองทุนรวมฯเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2556 ถึงปี 2558) ซึ,งเมื,อสิ 6นสุด
ระยะเวลาของการวางหลกัประกนักําไรดงักล่าวแล้ว อาจสง่ผลให้กองทุนรวมฯมีกําไรลดลงตามผลประกอบการ
จริงและอาจสง่ผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

อย่างไรก็ดี เนื,องจากอสงัหาริมทรัพย์ซึ,งกองทุนรวมฯจะลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ตั 6งอยู่ในย่านธุรกิจที,สําคัญของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบกบับริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพ
เพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ,งเป็นผู้บริหารโครงการที,มีประสบการณ์ และมีชื,อเสียง ดงันั 6น บริษัทจดัการเชื,อว่า
ความสามารถในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ซึ,งกองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ของบริษัท ทีซีซี แลนด์ 
คอมเมอร์เชียล จํากดั และบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั จะสามารถสร้างรายได้
ให้แกก่องทนุรวมฯได้เป็นอยา่งดี และอาจจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่กองทนุรวมฯมากนกั 

4) ความเสี�ยงที�เกิดขึ �นเมื�อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที�กองทุนรวมฯเข้าลงทุนเพิ�มเติม 

สาํหรับธุรกิจการให้เช่าพื 6นที,อาคารสาํนกังาน มีความจําเป็นที,จะต้องมีการซอ่มแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สนิให้
ดใูหม่ ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ ซึ,งส่งผลให้ผู้ ใช้บริการและลกูค้าสนใจเข้ามาใช้
บริการในทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติมอยา่งตอ่เนื,อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงย่อยจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุนเพิ,มเติม แต่หากมีการตรวจสอบหรือซ่อม
บํารุงใหญ่ซึ,งเป็นการซ่อมแซมในกรณีที,อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 มีความเสียหาย
เกิดขึ 6น หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี,ยนแปลงภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะลงทุน
เพิ,มเติมครั 6งที, 1 รวมถึงการเปลี,ยนระบบสาธารณูปโภคที,สําคัญของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะลงทุน
เพิ,มเติมครั 6งที, 1 อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุ
รวมฯ 
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อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี,ยนแปลงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิที,
กองทุนรวมฯเข้าลงทุนเพิ,มเติมที,อาจจะเกิดขึ 6นนั 6นจะสง่ผลที,ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯเข้า
ลงทนุเพิ,มเติมในระยะยาว ทั 6งนี 6 กองทนุรวมฯจะดําเนินการให้มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้อง 
การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาล่วงหน้า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้และประมาณการผลตอบแทนที,คาดว่าจะ
ได้รับจากการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี,ยนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึงการปรับปรุง
หรือเปลี,ยนระบบสาธารณปูโภคที,สําคญัของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ทั 6งนี 6 เพื,อลด
ระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที,อาจมีขึ 6นต่อการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯเข้าลงทุน
เพิ,มเติมและลูกค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 จะ
ดําเนินการเฉพาะพื 6นที,ที,มีการปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นั 6น ซึ,งกองทนุรวมฯจะได้รับผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพื 6นที,ที,มีการ
ปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นั 6น 

ทั 6งนี 6 สําหรับโครงการเอ็มไพร์นั 6น เจ้าของทรัพย์สินซึ,งเป็นกองทุนรวมรีเจนท์ โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ มีแผนการ
ปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์บางสว่นเพื,อให้มีความทนัสมยัและสะดวกสบายมากขึ 6น โดยกองทนุรวมรีเจนท์ โกลด์ พร็อพ
เพอร์ตี 6ฟันด์ ตกลงตอ่กองทนุรวมฯว่าการปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์จะแล้วเสร็จภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ดงันั 6น การ
ปรับปรุงโครงการเอ็มไพร์อาจก่อให้เกิดความเสี,ยงตอ่กองทนุรวมฯบางประการ ดงันี 6 

1. หากกองทนุรวมรีเจนท์ โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงทรัพย์สินได้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที,กําหนด ย่อมสง่ผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินของกองทนุรวมฯและอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของกองทนุรวมฯในท้ายที,สดุ 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที,เกิดความลา่ช้าในปรับปรุงทรัพย์สนิ ซึ,งความลา่ช้าดงักลา่วกอ่ให้เกิดความ
เสยีหายแก่กองทนุรวมฯ กองทนุรวมฯมีสิทธิเรียกร้องค่าเสยีหายดงักลา่วตอ่กองทนุรวมรีเจนท์ 
โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ได้ 

นอกจากนี 6 ในกรณีที,อายขุองกองทนุรวมรีเจนท์ โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์สิ 6นสดุลงและต้องมีการ
ปิดกองทนุก่อนที,จะมีการปรับปรุงทรัพย์สนิเสร็จสิ 6น กองทนุรวมรีเจนท์ โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ 
ตกลงต่อกองทุนรวมฯว่าจะดําเนินการต่าง ๆ ที,จําเป็นเพื,อให้กองทุนรวมฯเข้าเป็นคู่สญัญา
ภายใต้สญัญารับเหมาก่อสร้าง แทนกองทนุรวมรีเจนท์ โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ และจะโอนเงิน
ค่าก่อสร้างสว่นที,เหลือสําหรับการปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้แก่กองทนุรวมฯเพื,อให้กองทนุรวมฯ
นําไปใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิจนแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที,กําหนดในเรื,อง
แผนการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของโครงการเอ็มไพร์ 

2. การปรับปรุงโครงการเอ็มไพร์อาจส่งผลกระทบให้จํานวนผู้ เช่าพื 6นที, ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการใน
โครงการเอ็มไพร์ลดลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯที,จะเกิดขึ 6นใน
บริเวณพื 6นที,ที,มีการปรับปรุง หรือพื 6นที,ใกล้เคียงที,ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 
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อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงภาพลกัษณ์ในพื 6นที,บางส่วนของโครงการเอ็มไพร์นั 6น กองทุนรวม     
รีเจนท์ โกลด์ พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิUเดิม ได้มีการวางแผน และกําหนด
กรอบระยะเวลาการปรับปรุงอาคารในพื 6นที,ดงักลา่วอยา่งชดัเจนเพื,อให้เกิดผลกระทบตอ่ลกูค้า
และผู้ ใช้บริการน้อยที,สดุ นอกจากนี 6 กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์  พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ (โดยมีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมฯ) จะควบคมุ
งานปรับปรุงทรัพย์สนิดงักลา่วให้อยู่ในแผนงานและภายในระยะเวลาที,กําหนด ดงันั 6น หากการ
ดําเนินการปรับปรุงภาพลกัษณ์ดงักลา่วแล้วเสร็จ จะสง่ผลให้จํานวนของลกูค้าและผู้ ใช้บริการ
ของโครงการเอ็มไพร์ เพิ,มขึ 6น และสง่ผลให้รายได้ของกองทนุรวมฯเพิ,มขึ 6น 

สําหรับการปรับปรุงโครงการอาคาร 208 นั 6น ตามที,กองทุนรวมฯจะดําเนินการปรับปรุงโครงการอาคาร 
208 โดยจะจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพื,อมาดําเนินการปรับปรุงทรัพย์สินและภาพลกัษณ์อาคารดงักล่าว 
โดยกองทุนรวมฯคาดว่า เมื,อดําเนินการปรับปรุงภาพลกัษณ์ดงักลา่วแล้วเสร็จ จะสง่ผลให้จํานวนของ
ลูกค้าและผู้ ใช้บริการของโครงการอาคาร 208  เพิ,มขึ 6น ซึ,งจะส่งผลให้รายได้จากการนําทรัพย์สินที,
กองทุนรวมฯเข้าลงทุนออกหาประโยชน์เพิ,มขึ 6น อย่างไรก็ดี ในการปรับปรุงอาคารดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทนุรวมฯ ดงันี 6 

ก. หากผู้ รับเหมาก่อสร้างในการปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารไม่ปฏิบัติตามสัญญาที,ตกลงกับ
กองทนุรวมฯ สง่ผลให้โครงการอาคาร 208 ไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงทรัพย์สินได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที,กําหนดหรือไมส่ามารถจดัหาประโยชน์ได้ไม่ว่าทั 6งหมดหรือบางสว่น ปัจจยัเหลา่นี 6ย่อมสง่ผล
ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมฯและอาจส่งผล
กระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯในท้ายที,สดุ 

 อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ รับเหมาก่อสร้างภายใต้สัญญารับเหมา
ก่อสร้างได้หากผู้ รับเหมาก่อสร้างไมป่ฏิบตัิตามสญัญารับเหมาก่อสร้างที,ตกลงกบักองทนุรวมฯ หรือการ
ก่อสร้างลา่ช้าซึ,งเป็นความผิดของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ข. การปรับปรุงภาพลกัษณ์ในพื 6นที,บางสว่นของโครงการอาคาร 208 อาจสง่ผลกระทบให้จํานวน
ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการในโครงการอาคาร 208 ลดลง และอาจจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯที,
จะเกิดขึ 6นในบริเวณพื 6นที,ที,มีการปรับปรุง หรือพื 6นที,ใกล้เคียงที,ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงภาพลกัษณ์ในพื 6นที,บางส่วนของโครงการอาคาร 208 นั 6น กองทนุรวมฯได้มี
การวางแผน และกําหนดกรอบระยะเวลาการปรับปรุงอาคารในพื 6นที,ดงักลา่วอยา่งชดัเจนเพื,อให้เกิดผล
กระทบต่อลกูค้าและผู้ ใช้บริการน้อยที,สดุ ซึ,งหากการดําเนินการปรับปรุงภาพลกัษณ์ดงักลา่วแล้วเสร็จ 
จะส่งผลให้จํานวนของลกูค้าและผู้ ใช้บริการของโครงการอาคาร 208 เพิ,มขึ 6น และส่งผลให้รายได้ของ
กองทนุรวมฯเพิ,มขึ 6น 

5) ความเสี�ยงเกี�ยวกับการเข้าลงทุนเพิ�มเติมของกองทุนรวมฯ 

ก. ความเสี�ยงจากการผิดสัญญาเช่าหลัก 
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เนื,องจากการลงทนุในที,ดินของโครงการแอทธินีของกองทนุรวมฯ เป็นการลงทนุโดยเช่าช่วงที,ดนิกบับริษัท 
วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากัด ตามระยะเวลาที,สิทธิการเช่าของบริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากัด (ผู้ เช่า) 
ยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาเช่าและสญัญาแบง่เช่าที,ดินระหวา่งราชินีมลูนิธิ (ผู้ให้เช่า) กบับริษัท วฒันพฒัน์ 
เทรดดิ 6ง จํากดั (“สัญญาเช่าที�ดินหลัก”) ดงันั 6น กองทนุรวมฯจะเช่าช่วงที,ดินจากบริษัท วฒันพฒัน์ เทรด
ดิ 6ง จํากดั โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงดงันี 6 

1. 17 ปี นบัตั 6งแตว่นัที,จดทะเบียนการเช่าช่วงจนถึงวนัที, 31 ตลุาคม 2572 

2. 20 ปี นบัจากวนัที, 1 พฤศจิกายน 2572 จนถึงวนัที, 31 ตลุาคม 2592 

นอกจากนี 6 กองทุนรวมฯจะเช่าอาคารแอทธินี ทาวเวอร์และส่วนควบของอาคารโครงการแอทธินี 
เครื,องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยวข้อง เกี,ยวเนื,องและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ใน
โครงการแอทธินีจากบริษัท วฒันพัฒน์ เทรดดิ 6ง จํากัด ดังนั 6น แม้ว่าการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมฯดงักลา่วจะมีระยะเวลาเหลือประมาณ 37 ปี (นบัตั 6งแต่วนัที,จดทะเบียนการเช่าช่วงถึง 31 
ตลุาคม 2592) แตก่องทนุรวมฯยงัมีความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ 6นจากการผิดสญัญาเช่าที,ดินหลกั เนื,องจาก
หาก บริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั ปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื,อนไขของสญัญาเช่าที,ดินหลกั และไม่
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายในระยะเวลาที,กําหนดไว้ จะส่งผลให้สญัญาเช่า
ช่วงของโครงการแอทธินี ระหว่างกองทนุรวมฯและบริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั ระงบัสิ 6นลง ซึ,งการ
สิ 6นสดุลงของสญัญาเช่าที,ดินหลกัดงักลา่วจะสง่ผลให้กองทนุรวมฯไม่มีสิทธิในการนําโครงการแอทธินี
ออกหาผลประโยชน์และทําให้กองทนุรวมฯสญูเสียรายได้ค่าเช่าจากการนําโครงการแอทธินี ออกให้เช่า
ช่วงแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย และจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ รวมถึงจะกระทบตอ่การจ่ายเงินปัน
ผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในท้ายที,สดุ 

อย่างไรก็ดี เพื,อเป็นการป้องกนัความเสี,ยงดงักลา่วที,อาจเกิดขึ 6น กองทนุได้ดําเนินการขอความยินยอม
และทําบนัทกึข้อตกลงกบัราชินีมลูนิธิโดยมีรายละเอียดดงันี 6 

1)  ในกรณีที,บริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากัด ผิดนดัชําระค่าเช่ารายเดือนภายใต้สญัญาเช่าที,ดิน
หลกั กองทนุรวมฯจะชําระคา่เช่ารายเดือนโดยตรงให้แก่ราชินีมลูนิธิ และ  

2)  กองทนุรวมฯจะเข้าเป็นคู่สญัญาแทน บริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั ในกรณีที,ราชินีมลูนิธิจะ
ยกเลกิสญัญาเช่าที,ดินหลกัระหวา่งราชินีมลูนิธิกบั บริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั 

ข.  ความเสี�ยงเกี�ยวกับการใช้ประโยชน์ในที�ดินของโครงการแอทธินี 

กองทนุรวมฯอาจมีความเสี,ยงเกี,ยวกบัการใช้ประโยชน์ในที,ดินของโครงการแอทธินี เนื,องจากปัจจยัตา่ง ๆ 
อาทิ การลงทนุในที,ดินของโครงการแอทธินีของกองทนุรวมฯโดยการเช่าช่วงที,ดินจากบริษัท วฒันพฒัน์ 
เทรดดิ 6ง จํากดั นั 6น บริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั อาจปฏิบตัิผิดเงื,อนไขข้อหนึ,งข้อใดในสญัญาเช่าชว่ง
ในส่วนที,เป็นสาระสําคัญและทําให้กองทุนรวมฯไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที,ดินที,เช่าช่วงได้ตาม
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ระยะเวลาการเช่าที,กําหนดไว้ หรือมีการเปลี,ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบหรือมีคําสั,งของหนว่ยงาน
ราชการที,เกี,ยวกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที,กองทุนรวมฯไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที,ดินที,เช่าช่วงได้ตามระยะเวลาการเช่าที,
กําหนดไว้โดยมิใช่ความผิดของกองทนุรวมฯ กองทนุรวมฯมีสทิธิที,จะเรียกร้องคา่เสยีหายได้ตามกฎหมาย
จากบริษัท วฒันพฒัน์ เทรดดิ 6ง จํากดั ตามสดัสว่นของระยะเวลาเช่าช่วงที,เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าช่วง 

6) ความเสี�ยงเกี�ยวกับการการใช้ทางเข้าออกสาํหรับโครงการอาคารซีดับเบิ �ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ : 
โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 

ในการเข้าลงทุนในโครงการอาคารซีดับเบิ 6ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด)            
นี 6 เนื,องจากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิมมีการเข้าทําสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟดงัต่อไปนี 6 ก) สญัญาเช่า
ที,ดินเพื,อทําทางเข้า-ออกบริเวณถนนเทียมร่วมมิตรระหว่างการรถไฟกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน ฉบบัลงวนัที, 3 พฤศจิกายน 2548 และ ข) สญัญาเช่าที,ดินเพื,อปลกูต้นไม้ทํา
สวนหย่อมหรือตกแต่งพื 6นที,สวยงามระหว่างการรถไฟกับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
เบสท์ฟอร์จูน ฉบบัลงวนัที, 3 พฤศจิกายน 2548 ดงันั 6น กองทนุรวมฯจึงต้องมีการเจรจา และดําเนินการขอ
ความยินยอมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการโอนสิทธิตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟจากเจ้าของ
ทรัพย์สินซึ,งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน ไปยังกองทุนรวมฯ โดย
ขั 6นตอนของการโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟนั 6นอาจจะเสร็จสิ 6นภายหลงัจากกองทนุ
รวมฯได้ดําเนินการเพิ,มทุนครั 6งที, 1 แล้ว ดงันั 6น จึงมีความเป็นไปได้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอาจไม่
ยินยอมให้มีการโอนสิทธิตามสญัญาเช่าที,ดินที,ทํากับการรถไฟดงักลา่ว หรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย
อาจยินยอมให้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูนโอนสิทธิตามสญัญาเช่าที,ดินที,ทํา
กบัการรถไฟให้แก่กองทนุรวมฯได้ แต่ภายหลงัจากการโอนสิทธิตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟดงักลา่วแล้ว 
การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจไม่ยินยอมต่อสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟได้ ซึ,งอาจส่งผลกระทบต่อจํานวน
ผู้ใช้บริการในโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) และอาจสง่ผล
กระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ รวมถึงจะกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในท้ายที,สดุ 
นอกจากนี 6 การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาปรับค่าเช่าในการใช้ที,ดินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยเพิ,มขึ 6นได้ 

อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูนในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิเดิมได้ตกลง
ตอ่กองทนุรวมฯดงัตอ่ไปนี 6 

1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูนจะดําเนินการขอความยินยอมจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทยในเรื,องที,เกี,ยวกับการโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟ
ให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ,งสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟดงักล่าวมีระยะเวลาการเช่า 14 ปี 4 เดือน เริ,ม
ตั 6งแตว่นัที, 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงวนัที, 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงันั 6น ระยะเวลาเช่าที,กองทนุรวมฯ
จะรับโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน จะคงเหลืออยู่ประมาณ 8 ปี นบัจากวนัที,กองทุนรวมฯเข้าลงทนุเพิ,มเติม 



 

37 

 

โดยขั 6นตอนของการโอนสิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟนั 6นอาจจะเสร็จสิ 6นภายหลงั
จากกองทนุรวมฯได้ดําเนินการเพิ,มทนุครั 6งที, 1 แล้ว  

2. ในระหวา่งการดําเนินการโอนสทิธิและหน้าที,ภายใต้สญัญาเช่าที,ดินที,ทํากบัการรถไฟ กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน ตกลงดําเนินการต่าง ๆ ที,จําเป็นเพื,อให้กองทุน
รวมฯสามารถใช้ทางเข้า-ออก ตามที,กําหนดไว้ในสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟจนกว่าการโอนสิทธิ
และหน้าที,ภายใต้สญัญาเชา่ที,ดินการรถไฟจะแล้วเสร็จ 

ตามระเบียบการรถไฟแหง่ประเทศไทย ฉบบัที, 129 วา่ด้วยการจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กําหนดว่าในกรณีที,ดินของการรถไฟแหง่ประเทศไทยที,มีพื 6นที,เล็กน้อยหรือที,ดินรูปชายธงที,
ไม่สามารถนําไปหาผลประโยชน์โดยการปลกูสร้างอาคารขนาดมาตรฐานได้ ให้เจ้าของที,ดินแปลงที,อยู่
ติดต่อกันมีสิทธิเช่าก่อนได้ ดงันั 6น โอกาสที,การรถไฟแห่งประเทศไทย จะไม่ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟ หรือไม่ต่อสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟให้แก่กองทุนรวมฯจึง
คอ่นข้างน้อยเนื,องจากมีระเบียบที,กําหนดให้การรถไฟต้องให้เจ้าของที,ดินแปลงที,อยูต่ิดตอ่กนัมีสทิธิเช่าก่อน
ได้ อย่างไรก็ดี การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาปรับค่าเช่าในการใช้ที,ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพิ,มขึ 6นได้ 

นอกจากนี 6 โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวร์ิลด) ยงัมีทางเข้าออก
อาคารอื,นซึ,งเป็นทางเข้าออกรองอีก 2 ทาง ได้แก่ 1.ทางเข้าออกที,เป็นพื 6นที,ภาระจํายอมบนโฉนดเลขที, 
48061 ตําบลสามเสนนอกฝั,งเหนือ อําเภอบางซื,อ กรุงเทพมหานครซึ,งกองทนุรวมฯมิได้เข้าลงทนุ และ 2. 
ทางเข้าออกที,เป็นภาระจํายอมบนโฉนดเลขที, 48075 แขวงสามเสนนอกฝั,งเหนือ เขตบางซื,อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ,งเป็นทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมในครั 6งนี 6ด้วย (ในปัจจุบนัไม่ได้เปิด
ให้ใช้ทางเข้าออกบนโฉนดเลขที, 48075) รายละเอียดเพิ,มเติมเกี,ยวกบัทางเข้าออกเป็นไปตามที,ระบไุว้ใน
ข้อมลูเกี,ยวกบัทรัพย์สนิของโครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
ดังนั 6น โครงการนี 6จึงมีทางเข้าออกหลายทาง จึงส่งผลให้ผู้ เช่าและผู้มาติดต่อมีความสะดวกในการ
เดินทางมากขึ 6น อีกทั 6ง โครงการอาคารซีดับเบิ 6ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
ตั 6งอยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ดงันั 6น ผู้ เช่าและผู้มาติดต่อจึง
ได้รับประโยชน์จากสถานที,ตั 6งดงักลา่วด้วย นอกจากนี 6 แม้การรถไฟไมต่่อสญัญาเช่าที,ดินการรถไฟให้แก่
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนยัสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ 

ค) ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

1) ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผู้เช่า 

 ค่าเช่าที,กองทุนรวมฯจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าจะเป็นที,มาของรายได้หลกัเพียงแหลง่เดียวของกองทนุ
รวมฯ แม้ว่าทรัพย์สินดงักลา่วจะมีผู้ เช่าหลายราย แต่หากผู้ เช่าดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ,งสง่ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระคา่เช่า ไมชํ่าระคา่เช่า หรือ ยอมเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนด และกองทนุรวมฯไมส่ามารถ
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หาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าดงักล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวมฯได้ ถึงแม้ว่า
กองทุนรวมฯจะมีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายและริบเงินประกนัจากผู้ เช่า 

2) ความเสี�ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก และความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าหลัก อาจทําให้รายได้
ของกองทุนรวมฯได้รับผลกระทบ  

หากผู้ เช่าหลกัดงักลา่วยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที,กําหนดหรือไม่ต่ออายสุญัญา
เช่าพื 6นที,และสญัญาให้บริการเมื,อสญัญาครบกําหนด หรือประสบปัญหาด้านการเงินจนกระทบความสามารถใน
การชําระเช่าและคา่บริการ และกองทนุรวมฯไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าดงักลา่วได้ กรณีดงักลา่ว
อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวมฯ 

3) ความเสี�ยงในการจัดหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่  เนื� องจากผลประกอบการของกองทุนรวมฯ
ขึ �นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้บริหารโครงการ 

กองทนุรวมฯจะแต่งตั 6ง บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 
แมนเนจเม้นท์ จํากดั ให้เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ,งมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวม
ฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 อยูแ่ล้ว โดยกําหนดให้มีหน้าที,ตา่ง ๆ เกี,ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิ รวมถึงการ
ร่วมกําหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน ดงันั 6นการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ของผู้บริหารโครงการ เช่น การรักษาหรือพฒันาทรัพย์สนิให้เป็นที,พึงพอใจของผู้ เช่า การให้บริหารแก่ผู้ เช่าอยา่งมี
คณุภาพ การหาผู้ เช่ารายใหมห่รือการตอ่สญัญาเชา่กบัผู้ เช่าปัจจบุนั การบํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯ
จะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ให้อยูใ่นสภาพที,ดี จึงสง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวมฯ 

นอกจากนี 6 หากบริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจ
เม้นท์ จํากดั ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที,ผู้บริหารโครงการเนื,องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึ,ง กองทนุรวมฯอาจไมส่ามารถ
แต่งตั 6งบคุคลอื,นเพื,อทําหน้าที,บริหารโครงการได้ดีเทียบเทา่กบัการบริหารจดัการของผู้บริหารโครงการรายเดิม ซึ,ง
อาจจะสง่ผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทนุรวมฯ 

4) ความเสี�ยงเกี�ยวกับความไม่เพียงพอของพื �นที�จอดรถยนต์ 

ในปัจจบุนั แม้วา่พื 6นที,จอดรถยนต์ของอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะโครงการที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 
มีมากกว่าจํานวนที,กฎหมายกําหนดแล้วก็ตาม หากแต่ผู้ ใช้บริการหรือผู้ เช่าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะ
เข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 อาจมีจํานวนเพิ,มขึ 6นหรือมีความต้องการในการจอดรถยนต์ในโครงการเพิ,มขึ 6นซึ,งอาจ
สง่ผลให้พื 6นที,จอดรถยนต์ของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ในปัจจบุนั ไมเ่พียงพอตอ่
ความต้องการของผู้ประกอบการ และ/หรือลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 
รวมถึงอาจส่งผลให้จํานวนผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ ใช้บริการในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะเข้าลงทุน
เพิ,มเติมครั 6งที, 1 ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั และอาจกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯในท้ายที,สดุ 

อยา่งไรก็ด ีในอนาคตหากพื 6นที,จอดรถยนต์มีจํานวนไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของผู้ประกอบการ และ/หรือ
ลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 และกองทนุรวมฯเลง็เห็นความจําเป็นในการ
เสริมศกัยภาพของทรัพย์ดงักลา่ว กองทนุรวมฯจะดาํเนินการดงันี 6 
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1.        เลอืกวิธีที,ดีที,สดุให้แกก่องทนุรวมฯในการจดัหาพื 6นที,จอดรถยนต์ให้เพียงพอแกค่วามต้องการ 

2.        การดาํเนินการดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดในประกาศสาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นอกจากนี 6 ทั 6งอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะเข้าลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ต่างก็ตั 6งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื 6นที,
ให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ซึ,งจะทําให้ลูกค้าและ/หรือผู้ประกอบการสามารถเดินทางได้
โดยสะดวกยิ,งขึ 6น ดงันั 6น ปัจจยัดงักลา่วจะช่วยลดปัญหาพื 6นที,จอดรถยนต์ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการได้ 

5) ความเสี�ยงจากการที� ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ�มเติมครั�งที� 1 ไม่ให้ความยนิยอมเข้าเป็น
คู่สัญญาเช่าและสัญญาที�เกี�ยวข้องกับกองทุนรวมฯ หรือไม่ต่อสัญญาเช่าและสัญญาที�เกี�ยวข้อง 

ในการเข้าลงทนุของกองทนุรวมฯนั 6น เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ในฐานะผู้ให้เช่า
จะดําเนินการโอนสิทธิหน้าที,ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวมฯ โดยกองทนุรวมฯจะรับ
โอนสิทธิหน้าที,และเข้าผูกพนักับผู้ เช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักล่าว ณ วนัที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุน 
ทั 6งนี 6 หากผู้ เช่าไม่ให้ความยินยอมในการโอนสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือหากผู้ เช่าไม่ทําสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการกบักองทนุรวมฯตอ่ไป และกองทนุรวมฯไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าดงักลา่วได้ กรณี
ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธรุกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ดี ผู้ ให้เช่าเดิมซึ,งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมตกลงตอ่กองทนุรวมฯว่าในระหวา่งการขอความยินยอมจากผู้
เช่าพื 6นที,ในการโอนสิทธิและหน้าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ผู้ ให้เช่าเดิมมีหน้าที,ในการนําสง่ผลประโยชน์
ใด ๆ ที,ได้รับจากผู้ เช่าพื 6นที,ให้แก่กองทนุรวมฯ โดยจะต้องปฏิบตัิหน้าที,ดงักลา่วจนกวา่ผู้ เช่าพื 6นที,ให้ความยินยอม
ในการโอนสทิธิและหน้าที,ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการแกก่องทนุรวมฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6) ความเสี�ยงจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภยั  

กองทนุรวมฯอาจไม่สามารถจดัทําประกนัภยัที,คุ้มครองความเสี,ยงบางประเภทที,อาจเกิดขึ 6นได้ หรือแม้ว่ากองทุน
รวมฯสามารถจดัหาประกนัภยัได้ แต่อตัราเบี 6ยประกนัอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที,กองทนุรวมฯอาจ
ได้รับ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที,มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น การก่อการร้ายหรือการ
เวนคืน เป็นต้น ความเสียหายนั 6นเกินกวา่วงเงินที,ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทนุรวมฯไมส่ามารถ
เรียกเงินประกนัได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ,งปัจจยัเหลา่นี 6อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทาง
การเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทุนรวมฯ นอกจากนี 6 กองทุนรวมฯอาจมีความเสี,ยงในเรื,องของ
ระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือนของการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัอาจไมค่รอบคลมุความเสยีหายที,เกิดขึ 6นแกก่องทนุ
รวมฯ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการเห็นว่าการจดัทําประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่กองทนุรวมฯ 

ทั 6งนี 6 กองทุนรวมฯได้จัดให้มีการประกันอัคคีภัยและวินาศภัยต่าง ๆ ที,จําเป็นและสมควร เพื,อคุ้มครองความ
เสยีหายที,อาจเกิดขึ 6นแก่ทรัพย์สิน ได้แก่ การประกนัวินาศภยั (ไม่รวมถึงกรณีการก่อการร้าย) การประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกั การประกนัภยัธุรกิจเสยีหาย และการประกนัภยัเพื,อประโยชน์ของบคุคลภายนอก และมีความคุ้มครอง
ความเสยีหายในจํานวนที,เหมาะสมแล้ว 
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7) ความเสี�ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารโครงการกรณีที�กองทุนรวมฯให้บริษัทใน
กลุ่มของผู้บริหารโครงการเช่าพื �นที�อสังหาริมทรัพย์ซึ�งกองทุนรวมฯจะลงทุนเพิ�มเติมครั�งที�  1 อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

ก. ความเสี�ยงเกี�ยวกับการที� ผู้เช่าพื �นที�บางรายของอสังหาริมทรัพย์ซึ�งกองทุนรวมฯจะลงทุนเพิ�มเติม
ครั�งที�  1 มีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นบุคคลที� เกี�ยวโยงกันกับบริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล 
จาํกัด และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี � แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

 เนื,องจากผู้ เช่าบางรายของอสงัหาริมทรัพย์ซึ,งกองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 มีความสมัพนัธ์เป็นบริษัท
ในกลุ่มกบับริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจ
เม้นท์ จํากดั ซึ,งเป็นผู้บริหารโครงการของกองทนุรวมฯ ดงันั 6น จึงอาจถกูพิจารณาว่าเป็นการเอื 6อประโยชน์ให้แก่
บริษัทในกลุ่มของผู้บริหารโครงการซึ,งสง่ผลให้การทําธุรกรรมการให้เช่าพื 6นที,ดงักล่าวเป็นการทําธุรกรรมกับ
บคุคลที,เกี,ยวโยงกนั  

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมฯได้มีการกําหนดอตัราค่าเช่าและคา่บริการจากผู้ เช่าซึ,งเป็นบคุคลที,เกี,ยวข้องเป็นไปใน
อตัราที,เหมาะสม ตามธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับผู้ เช่าทั,วไปที,เช่าพื 6นที,ขนาดใหญ่ที,
มิได้เป็นบุคคลที,มีความเกี,ยวโยงกัน (at arm’s length transaction) และ เมื,อสญัญาเช่าดังกล่าวสิ 6นสุดลง 
กองทุนรวมฯและ/หรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมฯจะพิจารณาการต่อสญัญาเช่าและสญัญาอื,นที,
เกี,ยวข้องใหม่ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการที,ได้รับจากผู้ เช่าซึ,งเป็นบุคคลที,เกี,ยวข้องจะเป็นไปในอัตราที,
เหมาะสม ตามธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัผู้ เช่าทั,วไปที,เช่าพื 6นที,ขนาดใหญ่ที,มิได้เป็น
บคุคลที,มีความเกี,ยวโยงกนั (at arm’s length transaction) และเป็นไปเพื,อประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 

ข.ความเสี�ยงเกี�ยวกับกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินของผู้บริหารโครงการ อาจถกูพิจารณาว่าทาํขึ �นเพื�อ
ประโยชน์ของบริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพ
เพอร์ตี � แมนเนจเม้นท์ จาํกัด และ/หรือบริษัทในเครือ 

เนื,องจากบริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด ซึ,งเป็นผู้บริหารโครงการของกองทุนรวมฯมีการบริหารโครงการอื,น ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที,
กองทนุรวมฯเข้าลงทนุ ดงันั 6น กลยทุธ์และนโยบายการบริหารทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ อาจถกูมองวา่เป็นการ
เอื 6อประโยชน์ตอ่บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมน
เนจเม้นท์ จํากดั และ/หรือบริษัทในเครือด้วยกนัเอง หรืออาจถกูมองวา่เป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้จัดให้มีแนวทางการป้องกันความเสี,ยงดังกล่าว โดยมีการกําหนดนโยบายการ
เปลี,ยนผู้บริหารโครงการของกองทุนรวมฯ ซึ,งบริษัทจัดการมีสิทธิเปลี,ยนผู้บริหารโครงการได้หากผู้บริหาร
โครงการขาดคณุสมบตัิหรือดําเนินการอนัก่อให้เกิดความความขดัแย้งต่อผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯและ
สง่ผลให้กองทนุรวมฯได้รับความเสยีหาย นอกจากนี 6 ในปัจจบุนั ผู้บริหารโครงการของกองทนุรวมฯมกีารบริหาร
ทรัพย์สินอื,นนอกเหนือจากทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุน คือ อาคารทีซีซี อาคารไทยเจริญ อาคารพลบั
พลาไชย และอาคารยนตรกิจ สรุวงศ์ และด้วยความที,อาคารสํานกังานทั 6ง 5 โครงการ อาทิ โครงการทีซีไอเอฟ 
ทาวเวอร์ โครงการแอทธินี โครงการเอ็มไพร์ โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซ
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เบอร์เวิร์ลด) และโครงการอาคาร 208 เป็นทรัพย์สินที,มีศกัยภาพตั 6งอยู่ในทําเลย่านธุรกิจที,มีระบบคมนาคมที,
สะดวกครบครันซึ,งต่างจากทรัพย์สนิอื,นนอกเหนือจากทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุ ดงันั 6น กลุม่เป้าหมาย
ลกูค้าของอาคารสาํนกังานทั 6ง 5 โครงการจึงแตกตา่งจากทรัพย์สนิอื,นนอกเหนือจากทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้า
ลงทนุ นอกจากนี 6 ผู้บริหารโครงการของกองทนุรวมฯไมม่ีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที,มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนั
กบักองทนุรวมฯ ดงันั 6น จากปัจจยัดงักลา่วการบริหารทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุของผู้บริหารโครงการจึง
ไม่เป็นการก่อให้เกิดการแข่งขันโดยตรงกับกองทุนรวมฯ นอกจากนี 6 ตลอดระยะเวลาตามสัญญาแต่งตั 6ง
ผู้ บริหารโครงการ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงต่อกองทุนรวมฯว่าจะไม่ประกอบธุรกิจหรือบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์อื,นในลกัษณะที,เป็นการแข่งขนักบัอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯได้เข้าลงทุนครั 6งแรกและจะ
เข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากกองทนุรวมฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8) ความเสี�ยงจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญารวมถึงความเสี�ยงเกี�ยวกับวงเงินตามหนังสือคํ �า
ประกันไม่เพียงพอต่อการชดเชยส่วนต่างของกาํไรจากการดาํเนินงานที�ประมาณการไว้ 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการจะเข้าทําสญัญาต่าง ๆ ที,เกี,ยวเนื,องกับการ
ลงทนุและการบริหารของกองทนุรวมฯเพื,อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ โดยในสญัญาจะมี
การระบเุงื,อนไขตา่ง ๆ ที,เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมฯและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อาทิ หน้าที,ของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์
ที,กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ ซึ,งเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนจะเข้า
ลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 ตกลงวางหลกัประกนัในกรณีที,กําไรจากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดหายไป รวมถึงกรณีที,
บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั ตกลงที,จะสง่มอบหนงัสือคํ 6าประกนัที,ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื,อเป็น
หลกัประกนัให้แกก่องทนุรวมฯ 

อยา่งไรก็ดี  กรณีที,เกิดเหตกุารณ์ที,ไมอ่าจคาดหมายได้จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมฯไมส่ามารถใช้สทิธิตามสญัญา หรือ
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งไม่สามารถดําเนินการใดๆ ตามที,กําหนดไว้ในสญัญาที,เกี,ยวข้องได้ ทําให้กองทุนรวมฯ
อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที,คาดการณ์ไว้ ดงันั 6น กองทุนรวมฯจึงอาจต้องนําเรื,องดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม  ซึ,งการดําเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และ
จํานวนเงินที,กองทนุรวมฯจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายตา่ง ๆ ดงันั 6น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงมีความเสี,ยงที,
จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที,คาดการณ์ไว้ หรือในกรณีที,เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 และ/หรือ บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด ไม่ปฏิบัติหน้าที,ภายใต้
สญัญาตกลงกระทําการ ทําให้กองทนุรวมฯต้องฟ้องร้องเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 
1 และ/หรือ บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และร้องขอให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินตามหนงัสอืคํ 6าประกนั 
ซึ,งจะส่งผลให้กองทุนรวมฯมีความเสี,ยงดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกองทุนรวมฯอาจมีความเสี,ยงในกรณีที,วงเงิน
หลกัประกนัสําหรับปี 2556 ถึงปี 2558 ที,เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 และ/หรือ 
บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั ได้วางหลกัประกนัไว้อาจไมเ่พียงพอตอ่การชดเชยสว่นตา่งของกําไรจาก
การดําเนินงานที,ประมาณการไว้สําหรับปี 2556 ถึงปี 2558 ตามที,กําหนดไว้ในสญัญาตกลงกระทําการ หรือความ
เสี,ยงในกรณีที,ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการจ่ายเงินตามหนงัสอืคํ 6าประกนั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

กองทนุรวมฯ ไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั 6นอนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื,นใดที,มีนยัสาํคญัและเกี,ยวข้องโดยตรง
กบัธุรกิจของกองทนุรวมฯ ที,บริษัทจดัการเชื,อวา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่ธุรกิจ สถานทางการเงิน ผลการดําเนินการ และ
แนวโน้มการดําเนินการในอนาคต 

6. ข้อมูลสาํคัญอย่างอื�น 

 - ไมม่ ี
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุน/กองทรัสต์เป็นผู้ออก    

 7.1  ข้อมลูหนว่ยลงทนุ หลกัทรัพย์ ตราสารที,กองทนุ/กองทรัสต์เป็นผู้ออก    

 7.1.1  เงินทุนโครงการมูลค่าที,ตราไว้จํานวน ประเภท และราคาของหน่วยที,เสนอขาย ราคาเสนอขายวนัแรก จํานวน

เงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ถ้ามี)  มลูคา่ตอ่หนว่ย ณ ปัจจบุนั  

 (1) เงินทนุโครงการ   : 27,111,990,000 บาท 

 (2) มลูคา่ที,ตราไว้จํานวน   : 10.00 บาทตอ่หนว่ย 

 (3) ประเภทของหนว่ยลงทนุ  :  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซื 6อ 

          คืนหนว่ยลงทนุ  

 (4) ราคาของหนว่ยที,เสนอขาย  : 10.00 บาทตอ่หนว่ย (เพิ,มทนุครั 6งที, 1 ราคา 12.47 

          บาทตอ่หนว่ย 

 (5) ราคาเสนอขายวนัแรก   : 10.00 บาทตอ่หนว่ย (เพิ,มทนุครั 6งที, 1 ราคา 12.47 

          บาทตอ่หนว่ย 

 (6) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั : 22,130,000,000.00 บาท 

 (7) มลูคา่ราคาพาร์ ณ ปัจจบุนั  : 10.00 บาทตอ่หนว่ย 

 

 
 7.1.2  ข้อมูลราคาหลกัทรัพย์ เช่า ราคาปิด (ณ สิ 6นปี หรือวนัเปิดรอบบัญชี) ราคาสงูสดุ, ราคาตํ,าสดุ, มูลค่าตามราคา

ตลาด (Market Capitalization), มลูคา่การซื 6อขายเฉลี,ยตอ่ปี (Trade Volume) และคา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปีและวนัสิ 6นปี เป็นต้น 
  ราคาปิด ณ สิ 6นปี    :  13.60 บาทตอ่หนว่ย 
  ราคาสงูสดุ    :  13.90 บาทตอ่หนว่ย 
  ราคาตํ,าสดุ    :  13.30 บาทตอ่หนว่ย 
  มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization) :  30,096,800,000 บาท 
  มลูคา่การซื 6อขายเฉลี,ยตอ่วนั (Trade Volume)  :  346,862 บาท 
  คา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปี   : 12.6173 บาทตอ่หนว่ย 
  คา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัสิ 6นปี   : 12.6803 บาทตอ่หนว่ย 
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7.1.3 กรณีที,กองทนุรวมฯมีการแบง่หน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด (Share Class) ให้ระบรุายละเอียดของหนว่ยลงทนุ
แตล่ะชนิดที,มีสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนที,แตกตา่งกนั 

              -ไมม่-ี 
7.1.4 กรณีที,กองทุนรวมฯมีการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน ให้มีการระบุรายละเอียดเกี,ยวกับการลด

เงินทนุจดทะเบียนทกุครั 6ง โดยต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี 6 
 (ก) เหตแุหง่การลดทนุจดทะเบียน 
  -ไมม่-ี 
 (ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที,ลดแตล่ะครั 6ง 
  -ไมม่-ี 
 (ค) วนัปิดสมดุทะเบียนและวนัที,ดําเนินการเฉลี,ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
  -ไมม่-ี 

7.1.5 กรณีที,กองทนุออกหลกัทรัพย์เป็นตราสารหนี 6 (เช่น หุ้นกู้  หรือ REIT BOND) ให้ลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว เช่น ประเภท จํานวนมลูคา่ที,ยงัไมไ่ถ่ถอน  วนัครบกําหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เงื,อนไขอื,นที,เป็นสาระสาํคญั 

         -ไมม่-ี 
7.2 ข้อมลูหนว่ยลงทนุ  

7.2.1 กลุม่ผู้ ถือหนว่ยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจํุานวนหนว่ยและร้อยละเมื,อเทียบกบัหนว่ยที,ลงทนุ 
 

รายชื�อผู้ถอืหน่วยลงทุน 10 รายแรก 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

ณ วันที� 30 ธันวาคม 2559 

ลาํดับ ผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วย 
%ของ
ทั �งหมด 

1 บริษัท แอสเสท เวิรด์ จํากดั 730,288,944.0000 33.00 

2 TVC INVESTMENTS LIMITED     709,989,214.0000 32.08 

3 บริษัท ฐานถาวร (2012) จํากดั 414,374,164.0000 18.72 

4 BANK OF SINGAPORE LIMITED  254,035,081.0000 11.48 

5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 83,581,800.0000 3.78 

6 CLSA LIMITED 10,135,500.0000 0.46 

7 บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 6,004,100.0000 0.27 

8 นางผสุดี ตามไท โดย บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 1,101,100.0000 0.05 

9 นายเกียรติ สทิธีอมร โดย บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 367,000.0000 0.02 

 10 นายสมศกัดิU อนวชัมงคล 338,724.0000 0.02 

 รวมจาํนวนหน่วยทั �งหมด 2,210,215,627.0000 99.88 

 รวมจาํนวนหน่วยที�จาํหน่ายได้แล้วทั �งหมด  100.00 
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 7.2.2 ผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่(ถือหนว่ยลงตั 6งแตร้่อยละ 10 ขึ 6นไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดยีวกนั) 
   บริษัท แอสเสท เวิรด์ จํากดั    33.00% 
              TVC INVESTMENTS LIMITED     32.08% 
   บริษัท ฐานถาวร (2012) จํากดั  18.72% 
   BANK OF SINGAPORE LIMITED 11.48% 
   
7.2.3 กลุม่ผู้หน่วยรายใหญ่ของกองทนุ/กองทรัสต์โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนด นโยบายการจดัการหรือการ

ดําเนินงานของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเข้าเป็นกรรมการที,มีอํานาจจดัการ 
   -ไมม่-ี 

7.3 การจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ/กองทรัสต์    
 7.3.1 ระบนุโยบายที,จา่ยผลตอบแทนของกองทนุรวมฯ/กองทรัสต์ที,จะจา่ยให้ผู้ ถือหนว่ย ทั 6งในรูปแบบเงินปันผลและการ

ลดเงินทนุจดทะเบียน 

 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 6ง    

(1) ในกรณีที,กองทนุรวมฯมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที,ไม่รวมกําไรที,ยงัไม่เกิดขึ 6นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการ
ประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั 6น   

(2) ในกรณีที,กองทุนรวมฯมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไม่ทําให้กองทนุรวมฯเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ,มขึ 6นในรอบระยะเวลาบญัชีที,มีการ
จ่ายเงินปันผลนั 6น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 90 วนันับแต่วนัสิ 6นรอบระยะเวลาบญัชีที,มีการจ่ายเงินปันผลนั 6น   โดยกรณีที,บริษัทจัดการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื,อนไขเพิ,มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที,จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ,ากว่าหรือ
เท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที,จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั 6งนั 6นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัใน
งวดสิ 6นปีบญัชี 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจ ัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,ระบ ุไว้ เว้นแต่กรณีที,
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื,น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 6น  
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 เงื�อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(1)    ในกรณีที,ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมฯใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมด 
บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั 6นในส่วนที,เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที,ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนว่ยลงทนุที,มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที,อยู่ในกลุม่
บุคคลนั 6น   โดยจะใช้วิธีการเฉลี,ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนว่ยลงทนุที,มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด) ทั 6งนี 6 ในกรณี
ที,มีเงินปันผลที,ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่น
สว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 6นรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว 
และในระหว่างที,กองทนุรวมฯยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิสว่นอื,นของกองทนุรวมฯโดยไมนํ่ามารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมฯ เว้นแตส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื,นใดที,เกี,ยวข้องจะประกาศกําหนด 
สั,งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื,น 

(2) ในกรณีที,บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที,ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,
จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 6.1 (ก)  

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 6นในสว่นที,เกินกวา่ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที,ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนว่ยลงทนุที,มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที,อยู่ในกลุม่
บุคคลนั 6น   โดยจะใช้วิธีการเฉลี,ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนว่ยลงทนุที,มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด) ทั 6งนี 6 ใน
กรณีที,มีเงินปันผลที,ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผล
สว่นสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 6นรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการ
แล้ว และในระหวา่งที,กองทนุรวมฯยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปัน
ผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินสว่นอื,นของกองทนุรวมฯโดยไม่นํามารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมฯ เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื,นใดที,เกี,ยวข้องจะประกาศ
กําหนด สั,งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื,น 

(3) ในกรณีที,บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที,ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน    หนว่ยลงทนุ
ที,จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1 (ข) ในช่วงระยะเวลาที,บุคคล
ดงักลา่วถือหน่วยลงทุนที,รับไว้ตามสญัญารับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุน  แต่ทั 6งนี 6 ต้องไม่เกิน
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หนึ,งปีนบัแตว่นัที,รับหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั 6น 

(4) ในกรณีที,ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมฯว่าผู้ ที,เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์  ผู้ให้เช่าหรือผู้ ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือ
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมด  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  
1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
2.  ปิดประกาศไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ที,

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  
3.   สง่หนงัสอืแจ้ง ผู้ ถือหนว่ยที,มชืี,ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูล

ผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั,งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื,อและที,อยูที่,ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(7)     ในกรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม            
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื,อการอื,น
   ใดนอกจากเพื,อประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 

 
 7.3.2 ประวตัิการจ่ายเงินปันผล การจา่ยเงินคืนทนุ ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 

 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการจ่ายเงินปันผลนั 6นให้เป็นไปตามมติของที,
ประชมุคณะกรรมการลงทนุและ/หรือมติของที,ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี 6 คือ โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 6ง    

(1) ในกรณีที,กองทนุรวมฯมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที,ไมร่วมกําไรที,ยงัไมเ่กิดขึ 6นจากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั 6น   

(2) ในกรณีที,กองทนุรวมฯมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจาก
กําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไมทํ่าให้กองทนุรวมฯเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ,มขึ 6นในรอบระยะเวลาบญัชีที,มีการจ่ายเงิน
ปันผลนั 6น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 
วนันบัแตว่นัสิ 6นรอบระยะเวลาบญัชีที,มีการจ่ายเงินปันผลนั 6น  

โดยกรณีที,บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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   เงื�อนไขเพิ�มเติม : 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที,จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ,ากว่าหรือเท่ากับ 

0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที,จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั 6งนั 6นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ 6นปีบัญชี สําหรับ
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื,น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 6น   

 บริษัทจดัการได้จดัทําและรวมรวมข้อมลูต่าง ๆ  ของกองทนุรวมฯ เช่น หนงัสือชี 6ชวน ข้อมลูทั,วไปของกองทนุ ทรัพย์สินที,กองทนุ
ลงทนุ ข้อมูลผลการดําเนินงาน ขา่วสารต่าง ๆ ประวตัิการจ่ายเงินปันผล ฯลฯ เพื,อเผยแพร่ให้นกัลงทนุทราบ โดยนกัลงทนุสามารถ
เข้าดไูด้ที, www.ktam.co.th ทั 6งนี 6 คา่ใช้จ่ายในการจดัทําและเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วจะเรียกเก็บจากกองทนุรวมฯ 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 
การเพิ�มทุน และการลดทุน 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

ครั�งที� ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 24 มี.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2553 13,720,000.00 0.070 15 ก.ย. 2553 30 ก.ย. 2553 
2 1 ก.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553 47,040,000.00 0.240 15 มี.ค. 2554 31 มี.ค.2554 
3 1 ม.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2554 44,100,000.00 0.225 31 ส.ค. 2554 15 ก.ย.2554 
4 1 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 44,100,000.00 0.225 29 ก.พ. 2555 15 มี.ค. 2555 
5 1 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 49,000,000.00 0.250 5 ก.ย. 2555 14 ก.ย. 2555 

6 1 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 49,000,000.00 0.250 1 มี.ค. 2556 15 มี.ค.2556 
7 1 ม.ค.2556 – 30 ก.ย. 2556 294,329,000.00 0.133 29 พ.ย. 2556 18 ธ.ค. 2556 
8 1 ต.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 294,329,000.00 0.133 3 มี.ค. 2557 17 มี.ค. 2557 

9 1 ม.ค. 2557– 30 มิ.ย. 2557 632,918,000.00 0.286 29 ส.ค.2557 15 ก.ย. 2557 

10 1 ก.ค.2557 – 31 ธ.ค.2557 663,900,000.00 0.300 26 มี.ค.2558 31 มี.ค.2558 

11 1 ม.ค.2558 – 31 มี.ค.2558 391,701,000.00 0.177 2 มิ.ย.2558 15 มิ.ย.2558 

12 1 เม.ย.2558 – 30 มิ.ย.2558 343,015,000.00 0.155 31 ส.ค.2558 14 ก.ย.2558 

13 1 ก.ค.2558 – 30 ก.ย.2558 349,654,000.00 0.158 30 พ.ย.2558 16 ธ.ค.2558 

14 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 298,755,000.00 0.135 29 ก.พ.2559 14 มี.ค.2559 
15 1 ม.ค.2559 – 31 มี.ค. 2559 365,145,000.00 0.165 31 พ.ค. 2559 14 มิ.ย.2559 
16 1 เม.ย.2559 – 30 มิ.ย.2559 354,080,000.00 0.160 31 ส.ค.2559 15 ก.ย.2559 
17 1 ก.ค.2559 – 30 ก.ย.2559 442,600,000.00 0.200 30 พ.ย.2559 15 ธ.ค.2559 
18 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 475,795,000.00 0.215 28 ก.พ.2560 15 มี.ค.2560 
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ประวัติการเพิ�มทุน 

ครั�งที� วันที�เพิ�มทุน 
ก่อนการเพิ�มเงนิทุน 

จาํนวน 
ที�จดทะเบียนเพิ�มเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลังการเพิ�มเงนิทุน 

จาํนวนเงนิ 
จาํนวน 
หน่วย 

จาํนวนเงนิ 
จาํนวน 
หน่วย 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

1 27 มิ.ย.2556 1,960,000,000 196,000,000 25,151,990,000 2,017,000,000 27,111,990,000 2,213,000,000 

ประวัติการลดทุน 
 -ไมม่-ี 
8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  บริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)         
  เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

  เลขที, 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั 6น 32  
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
  กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

8.1.1  Organization Chart / Management Structure 
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รายชื,อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559  บมจ. ธนาคารกรุงไทย   99.99% 
คณะกรรมการบริษัท  

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ตําแหนง่     ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี,ยง 

2. นางสมุาล ีสขุสวา่ง                  ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์  ตําแหนง่     กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 

4. นาย ธวชั  อยูย่อด                    ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี,ยง 

5. นางดนชุา ยินดีพิธ             ตําแหนง่     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ            ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายลวรณ  แสงสนิท                ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี,ยง 

8. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์        ตําแหนง่     กรรมการ 

9. นางชวินดา หาญรัตนกลู          ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ  

คณะผู้บริหาร 

1.  นางชวินดา หาญรัตนกลู    ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ 

2. นายวิโรจน์  ตั 6งเจริญ           ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1  

3. นายวีระ วฒุิคงศิริกลู          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ 

4. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสายงานกองทนุสาํรองเลี 6ยงชีพ  

5. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์   ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 

6. นางเพ็ญศรี มีสขุสบาย      ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 

๏ ผูจ้ดัการกองทนุอสงัหาริมทรพัย์  

• ชวนิดา หาญรัตนกลู, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที�ประกอบอาชพีในสาขานี � / ในบริษัทนี � 28 ปี/7 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง ใบอนญุาตวิชาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) และ ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณสมบัติหลัก - กําหนดนโยบาย ควบคมุ และรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื,อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมฯโครงสร้างพื 6นฐาน และกองทนุสว่นบคุคล ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั 6งกองทุน และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุที,เหมาะสม และยื,นขออนุมตัิจดัตั 6ง
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ที,เกี,ยวข้อง 
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ประสบการณ์  2557–ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย 
                          2553– 2557  รองกรรมการผู้จดัการ, กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บลจ.กรุงไทย  
                        2543–2552   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
    บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
                       2542–2543    ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ์ ภทัร จํากดั 
                       2538 – 2542   ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั 

 (มหาชน)  
                          2533 – 2538   รองผู้ อํานวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซติี 6แบงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ  
การศึกษา      2529   ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์) ,University of Missouri Columbia, USA  
                       2526    ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

การปฏิบัตหิน้าที�ในปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ, ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ กองทนุสว่นบคุคล 
  บลจ.กรุงไทย  

ไพรัช มิคะเสน 

ตําแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 
 
จาํนวนปีที�ประกอบอาชพีในสาขานี � / ในบริษัทนี � 19 ปี/7 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณสมบัติหลัก - รับผิดชอบงานบริหารกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทั 6งนําเสนอลกูค้าถึงแนวทางการจดัตั 6งกองทุนรวมฯทุนรวม  

อสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทุนรวมฯโครงสร้างพื 6นฐานและกองทรัสต์เพื,อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์(REIT) ,
ศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั 6งกองทุน และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุที,เหมาะสม และยื,นขออนุมตัิจดัตั 6ง
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ที,เกี,ยวข้อง 

ประสบการณ์ 2556 - ปัจจุบนั    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพื 6นฐาน, บมจ.
หลกัทรัพย์จดัการ กองทนุกรุงไทย 

2553 – 2556        ผู้ อํานวยการอาวุโส, ผู้จัดการกองทุน ,ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุน โครงสร้าง
พื 6นฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการ กองทนุกรุงไทย 

2547 – 2553        ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี 
2546 – 2547        ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2546        เจ้าหน้าที,สนิเชื,อ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

การศึกษา   2540   ปริญญาโท : MS. Finance (สาขาวชิาการเงิน), University of Colorado at Denver, 
2539   ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจ (เอก : การเงิน) , University of Denver 
2536   ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ  (เอก : การธนาคาร) , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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การปฏิบัติหน้าที�ในปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการกองทุน ,ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้าง
พื 6นฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

8.1.2 หน้าที,และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
  ในการจดัการกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการมีหน้าที,และความรับผิดชอบในการดาํเนินการและบริหารกองทนุรวมฯให้เป็นไปตามที,
กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถงึหน้าที,และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี 6  
(1)  การบริหารกองทนุรวมฯ  
 (ก) จดัการกองทนุรวมฯให้เป็นไปตามที,ระบไุว้ในโครงการที,ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนั
ระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทั 6งสญัญาตา่ง ๆ ที,กองทนุรวมฯเป็นคูส่ญัญา ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที,ตามบทบญัญตัใิน
มาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด  

(ข) จัดให้มีข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สญัญาแต่งตั 6งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนงัสือชี 6ชวน โดยมี
สาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี 6ชวนที,ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จดัสง่ แจกจ่าย และจดัให้มหีนงัสอืชี 6ชวนและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 6 

• ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะจัดส่งหนงัสือชี 6ชวนให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า  1 วนัทําการ ก่อนการเริ,มจัดสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชี 6ชวนให้แก่ผู้ลงทนุ และจะจัดสง่เอกสาร
ดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนงัสือชี 6ชวนและการรายงานของกองทุนรวมฯ (Mutual Fund Report 
and Prospectus (MRAP)) ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

• ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการต้องหรือดําเนินการให้บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการ
ขายหน่วยลงทนุจดัสง่หนงัสือชี 6ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมทั 6งใบจองซื 6อหน่วยลงทนุให้ผู้ ที,สนใจลงทนุและจดั
ให้มีหนงัสือชี 6ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

• เมื,อสิ 6นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุจนถึงก่อนการเลกิกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมฯไว้ ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ เพื,อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และจัด
สําเนาให้เมื,อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ หากมีการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ,มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า และไม่เกิน 15 วนั นบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที,
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวนัที,ได้มมีติให้แก้ไขเพิ,มเติม
โครงการ แล้วแตก่รณี  

(ง) ในกรณีที,บริษัทจดัการแตง่ตั 6งบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที,ในการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ 
บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องไม่เป็นกลุม่บคุคลกลุม่เดียวกนักบัเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะลงทนุ 

(จ) นําเงินของกองทุนรวมฯไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื,น รวมทั 6งการหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯลงทนุ โดยการซื 6อ เช่า โอน จําหน่าย โอน
สิทธิการเช่า และเปลี,ยนแปลงเพิ,มเติมปรับปรุงทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯลงทุน หรือทรัพย์สินอื,นที,ลงทุนไว้ ตามนโยบาย 
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วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื,อนไข วิธีการที,กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย  

(ฉ) ในกรณีที,ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมฯเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ดําเนินการเพิ,มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ
ดําเนินการตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนด  

(ซ) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมฯเพื,อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,กําหนดไว้ในโครงการ 
และเป็นไปตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฌ) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 
(ญ) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมฯตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 
(ฎ) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 
(ฏ) ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที,เกี,ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า

ตามที,บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 6  

• บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที, ได้ รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจ
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯได้มาจากการลงทนุเพื,อการประเมินคา่ 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที,ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที,
กองทนุรวมฯได้มาจากการลงทนุตามที,กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั 6งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฐ) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ,งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ฑ) เปลี,ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ,มเติมโครงการ หรือวิธีจดัการกองทนุรวมฯตามข้อกําหนด เงื,อนไข หลกัเกณฑ์ที,ระบไุว้ในโครงการ  
(ฒ) กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุรวมฯ ซึ,งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ณ) ปฏิบตัิหรือดําเนินการอื,น ๆ เพื,อให้บรรลซุึ,งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมฯและรักษาไว้ซึ,งผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

โดยรวมภายใต้ขอบเขตหน้าที, และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั 6งนี 6 จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื,นใดที,เกี,ยข้อง 

(ด) ดําเนินการเลกิกองทนุรวมฯ ตามที,กําหนดไว้ในโครงการ 
(2) การรบัและจ่ายเงินของกองทนุรวมฯ  

จดัให้มีการรับจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื,นใด ตามที,กําหนดไว้ในโครงการ  
(3) การแต่งตั,งบคุคลที�เกี�ยวข้องดงัต่อไปนี, เพื�อการจดัการกองทนุรวมฯ 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 
(ข)  บคุคลที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อทําหน้าที,ตามหลกัเกณฑ์ที,สาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี 6 

• ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื,อทําหน้าที,ตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 
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• ผู้จัดการกองทุนรวมฯเพื,อทําหน้าที,ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ,งทรัพย์สินตามข้อ 6.2 เพื,อการบริหารสภาพ
คลอ่งของกองทนุรวมฯ 

ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะประกาศรายชื,อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการของบริษัท  
(ค) ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมฯ ซึ,งมีคุณสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี,ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์อื,นแทนตามเงื,อนไขในการเปลี,ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที,กําหนดไว้ในโครงการ ทั 6งนี 6 โดยได้รับอนุญาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รวมถึงการเปลี,ยนตวันายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ และนายทะเบียนหนว่ยลงทนุอื,น
ที,มีคณุสมบตัิตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั 6งดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

 นายทะเบียนหน่วยลงทนุที,บริษัทจดัการจะแต่งตั 6งต้องสามารถควบคมุการถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ    ต่างด้าว ณ ขณะ
ใดขณะหนึ,ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯครั 6งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที,กฎหมาย
หลกัทรัพย์กําหนด  

(จ) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ทั 6งนี 6 บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วนั 6นจะต้องอยูใ่นบญัชีรายชื,อที,ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั 6งนี 6 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที,
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ที,ปรึกษา (ถ้ามี) ที,ทําหน้าที,เป็นที,ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวมฯ  
(ซ) ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ทั 6งนี 6 ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื,องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปลี,ยนตวัผู้สอบบญัชีของ
กองทนุรวมฯ และผู้สอบบญัชีอื,นที,มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการ
แตง่ตั 6งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฌ) ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวมฯเพื,อทําหน้าที,รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและหน้าที,อื,น ๆ ที,จําเป็นเพื,อให้
การชําระบญัชีเสร็จสิ 6น เมื,อเลกิกองทนุรวมฯ  

(ญ) บคุคลอื,นใดเพื,อทําหน้าที,ตา่ง ๆ  ที,เกี,ยวกบักองทนุรวมฯ อาทิเช่น ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ผู้ เชี,ยวชาญตา่ง ๆ  ผู้จดัทําประมาณ
การ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที, ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

(4) การดําเนินการอื�น ๆ  
(ก) ยื,นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ,งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมฯต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนัทําการ นบัตั 6งแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
(ข) ยื,นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื,อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั 

นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวมฯ 
(ค)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย

คา่ธรรมเนียมตามอตัราที,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที,หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  
(ง)  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมฯไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและนําทรัพย์สินของกองทนุรวมฯไป

ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือบคุคลอื,นซึ,งเห็นชอบ
โดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแตใ่นกรณีที,ไมอ่าจดําเนินการได้เนื,องจากสภาพหรือลกัษณะของทรัพย์สนิ 
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(จ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บ
รักษาไว้ซึ,งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ฉ) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ช) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เงื,อนไขและวิธีการจัดตั 6งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ซ) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที,มีเหตุการณ์หรือการเปลี,ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ 6นภายหลงัจากวนัที,คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุตามข้อ (ช) ข้างต้น อนัมีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯอยา่ง
มีนยัสาํคญั  

(ฌ) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั 6งจดัทํารายงานของกองทนุรวมฯ
ทุกสิ 6นปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มีชื,ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิ 6นปีบญัชี 

(ญ) จดัสง่สาํเนารายงานการประเมินคา่ หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่พร้อมด้วยสาํเนาเอกสารหลกัฐานที,เกี,ยวข้อง
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที,ได้รับรายงานดงักลา่ว 

(ฎ) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี 6ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั เมื,อมีการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์  

ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัที,
เข้าครอบครองทรัพย์สนิที,กองทนุรวมฯลงทนุด้วย 
(ฏ) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี 6ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  

• สญัญาแต่งตั 6งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนัทําสญัญา หรือนับแต่วนัแต่งตั 6งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ในกรณีที,มีการแตง่ตั 6งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตั 6งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

• สญัญาแตง่ตั 6งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแตง่ตั 6งที,ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัทํา
สญัญาดงักลา่ว 

• กรณีการซื 6อสงัหาริมทรัพย์ เอกสารที,แสดงกรรมสิทธิUหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื 6อขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

• กรณีการจําหนา่ยไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาซื 6อขาย 

• กรณีการเช่า เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที,เป็นสิทธิการเช่า (แล้วแต่กรณี) สญัญาเช่า สญัญา
เช่าช่วง หรือสญัญาที,แสดงถึงการโอนสทิธิการเช่า 

 (ฐ) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั,งให้ผู้มีหน้าที,ต่าง ๆ ตามสญัญาแต่งตั 6ง อาทิเช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที,ปรึกษา ผู้คมุ
งานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานตา่ง ๆ  และ/หรือดําเนินการตา่งๆ ตามที,ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั 6ง และ/
หรือตามที,คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการไม่
จําต้องรับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถกูต้องของข้อมลูที,จดัเตรียมโดยหรือต่อการกระทําใด ๆ ของบคุคลดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที,บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงข้อผิดพลาดในรายงาน และ/หรือการดําเนินการที,ผิดพลาดของบคุคล
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการแจ้งบคุคลเช่นวา่นั 6น เพื,อให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือการดําเนินการที,ผิดพลาดนั 6นโดยทนัที 
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(ฑ) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที,เป็นสาระสําคัญเกี,ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที,เป็น
อ สั งห า ริม ท รัพ ย์ ที, ก อ งทุ น รว ม ฯล งทุ น ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น แล ะสํ า นั ก ง าน ค ณ ะก รรม ก า ร  ก .ล .ต . 
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที,เป็นอสงัหาริมทรัพย์นั 6น รวมทั 6งจดัให้มี
ข้อมลูที,เป็นสาระสาํคญัดงักลา่วไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที,เป็นอสงัหาริมทรัพย์นั 6น เพื,อให้ผู้ลงทุน
สามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมูลจะมีสาระสําคญัตามที,ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเมื,อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนงัสือสรุปข้อมลูที,เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ,งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 6งนี 6 ภายในวนั
ทํ า ก า ร ถั ด จ า ก วั น ซื 6 อ  เ ช่ า  จํ า ห น่ า ย  ห รื อ โ อ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
ของกองทนุรวมฯ หรือภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฒ) ดําเนินการขาย จําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื,นที,กองทนุรวมฯลงทนุ
บางสว่นหรือทั 6งหมดของกองทนุรวมฯ ตามที,เห็นสมควร  

(ณ) ปฏิบตัิหน้าที,อื,น ๆ ตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที,ของบริษัทจดัการ 
8.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

  ชื�อ : บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี � แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

  ที,อยู ่ : เลขที,  1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

    โทรศพัท์ : 02-670-2000  

    โทรสาร: 02-670-1999 

  ชื�อ : บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

  ที,อยู ่ : เลขที, 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ห้องเลขที, 1006-1007A ชั 6น 10 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 

    โทรศพัท์ : 0-2-643-7380  

    โทรสาร : 0-2-116-3042 
  
 8.2.1 Organization Chart / Management Structure 
            บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
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 รายชื,อผู้บริหารและประสบการณ์ที,ผา่นมา 

 1. นายเอกอธิป  รัตนอารี 
 2. นายศกัดิUชาย เลาหวิโรจน์ 
 3. นายเทียบ ผาล ี
 4. นายฉตัรวิชิต วอ่งเชิงยทุธ 
  

- บริหารอาคารสํานักงาน  : EMPIRE TOWER, ALL SEASONS PLACE (CRC Tower, M. Thai Tower and 
Capital Tower), ATHENEE TOWER, 208 WIRELESS ROAD, INTERLINK TOWER, CYBERWORLD 
TOWER, and GEMS TOWER 

- บริหารคอนโดนิเนียม : RATTANAKOSIN VIEW MASSION, and PRESTIGE TOWERS 
 
  บริษัท ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
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 รายชื,อผู้บริหารและประสบการณ์ที,ผา่นมา 
 1. นายพงษ์ศกัดิU นนัตวรรณกลุ 
 2. นายกมลนยั ชยัเฉนียน 
 3. นายชยัรัฐ ชเูวสศิริพร 
 4. นายศกัดิUชยั ภทัรปรีชากลุ 
 5. นายจิรัฐ คฤหเดช 
  

- บริหารศูนย์การค้า : The Platinum Fashion Mall, The Street Ratchada, ชินโกเบ โอเรียลทอล ซิตี 6 
- บริหารอาคารสํานักงาน : เอส ซี บี ปาร์ค, อมรินทร์ พลาซ่า, เอราวณั กรุงเทพ, ยไูนเต็ดเซ็นเตอร์, อบัดุลราฮิม,         

จีพีเอฟ วิทย ุ(ดีทแฮล์มทาวเวอร์) บางกอก ซิตี 6 
- บริหารศูนย์อาหาร : Platinum Food Center และ MBK Food Center 
- บ ริหารศูน ย์ประชุม  : ศูน ย์การประชุมแห่ งชาติสิ ริ กิติU , ศูน ย์ประชุม เอนกประสงค์กาญจนาภิ เษ ก 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองสริิราชสมบตัิครบ 60 ปี, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
- บริหารสนามกอล์ฟ และสปอร์ตคลับ : North Park & Rajpruek Club, The Imperial Lake View Golf Club, 

Pakse Golf Course และ Victory Park Golf Course 
 8.2.2 หน้าที,และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงันี 6 

1. ดูแล และจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์อยู่ในสภาพที,ดีและพร้อมที,จะ
  ใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

2. จดัให้มีการเปลี,ยนแปลง ฟื6นฟ ูและดดัแปลงอสงัหาริมทรัพย์ตามความจําเป็นและสมควร 
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3. ควบคมุดแูลและบริหารจดัการการให้บริการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบํารุงรักษาทรัพย์สนิใดๆ 
ตามที,จําเป็นเพื,อประโยชน์ในการบริหาร (Preventive Maintenance) ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบการ
ป้องกนัอคัคีภยั ระบบการสื,อสารและการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน และซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์
กรณีการซอ่มแซมใหญ่ (Major Renovation) จะต้องได้รับการอนมุตัิจากกองทนุรวมฯก่อน  

4. บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯตามแผนการดําเนินงานประจําปีที,ได้รับ
อนุมัติจากกองทุนรวมฯดําเนินการใด ๆ เพื,อจัดหา และ/หรือ รับโอน และ/หรือ ดําเนินการอื,นใดร่วมกับ
กองทนุรวมฯเพื,อทําให้กองทนุรวมฯได้มาซึ,งใบอนญุาต หนงัสอือนญุาต หนงัสอืผอ่นผนั และ/หรือ เอกสารอื,น
ใดที,เกี,ยวข้องและจําเป็นในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ 

5. อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลที,ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดงักลา่ว เมื,อผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 6งให้ข้อมูล ถ้อยคํา 
และ/หรือสง่มอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือเอกสารอื,นใดอนัเกี,ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ตามที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ร้องขอในกรณีที,มีความจําเป็นและเหมาะสม 

6. อํานวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลที,ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิดงักลา่วในการสาํรวจอสงัหาริมทรัพย์เพื,อการประเมินค่า รวมทั 6งให้ข้อมลู ถ้อยคํา 
และ/หรือสง่มอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือเอกสารอื,นใดอนัเกี,ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ตามที,บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอในกรณีที,มีความจําเป็นและเหมาะสม 

7. อํานวยความสะดวกให้กบักองทนุรวมฯ บริษัทจดัการ หรือบคุคลที,ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการในการ
สาํรวจอสงัหาริมทรัพย์เพื,อประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 6งให้ข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ สง่มอบ
เอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยคํา และ/หรือเอกสารอื,นใดอันเกี,ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์) ตามที,กองทนุรวมฯ บริษัทจดัการ หรือบคุคลที,ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการร้องขอใน
กรณีที,มีความจําเป็นและเหมาะสม 

8. จดัหาผู้ เช่าเพื,อเช่าพื 6นที,ในโครงการ ประสานงานรวมถึงเจรจากบัผู้ เช่าในการเข้าทําสญัญาเช่าพื 6นที, สญัญา
ให้สิทธิการใช้พื 6นที, สญัญาบริการ หรือสญัญาอื,นใดที,เกี,ยวกบัโครงการ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไปตาม
สญัญาต่าง ๆ ที,กองทนุรวมฯได้เข้าทําตามข้อนี 6 เรียกเก็บ ติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าชําระหนี 6สินให้แก่กองทุน
รวมฯตามจํานวนและระยะเวลาที,กําหนดในสญัญาที,เกี,ยวข้องและนําสง่เงินดงักลา่วให้แกก่องทนุรวมฯโดย
โอนไปยงับญัชีของกองทุนรวมฯตามที,กองทนุรวมฯกําหนด โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกองทุนรวมฯ 
ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที,เกี,ยวข้อง และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

9. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ ที,อยู่ในความครอบครองของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อันเกี,ยวกับหรือ
เกี,ยวเนื,องกับอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทุนรวมฯ รวมทั 6งเอกสารหลกัฐาน
ทางการบญัชีที,เกี,ยวกบัหรือเกี,ยวเนื,องกบักองทนุรวมฯ เพื,อให้กองทนุรวมฯ บริษัทจดัการ หรือบคุคลที,ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจดัการ ผู้สอบบญัชี  และ/หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบได้ภายในวนัและ
เวลาทําการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และหากได้รับการร้องขอจากกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการหรือบคุคล
ที,ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้อง
ดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที,ได้รับการร้องขอให้แก่กองทุนรวมฯ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัที,ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว 
เว้นแตจ่ะมีเหตอุนัสมควรหรือคูส่ญัญาตกลงเป็นอยา่งอื,น 
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10. ในกรณีที,กองทนุรวมฯประสงค์จะขาย โอน ให้เช่า โอนสทิธิการเช่า หรือจําหน่าย (ถ้ามี) ไม่วา่โดยวิธีใด ๆ ซึ,ง
อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บคุคลอื,น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องให้ความช่วยเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ ตามที,
กองทุนรวมฯร้องขออย่างสมเหตุสมผลเพื,อให้กองทุนรวมฯสามารถขาย โอน ให้เช่า โอนสิทธิการเช่า หรือ
จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บคุคลอื,นได้ 

11. ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูล ยื,นเอกสาร และนําส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที,ดินอันเกิดจาก
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯมีหน้าที,ต้องชําระ ภาษีหกั ณ ที,จ่ายที,กองทุนรวมฯมีหน้าที,หัก ณ ที,จ่ายอัน
เนื,องจากการบริหารจดัการโครงการ และ/หรือภาษีอื,นใดที,เกี,ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการบริหาร
จดัการโครงการฯ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที,ของหนว่ยงานราชการที,เกี,ยวข้อง 

12. ดําเนินการ และ/หรือประสานงานกบักองทนุรวมฯ และให้ความช่วยเหลือแกก่องทนุรวมฯ ในการจดัการให้ผู้
เช่าของกองทุนรวมฯได้รับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการฯ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบไฟฟ้า 
ระบบนํ 6าประปา ระบบลิฟท์และบนัไดเลื,อน แก๊ส โทรศพัท์ การกําจดัขยะ การบํารุงรักษาเครื,องใช้และ/หรือ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ การรักษาความปลอดภยั ที,จอดรถ รวมถึงการบริการอื,นใดที,จําเป็นสาํหรับโครงการฯ 

13. ดําเนินการอื,นใดที,จําเป็นเพื,อให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯและ
กฎหมายที,เกี,ยวข้อง 

14. ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการคดัเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที,เกี,ยวข้องกบัระบบสื,อสาร และ
ระบบประมวลผลข้อมลูของอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 8.3 ผู้ดแูลผลประโยชน์ / สถานที,จดัเก็บรักษาทรัพย์สนิ 

               ธนาคารซติี 6แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 
  เลขที, 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท (สี,แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรภายในประเทศ 1588 (24ชั,วโมง) หรือ 0-2232-2484 
 

   8.3.1  หน้าที,และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ มีดงันี 6 
      ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที, และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 6 
                  (1) ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที,ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมฯที,
  ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที,ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม
  ให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

  ในกรณีที,บริษัทจัดการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมฯ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที,ตาม
 กฎหมายหลกัทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี,ยวกับเรื,องดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให้สํานกังาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นับตั 6งแต่วนัที,ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอันควรที,จะรู้ถึงเหตุการณ์
 ดงักลา่ว 

  (2) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที,ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั 6งนี 6 เพื,อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 6งปวง หรือเมื,อได้รับคําสั,งจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (3) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี 6 
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 (ก) ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที,ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
   (ข) ทุกหนึ,งปีนับแต่วันที,ผู้ ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั 6งก่อนแล้วเสร็จ ทั 6งนี 6 ค่าใช้จ่ายที,เกิดจากการ

 ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ 
 (4) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที,ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้

 แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที,เริ,มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั 6น 
 (5) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที,ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพย์ของ

 กองทนุรวมฯชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 
 (6) แจ้งให้บริษัทจดัการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื,อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ

 เปลี,ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ 6น อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัสาํคญั 
 (7) ตรวจสอบการลงทุน ซื 6อ เช่า จําหน่าย หรือโอนทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯลงทุนให้เป็นไปตามโครงการและ

 หลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวิธีการจําหน่ายทรัพย์สิน หรือวิธีการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที,

 กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ความเห็นชอบ 
 (9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯลงทุนที,รับฝากไว้รวมทั 6งจัดทําบัญชีแสดง

 การรับ จ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ 
 (10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯถูกต้อง

 และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที,สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์
 สามารถใช้ข้อมูลที,ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ,งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที,บริษัทจัดการจัดทําและได้รับรอง
 รายงานดงักลา่วเอง หรือที,บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,บริษัทจดัการว่าจ้างและผู้บริหาร
 อสงัหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
 สทุธิได้ 

 (11) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุรวมฯภายในกําหนดและตามคําสั,งของบริษัทจดัการ 
 (12) ให้ความเห็นเกี,ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมฯในรายงานของกองทนุรวมฯ 

 (13) มีสทิธิ หน้าที, และความรับผิดชอบอื,นตามที,กําหนดในสญัญาแตง่ตั 6งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 (14) เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สนิของ บุคคล

 อื,นที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู ่และ 
 (15) ปฏิบัติหน้าที,อื,นตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็น

 หน้าที,ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
   8.3.2  เงื,อนไขการเปลี,ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
  บริษัทจดัการอาจเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์เมื,อเกิดเหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึ,ง ดงัตอ่ไปนี 6 

(1) เมื,อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั 6งผู้ ดูแล
 ผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที,จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ไมน้่อยกวา่ 90  วนั 
(2) ในกรณีที,บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งไมป่ฏิบตัิตามหน้าที,หรือความรับผิดชอบ ตาม ที,

 ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตั 6งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่ว
 ให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่  30 วนั 
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(3) ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไขที,เป็นสาระสําคญัในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ เนื,องจากมีการแก้ไข
 เปลี,ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื,นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่
 สามารถตกลงที,จะแก้ไขเปลี,ยนแปลงสญัญาแต่งตั 6งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลกัทรัพย์
 ดงักลา่ว ทั 6งนี 6 เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ,มภาระหน้าที,แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์  แ ล ะ
 ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที,ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตั 6งผู้ดแูล
 ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่ 90  วนั 

(4) ในกรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ,งหนึ,งของ
 จํานวนหน่วยลงทุนที, จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดของกองทุนรวมฯ เรียกร้องให้มีการเปลี,ยนแปลงผู้ ดูแล
 ผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที,ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ,งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื,อง 
 คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล
 ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15  วนั นับตั 6งแต่วนัถัดจากวันที,บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
 ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว
 ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการ นบัตั 6งแตว่นัถดัจากวนัที,แก้ไขเสร็จสิ 6น  
 ในกรณีที,ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที,กําหนดดงักล่าว บริษัทจัดการจะ
 ดําเนินการขออนุญาตเปลี,ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วัน 
 นับตั 6งแต่วันถัดจากวันที,ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื,อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั 6งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั 6งนี 6เว้นแต่
 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั,งการเป็นอยา่งอื,น 

(6) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลที,เกี,ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมฯ หรือข้อมูลอื,นใดที,เกี,ยวข้องกับการ
 จดัการกองทนุรวมฯไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั 6งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
 โดยทนัที 

(7) เมื,อมีผู้ ใดเสนอหรือยื,นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที,เกี,ยวข้องในส่วนที,เกี,ยวกับผู้ ดูแลผลประโยชน์
 ของกองทนุ (ก) เพื,อเลกิกิจการหรือเพื,อการอื,นใดที,คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื,อฟื6นฟกิูจการ ประนอมหนี 6  ห รื อ
 ผ่อนผันการชําระหนี 6 จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื,นใดที,คล้ายคลึงกัน ภายใต้
 กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

(8) เมื,อหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี,ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 
 หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทั,วไป และ 

(9) เมื,อผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในทุกกรณีการเปลี,ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน เนื,องจาก
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้กองทนุรวมฯต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั 6นในกรณีที,ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที,ลงตามข้อ 
13 .2  เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั 6นต้องทําหน้าที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯต่อไป
อยา่งสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั 6งหมดของกองทนุรวมฯให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่
หรือตามคําสั,งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื,นใดที,จําเป็น เพื,อให้การโอน
ทรัพย์สนิและเอกสารทั 6งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ 6น และภายในเวลาอนัสมควรที,
สามารถทํางานได้ตอ่เนื,อง 
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8.4 คณะกรรมการการลงทนุ  (ข้อมลู ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559) 
 1. คณุชยัพงศ์ ภูส่นุทรศรี 
  2.  คณุโสภณ รอดรักษา 
  3.  คณุชวินดา หาญรัตนกลู 
  4.  คณุไพรัช มิคะเสน 
  5.  คณุธญัญาพร ตั 6งอทุยัสขุ 
 
 หน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ (โดยสงัเขป) 
 1. พิจารณาตดัสินใจลงทุน ซื 6อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 
 2. ดําเนินการอื,นใดตามมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 3. ต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลบั และไมนํ่าไปเปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดย
ชดัเจนให้เปิดเผย 
 4. ต้องพิจารณาตดัสนิใจในเรื,องใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต  
 

8.5 ชื,อ ที,อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของบคุคลดงัตอ่ไปนี 6 
        -  ผู้สอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
    เลขที, 1  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั 6น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
                           กรุงเทพมหานคร 10120 
                             โทรศพัท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222 
 
  - นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
                           เลขที, 1  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั 6น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
                       โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
  - บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิแตล่ะแหง่ 
   -   บริษัท พรสยามคอนซลัแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 898/10 อาคารสํานกังาน 2 เอสวีซิตี 6 ชั 6น 7 ถ.พระราม 3 
        แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และ 

 -    บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั,น จํากดั 21/101 อาร์เอสทาวเวอร์ ชั 6น 37 ถ.รัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง  
       กรุงเทพฯ 10400     
          

  - ที,ปรึกษากองทนุ 
   -ไมม่-ี 
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 8.6 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 
  8.6.1 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้จดัการกองทนุในช่วง 5 ปี
ที,ผ่านมา เนื,องจากการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที,เกี,ยวข้องกับการจัดการ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125, มาตรา 126, มาตรา 129) 
   -ไมม่ ี
   
 8 .6.2  ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทจดัการในช่วง 
5 ปีที,ผา่นมาพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  
   -ไมม่-ี 
 
9. การกาํกับดแูลกิจการ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในสว่นของการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง เป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมฯมี
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯที,เป็นผู้ กํากบัดแูลการจดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการกองทนุ นอกจากนี 6 บริษัทยงัมีสํานกั
กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานที,ทําหน้าที,กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
 9.1 นโยบายกํากบัดแูลกิจการของกองทนุ 
  บริษัทให้ความสาํคญักบัการกํากบัการจดัการกองทนุ โดยคณะผู้จดัการกองทนุจะปฏิบตัิงานภายใต้คูม่ือปฏิบตัิของงายของ
ฝ่ายงาน ซึ,งจะคลอบคลมุเรื,องต่างๆตามที,กฎหมายกําหนด เช่น การตรวจสอบรายได้ การอนมุตัิเบิกค่าใช้จ่าย การจ่ายปันผล การ
ตรวจสอบทรัพย์สินประจําปี การจัดประชุมผู้ ถือหน่วย เป็นต้น โดยคณะผู้จัดการกองทุนจะมีการสอบทานกันภายในฝ่ายงานใน
ชั 6นหนึ,ง และสํานกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานอาจจะสุม่สอบทานการปฏิบตัิงานอีกชั 6นหนึ,ง นอกจากนี 6คณะผู้จดัการกองทนุและสํานกั
กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจะมีการประชุมติดตามความเคลื,อนไหวที,สําคญัของการจดัการกองทนุ การ update กฎ ระเบียบ
ใหม่ๆ เพื,อให้การจดัการกองทนุเป็นไปตามโครงการกองทนุอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนในการบริหารจดัการกองทนุจะอยูภ่ายใต้การกํากบั
ดแูลของคณะกรรมการลงทนุของบริษัทในภาพรวม และหากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงาน สํานกักํากบัดูแลการ
ปฏิบตัิจะเสนอเรื,องถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื,อวินิจฉยัสั,งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 
 9.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 
  -ไมม่-ี 
 9.3 การประชมุคณะกรรมการ (กรณีทรัสต์เพื,อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) 
         -ไมม่-ี 
 9.4 การดแูลเรื,องการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยกําหนดให้ กรรมการ ที,
ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทั 6งพนกังาน มีหน้าที,ที,จะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนี 6อย่างเคร่งครัด พร้อมกนันี 6บริษัทได้กําหนด
ระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี 6 
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� บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการรั,วไหลของข้อมลูภายในของกองทนุใน
พื 6นที,ห้องปฏิบตัิงานของ access person  

�  ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทกึการเข้าออกพื 6นที,หวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักลา่ว
อยา่งน้อย 6 เดือน เพื,อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

� การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที,อยูร่ะบบคอมพิวเตอร์สว่นกลาง ให้ถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

� การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที,จดัเก็บในรูปเอกสารสิ,งพิมพ์ บริษัทกําหนดให้เป็น
หน้าที,ความรับผิดชอบของพนกังานในหนว่ยงาน access person 

� บริษัทกําหนดให้มกีารบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สื,อสารในห้องปฏิบตัิงานของ access person 
� การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน ดงันี 6 

  สํานักตรวจภายในมีหน้าที,ตรวจสอบเพื,อให้มั,นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณ insider 
trading ,ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ (insider trading) รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตาม
ระเบียบที,เกี,ยวข้อง ได้แก ่

1. ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ระเบียบการเข้าออกในพื 6นที,ควบคมุ 
3.  ระเบียบควบคมุการซื 6อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน เป็นต้น 
4. นอกจากนั 6นมีหน้าที,ตรวจสอบเพื,อค้นหาการรั,วไหลของข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอก เช่น  

4.1 สุม่ตรวจสอบข้อมลูการติดตอ่สนทนาของกลุม่ access person 
4.2 สุม่ตรวจสอบข้อมลู log file  
4.3 สุม่ตรวจสอบการซื 6อขายหลกัทรัพย์ของกองทนุในลกัษณะที,ถี,เกินความจําเป็น (churning) หรือเกินกวา่

อตัราสว่นที,คณะกรรมการจดัการลงทนุ(IC) กําหนด 
4.4 สุม่การซื 6อขายกองทนุที,ผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซื 6อขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที,

เกี,ยวข้องกบัพนกังาน 
4.5 หากสํานกังานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมลูภายในกองทนุให้รายงานกรรมการ

ผู้จดัการทราบ เพื,อพิจารณาตั 6งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักลา่วเพื,อหาข้อสรุป ทั 6งนี 6หากสรุปว่า
พนกังานมีการใช้ข้อมลูภายในของกองทนุจริงให้รายงานสํานกังานทราบโดยทนัที รวมทั 6งจดัเก็บเอกสาร
หลกัฐานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ 

สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที,ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall 
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั 6ง และรายงานข้อบกพร่องให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 
 9.5 การพิจารณาตดัสนิใจลงทนุ และการบริหารจดัการกองทนุ/กองทรัสต์ 
  9.5.1  ผา่นคณะกรรมการการลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,สาํนกังานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด 
  9.5.2  วิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 6อหรือ เช่า อสงัหาริมทรัพย์ 
  9.5.3  การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื,น โดยผู้จดัการกองทนุฝ่ายบริหารเงินทนุ 
  9.5.4 แตง่ตั 6งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัหาผู้ เช่าเพื,อผลประโยชน์กองทนุรวมฯ 
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 9.6 การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
  9.6.1 ตรวจสอบประสบการณ์ ชื,อเสียง และผลงานในอดีต ของ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แต่ละราย เช่นความสามารถใน
การจดัหาผู้ เช่า การติดตามหนี 6 การบํารุง รักษาทรัพย์สนิภายในอาคาร ระบบการบริหารจดัการพื 6นที,ให้เช่า การดแูลให้บริการแก่ผู้ เช่า 
ระบบควบคมุภายในเพื,อป้องกนัการรั,วไหลของรายได้และควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายให้รัดกมุ  
      9.6.2 อตัราค่าตอบแทนของ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กําหนดตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน และอยู่ในช่วงที,
เป็นอตัราที,ใช้โดยทั,วไป 
  9.6.3 ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
              9.6.4   กําหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และระบุหน้าที,ดังกล่าวในสญัญาว่าจ้าง ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
             9.6.5 กําหนดในสญัญาว่าจ้างให้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที,เกิดขึ 6นกบัผลประโยชน์ของ
กองทนุอนัเนื,องจากความประมาทเลนิเลอ่ของ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 9.7 การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สนิ 
  9.7.1 มีการจดัทํางบประมาณประจําปี โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทนุ 
 9.7.2   ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องรายงานผลการดําเนินการตอ่คณะกรรมการการลงทนุเป็นประจําทกุปี 
  9.7.3   ให้ดําเนินการภายใต้สญัญาแต่งตั 6งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทนุ กบั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์/ผู้บริหาร
ทรัพย์สนิ 

9.8 การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  
       9.8.1 ตรวจสอบรายได้ให้เป็นไปตามสญัญา จากข้อมลูผู้ เช่ารายเดือน (Rent Roll)  
 9.8.2 ควบคมุค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามโครงการการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล
อินเวสเม้นต์  
 9.8.3 ให้ดําเนินการภายใต้งบประมาณประจําปีที,ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกองทนุ 
  9.8.4 ตรวจตราทรัพย์สนิของกองทนุเป็นประจําทกุปี และ Surprise check อยา่งน้อยปีละ 1 ครั 6ง 
 9.9 คา่ตอบแทนของบริษัทจดัการ 
  อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมฯ  
 9.10 การเปิดเผยข้อมลู/สารสนเทศตอ่ผู้ ถือหนว่ย 
  บริษัทให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยข้อมลู/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทนุและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั 6งที,
เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที,ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที,กฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการสอบทานภายในก่อนการ
เปิดเผยข้อมลู ซึ,งเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและเวบไซต์ของบริษัท 
 9.11 การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ย  
เหตใุนการจดัให้มีการประชมุ 
 9.11.1   เมื,อบริษัทจดัการเห็นสมควร 
  9.11.2  เมื,อมีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั 6งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
  ทั 6งนี 6 อาจจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือมีหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื,อขอมติก็ได้ 

9.12 การสรรหาและแตง่ตั 6งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
   -ไมม่-ี 
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 9.13 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
  (1)   คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
   สาํหรับรอบระยะเวลาตั 6งแตว่นัที, 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที, 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 1,522,500.00 บาท 
 (2) คา่บริการอยา่งอื,น (non-audit fee) 
   -ไมม่-ี                                                                                                                                                                                                                                                                
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 10.1 นโยบายภายรวม 
   โดยภาพรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ ยังไม่มีนโยบายเรื,องความ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างเป็นรูปธรรมที,ชดัเจน แต่ที,ผ่านมากองทนุได้มีการดแูลสงัคมอย่างต่อเนื,องจากบริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของกองทนุ   
 10.2 การดําเนินงาน 
  บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ ดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที,ดี และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  โดยเฉพาะนโยบาย CSR ที,ประธานกรรมการบริหารได้ประกาศเพื,อเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกนัของบคุลากร ซึ,ง
จะเน้นตั 6งแต่กระบวนการดําเนินงานภายในบริษัทฯ (CSR-In Process) ทําให้ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถรักษาคณุภาพมาตรฐานการ
ให้บริการ เป็นที,ยอมรับของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที,เกี,ยวข้องในวงกว้าง สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 
ประกอบด้วย 
 

1. ด้านการตลาด 
ภาพรวมการให้บริการทั 6ง 4 อาคาร ยงัคงสามารถรักษาระดบัมาตรฐานด้านรายได้และการจดัสรรพื 6นที,เช่า ซึ,งปัจจบุนัมี
โอกาสเพิ,มรายได้ให้มากขึ 6นในระยะยาวจากการปรับปรุงพื 6นที,เช่า เพื,อจัดสรรให้กับผู้ เช่าทั 6งรายเก่าและรายใหม ่
นอกจากนี 6 ยงัมีการพฒันาสื,อ Social Media การจดัทําสื,อเพื,อช่องทางสื,อสารประชาสมัพนัธ์ทางออนไลน์ เวปไซด์ของ
บริษัท และสื,อเพื,อการสง่เสริมงานกิจกรรมตา่งๆ ในอาคาร 

จากการสาํรวจความพงึพอใจลกูค้า ประจําปี 2559 โดยกําหนดแผนการสาํรวจปีละ 2 ครั 6ง ในไตรมาส 2 และ 4 ของปี 
ผลการสาํรวจความพงึพอใจประจําปี 2559 ซึ,งบริษัทฯ ได้สาํรวจในภาพรวมการดําเนินงานด้านตา่งๆ ประกอบด้วย 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารอาคาร ด้านระบบวศิวกรรม และด้านความปลอดภยั พบวา่  
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2. การบริหารจดัการอาคาร 
บริษัทฯ มีการติดตาม ดแูล ระบบตา่งๆ ภายในอาคารอยา่งตอ่เนื,อง เพื,อการบํารุงรักษาอาคาร อปุกรณ์ตา่งๆ อยา่ง
ทนัทว่งที รวมทั 6งการปรับปรุงประสทิธิภาพทํางานของอปุกรณ์ และเครื,องมือตา่งๆ ให้พร้อมใช้งานอยูต่ลอดเวลา อาทิ 
ระบบไฟฟ้าและการสื,อสาร ระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี 6 การบริหารจดัการอาคารยงัเลง็เห็น
ถึงความสาํคญัด้านการใช้บริการของทกุคน ทกุเชื 6อชาติ และศาสนา  
 

3. การดาํเนินงานด้านควาปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 
มีการทบทวนแผนฉกุเฉินตา่งๆ และการสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภยัสาํหรับผู้ใช้บริการอาคาร ลกูค้า
เช่าพื 6นที, และผู้ รับเหมาที,เข้ามาปฏิบตัิงานในพื 6นที,อาคารอยา่งตอ่เนื,องตลอดทั 6งปี นอกจากนี 6 ยงัมีการฝึกซ้อมแผนกรณี
ฉกุเฉินตา่งๆ และกิจกรรมเพื,อการรณรงค์ด้านความปลอดภยั อาทิ 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้อง (ภายนอก) 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้อง (ภายใน) 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์ประปาขดัข้อง (ภายนอก) 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์ประปาขดัข้อง (ภายใน) 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์ลฟิต์โดยสารขดัข้อง 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์สารคมีรั,วไหล (ก๊าสหงุต้ม) 
- แผนฉกุเฉินรองรับกลุม่ผู้ชมุนมุ 
- แผนฉกุเฉินรองรับสถาการณืไมส่งบ 
- แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์แผน่ดินไหว 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์ขูร่ะเบิด 
- แผนฉกุเฉินรองรับเหตกุารณ์นํ 6าทว่ม 

4. การอนรัุกษ์และประหยดัพลงังาน 
ธุรกิจบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที,ต้องใช้ทรัพยากรและพลงังานเป็นหลกั ดงันั 6นมาตรการประหยดัพลงังานจึงถูก
หยิบยกขึ 6นมาเป็นมาตรการหลกัของการบริหารจดัการทกุๆ อาคาร เพื,อการช่วยประเทศชาติลดใช้พลงังานและช่วยโลก
ลดภาวะโลกร้อนเป็นประโยชน์ตอ่เนื,อง ประกอบด้วยการติดตามตรวจวดัเครื,องปรับอากาศ เพื,อประเมินประสทิธิภาพของ
เครื,องปรับอากาศอยา่งสมํ,าเสมอ การปรับเปลี,ยนอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น หลอดไฟ เครื,องปรับอากาศเพื,อการอนรัุกษ์พลงังาน 
และมีโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ เพื,อรณรงค์สง่เสริมการลดใช้พลงังานในอาคาร อาทิ 
อาคาร 208 วายเลสโร้ด : โครงการตดิตั 6งหลอด LED ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8 ภายในช่องบนัไดหนีไฟ

อาคาร 
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ : โครงการติดตั 6งหลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ ในพื 6นที,ส่วนกลางเพื,อ

ประหยดัไฟฟ้า 
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  : ลดพลังงานโดยการเปลี,ยนหลอดตะเกียบเป็นหลอด LED บริเวณทางเดินพื 6นที,

สว่นกลางอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (จํานวน 2,677 หลอด) 
อาคารอินเตอร์ลงิค์ทาวเวอร์ : โครงการคดัแยกขยะในสาํนกังานบริหาร 

โครงการประหยดัไฟฟ้าในสาํนกังานบริหาร และศนูย์สขุภาพ 
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5. ด้านสิ,งแวดล้อม 
มีการสํารวจและติดตามการเก็บตวัอย่างนํ 6า ในระบบบําบดันํ 6าเสีย เพื,อติดตามตรวจวดัคุณภาพนํ 6าอย่างต่อเนื,อง ทั 6ง
คณุภาพนํ 6าก่อนเข้ากระบวนการและหลงักระบวนการในระบบบําบดันํ 6าเสีย ซึ,งปี 2559 พบว่า ค่าคณุภาพนํ 6าเสียอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด และยงัมีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ คณุภาพเสียง และการจดัการขยะของเสียอยา่ง
เคร่งครัดตามกฎหมายกําหนด มีโครงการคัดแยกขยะตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ,งแวดล้อม ISO 14001 
นอกจากนี 6 ในปี 2560 ยงัมโีครงการอาคารสเีขียว โดยอาคารแอทธินี ทาวเวอร์เป็นผู้ นําร่องโครงการ 

10.3 การดําเนินธุรกิจที,มีผลกระทบตอ่ความรับชอบตอ่สงัคม (ถ้ามี) 
   -ไมม่-ี 
 10.4 กิจกรรมเพื,อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ,งแวดล้อม(after process) 
 
 กิจกรรมลกูค้าสัมพนัธ์ 

1. กิจกรรมธรรมะ 
กิจกรรมฟังธรรมที,ฝ่ายอาคารจดัขึ 6นที, The Lounge 195 มีจดุประสงค์เพื,อ เป็นให้ผู้เชา่ได้ร่วมกิจกรรมที,ผอ่นคลายจิตใจจาก

การทํางานและเสริมสร้างสขุภาพจิตที,ดใีนการทํางานอีกด้วย  
2. กิจกรรมเพื�อสิ�งแวดล้อม 
ปี 2559 ฝ่ายบริหารอาคารได้จดักิจกรรมเพื,อสิ,งแวดล้อม ภายใต้ชื,องาน Eco Cleaning ซึ,งเป็นกิจกรรมที,รณรงค์เรื,องการคดั

แยกขยะให้ถกูต้อง และการเพิ,มมลูคา่จากสิ,งของที,เหลอืใช้ โดยกิจกรรมดงักลา่วประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งด ี และจะดาํเนินการ
ตอ่เนื,องในปี 2560 

 กิจกรรมเพื�อสังคม 
 บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ร่วมกบักรุงเทพมหานครฯ และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจย่าน
สาทร ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม Give Green CBD Synergy Power ตั 6งแต่ปี 2557 – 2559 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลกัดังนี 6 (1) 
Empire Tower We Run 2016 with Virgin Active  (2) A Sathorn District Charity Christmas Tree (3) Book A Round & Pun 
Fun  ภายใต้แนวคิด “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื�อโลกสวย ช่วยปันฝัน”  เพื,อปลกูจิตสาํนกึและความรับผิดชอบตอ่สิ,งแวดล้อมด้วย
การลดมลภาวะ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุ และยังร่วมแบ่งปันความสุขและโอกาสให้คืนให้แก่เยาวชนโดยการมอบ
อุปกรณ์การศึกษาให้แก่ชุมชนและมูลนิธิที,ขาดแคลนอีกด้วย โดยสรุปประมวลภาพโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY 
POWER 2016 สาํหรับกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ฯ ดงันี 6 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 11.1 ความเห็นของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance)/หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจดัการเกี,ยวกบั
ระบบการควบคมุภายในของกองทนุ 
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 โดยที,กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทนุรวมฯที,อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ซึ,งอยู่
ในการกํากับดูแลของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องมีระบบงานเป็นไปตามที,กฎหมาย
กําหนด นอกจากนี 6ฝ่ายงานที,รับผิดชอบการจดัการลงทนุกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต้องปฏิบตัิตามคูม่ือการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานซึ,งจดั
ให้มี Check and Balance อย่างเพียงพอ ตลออดจนมีการประเมินความเสี,ยงระดบัฝ่ายงาน (RCSA) อย่างสมํ,าเสมอ จึงเห็นได้ว่า
โดยรวมแล้วระบบควบคุมภายในของกองทุนจึงมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม รวมทั 6งในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่พบ
ข้อบกพร่องที,เกี,ยวกบัระบบควบคมุภายในที,เกี,ยวกบัการจดัการกองทนุที,เป็นสาระสาํคญั 
 11.2  หน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ            

 (1) ชื,อของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ 
  บริษัทจัดการมอบหมายให้ นายคมสันติ วงษ์อารี ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance department) เพื,อทําหน้าที,ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที,กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษัท  

 นายคมสนัติ วงษ์อารี สาํเร็จการศกึษาเศรษฐศาสตร์บณัฑิตและบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตและมีประสบการณ์การทํางานที,
เกี,ยวข้องกบัการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน คือ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการอาวโุส/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการตั 6งแตเ่ดือนมิถนุายน 2551 – 
ปัจจบุนั 
 ทั 6งนี 6 หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าที,ความรับผิดชอบที,สาํคญั คือ การกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัท
จดัการ/การปฏิบตัิหน้าที,ของผู้จดัการกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหนว่ยงานทาง
ราชที,เกี,ยวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื,นที,เกี,ยวข้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าที,ผู้จดัการกองทนุ  

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทว่า ได้ดูแลให้ผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที,เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที, 
 ผู้บริหารสงูสดุของสํานกัตรวจสอบภายใน มีคุณวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านบญัชีและปริญญาโทด้านการ
กํากบัดแูลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจดัการกองทนุและบคุลากรรวมทั 6งได้รับการอบรมความรู้ตามแผนอบรมประจําปี 
 (3) การแต่งตั 6ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั 6ง โยกย้าย เลื,อนชั 6น เลื,อนตําแหน่ง
และประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุของสาํนกัตรวจสอบภายใน 
 
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.1 รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการและบคุคลที,เกี,ยวข้อง/เกี,ยวโยงกบับริษัทจดัการ 
 (1) บคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวมฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที,มีอํานาจควบคมุกองทนุรวมฯหรือถกูควบคมุ
โดยกองทนุรวมฯฯ ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุรวมฯฯรวมถึงกิจการที,ทําหน้าที,ถือ
หุ้น กิจการยอ่ย และกิจการที,เป็นกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนี 6บคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนัยงัหมายความรวมถึง กิจการ
ร่วมกนัและบคุคลซึ,งถือหน่วยลงทนุที,มีสทิธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักบักองทนุรวมฯฯ 
ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯฯ ตลอดทั 6งสมาชิกในครอบครัวที,ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่าว และกิจการที,
เกี,ยวข้องกบับคุลเหลา่นั 6น 
 



 

74 

 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทที,เกี,ยวข้องกนัที,สาํคญัสามารถสรุปได้ดงันี 6 
 - บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ เป็นผู้บริหาร
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯฯและเป็นบริษัทที,อยูใ่นกลุม่ของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 
 - บริษัท ทีซีซี แลนด์ ซีไอ จํากัด เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯในจํานวนร้อยละ 33 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,
จําหนา่ยได้แล้วทั 6งหมด 
 - บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดัการของผู้ขายทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุ 
และเป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
รายการการทําธุรกรรมกบักลุม่บคุคลเดียวกนั   มีดงัตอ่ไปนี 6 

1. การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 เป็นการซื 6อทรัพย์สนิจากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์
ซึ,งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน และกองทุนรวมรีเจนท์โกลด์  พร็อพเพอร์ตี 6ฟันด์ โดยมีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นทั 6งบริษัทจดัการของผู้ขายทรัพย์สินที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทุน และเป็นบริษัท
จดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ ในฐานะผู้ซื 6อทรัพย์สนิ 

2. บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากัด และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากัด ซึ,งเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ มีความสมัพนัธ์เป็นบริษัทที,อยู่ในกลุม่ของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุ
เพิ,มเติมครั 6งที, 1 สําหรับโครงการแอทธินี (เฉพาะในส่วนของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์) โครงการเอ็มไพร์ โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ู    
ทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) และโครงการอาคาร 208 (เฉพาะในส่วนของอาคาร 208 วายเลสโร้ด) จึงถือเป็น
บคุคลที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวมฯ  

3. บริษัท ทีซีซี แลนด์ ซีไอ จํากดั มีความสมัพนัธ์กบักองทนุรวมฯ โดยเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯในจํานวนร้อยละ 
33 ของจํานวนหน่วยลงทุนที, จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด ณ วันที,  7 พฤศจิกายน 2555 และเป็นบริษัทที,อยู่ในกลุ่มของเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมฯจะเข้าลงทุนเพิ,มเติมครั 6งที, 1 สําหรับโครงการแอทธินี (เฉพาะในส่วนของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์) 
โครงการเอ็มไพร์ โครงการอาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) โครงการอาคาร 208 (เฉพาะในสว่นของ
อาคาร 208 วายเลสโร้ด) ดังนั 6น บริษัท ทีซีซี แลนด์ ซีไอ จํากัด จึงเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯที,อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักองทนุรวมฯ 

4. ผู้ เช่าบางรายของอสงัหาริมทรัพย์ซึ,งกองทนุรวมฯจะลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1 มีความสมัพนัธ์เป็นบริษัทในเครือกบับริษัท ทีซีซี 
แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั และ บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ,งเป็นผู้บริหารโครงการของกองทนุ
รวมฯ (โดยเช่าพื 6นที,รวมประมาณ 3,793.30 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของพื 6นที,ให้เช่าทั 6งหมดของอสงัหาริมทรัพย์ซึ,งกองทนุจะ
ลงทนุเพิ,มเติมครั 6งที, 1) อย่างไรก็ดี  สญัญาเช่าดงักลา่วมีการกําหนดอตัราคา่เช่าและคา่บริการจากผู้ เช่าซึ,งเป็นบคุคลที,เกี,ยวข้องเป็นไป
ในอตัราที,เหมาะสม ตามธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัผู้ เช่าทั,วไปที,เช่าพื 6นที,ขนาดใหญ่ที,มิได้เป็นบคุคลที,มีความ
เกี,ยวโยงกัน (at arm’s length transaction) และเมื,อสญัญาเช่าดังกล่าวสิ 6นสุดลง กองทุนรวมฯจะพิจารณาการต่อสญัญาเช่าและ
สญัญาอื,นที,เกี,ยวข้องใหม ่โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการที,ได้รับจากผู้ เช่าดงักลา่ว ซึ,งเป็นบคุคลที,เกี,ยวข้องจะเป็นไปในอตัราที,เหมาะสม 
ตามธรรมเนียมการค้าปกตเิสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัผู้ เช่าทั,วไปที,เชา่พื 6นที,ขนาดใหญ่ที,มิได้เป็นบคุคลที,มีความเกี,ยวโยงกนั (at arm’s 
length transaction) 
 
นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที� เกี�ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที�เกี�ยวข้อง  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี 6 
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(1) ในการลงทนุครั 6งแรก หากเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการหรือบคุคลที,เกี,ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัท
จดัการต้องยื,นคํารับรองของบคุคลที,จะแต่งตั 6งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ,งได้
รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี,ยวกับการตดัสินใจลงทุนของ
บริษัทจดัการ และรับรองวา่ได้ทําการตรวจสอบการลงทนุตามโครงการแล้ว และเห็นวา่เป็นธุรกรรมในลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั,วไปที,มิได้มีความเกี,ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั 6งนี 6 เมื,อบริษัทจดัการ
ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั 6งและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะแต่งตั 6งบุคคลที,ทําการรับรอง
ดงักลา่วเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ เว้นแต่มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(2) ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุนครั 6งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกบับุคคลที,
เกี,ยวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สธ.14/2558 เรื,อง ข้อกําหนด
ในรายละเอียดเกี,ยวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กลา่วคือ หากในอนาคตกองทนุจะมีการทําธุรกรรมกบั
บคุคลที,เกี,ยวข้องในเรื,องที,เกี,ยวกบัการทําธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ,งหลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรม
ตามมูลค่าในตลาดรองที,มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือกรณีที,บริษัทมีการลงทุนหรือใช้บริการกับบุคคลที,เกี,ยวข้อง บริษัทจะทํา
ธุรกรรมเฉพาะกรณีที,มีราคา คา่ตอบแทนหรือคา่บริการเป็นไปตามอตัราที,สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที,ใช้
กับธุรกรรมเท่านั 6น และในกรณีที,การทําธุรกรรมกับบุคลที,เกี,ยวข้องไม่มีมูลค่าในตลาดรองที,มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือราคา 
คา่ตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราที,สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที,ใช้กบัธุรกรรมนั 6น บริษัทจะทํา
ธุรกรรมกบับุคคลที,เกี,ยวข้องต่อเมื,อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการทําธุรกรรม
ทกุครั 6ง และหากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที,เกี,ยวข้องกรณีการได้มาเพิ,มเติมหรือจําหน่ายไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
หรือกรณีการทําธุรกรรมที,มีมลูค่าตั 6งแตห่นึ,งร้อยล้านบาทขึ 6นไป หรือตั 6งแต่ร้อยละสามของมลูค่าสทุธิของกองทนุ บริษัทจะทําธุรกรรม
ดงักลา่วได้ตอ่เมื,อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและได้รับคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุวา่ธุรกรรม
ดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทั,วไปที,มิได้มีความเกี,ยวข้องกนัเป็น
พิเศษ(at arm's length transaction) 

(2) รายชื,อของบคุคลที,เกี,ยวข้อง 
 

รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอนิเวสเม้นต์ (สิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

1 กองทนุเพื,อการฟื6นฟแูละพฒันาระบบสถาบนั       
การเงิน 

36 
นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)   37 นายอมรศกัดิU  วงษ์เซง็    

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 38 นายสมคดิ  ลขิิตปริญญา  

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 39 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม    

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 

6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 41 นางสณีุ  แนวพานิช 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลสีซิ,ง 42 นางสาวอษรา  เฉลมิมขุ 

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี, 43 นายเทิดศกัดิU  แสงวิมล    
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ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

9 นางดนชุา ยินดีพิธ 44 นายกานต์  ลชิตากลุ   

10 นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ 45 นางสาววรรณรพีร์  ประกอบวรรณกิจ    

11 นางสมุาล ี สขุสวา่ง 46 นายชชัพล  สวีลพีนัธ์ 

12 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 47 นายกิตติศกัดิU  บญุราศรี   

13 นายธวชั อยูย่อด 48 นางแสงสริิ  เนตรอมัพร 

14 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 49 นางจฑุามาส  นชุประยรู 

15 นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ 50 นายสมเกียรต ิ เรืองอดุม 

16 นายลวรณ แสงสนิท 51 นางสาวศวิพร  วดุานพุนัธ์ 

17 นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์  52 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 

18 นายวิโรจน์  ตั 6งเจริญ 53 นางสาวธญัญาพร  ตั 6งอทุยัสขุ 

19 นายวีระ วฒุิคงศิริกลู 54 นางสาวสาํเนา  เขียวศิริ 

20 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 55 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 
21 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    56 นางสภุากร  สจิุรัตนวิมล 
22 นางเพ็ญศรี  มีสขุสบาย  57 นายศราวฒุ ิ อิรนพไพบลูย์ 
23 นางแสงจนัทร์  ล ี 58 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 
24 นายคมสนัต ิ วงษ์อารี 59 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 
25 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 60 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
26 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   61 นางสาววิลาสนีิ อศัวางกรู 
27 นายไพรัช  มิคะเสน    62 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 
28 นายสมชยั  อมรธรรม 63 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสนิ 

29 นายเฉลมิ  โลกิจแสงทอง 64 นายชยัยศ ศิริรัตนบวร 

30 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   65 นางสาวมณีพร ดวงมณี 

31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   66 นายศกัดิUชยั วิมลไชยจิต 

32 นายยืนยง  เทพจํานงค์ 67 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 

33 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์   68 บริษัท ทีซีซี แลนด์ ซีไอ จํากดั 

34 นายเสรี  ระบิลทศพร    69 บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั 
35 นางสาวอสมา  เลศิลดาศกัดิU 70  บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี 6 

 แมนเนจเม้นท์ 
 
  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวมฯได้ที,บริษัทจดัการโดยตรง 
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12.2 รายการระหว่างกองทนุกบัผู้ดแูลผลประโยชน์และบคุคลที,เกี,ยวข้อง/เกี,ยวโยงกนักบัผู้ดแูลผลประโยชน์/ทรัสตี หรือบคุคล
อื,นใดที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 มีเฉพาะรายการระหว่างกองทุน ซึ,งต้องชําระค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราและเงื,อนไขที,ปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการ 
 12.3 ข้อมลูการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื,องจากการที,กองทนุใช้บริการบคุคลอื,น (Soft/Hard dollar) 
 เงื�อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 
บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพื,อกองทุนจากบคุคลที,เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื,องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 6 
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที,รับไว้นั 6นต้องเป็นทรัพย์สินที,มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี,ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 
(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที,แสดงให้เห็นวา่บริษัทใช้บริการของบคุคลนั 6นบอ่ยครั 6งเกินความจําเป็นเพื,อให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคล
ดงักลา่ว (Churning) 
 ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามที,กลา่วให้แก่กองทนุที,อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนั 6น  บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที,อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั 6นด้วย 
(3) ไมข่ดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 
(4) หรือหลกัเกณฑ์อื,นๆ ตามประกาศสาํนกังานทั 6งที,มีอยูใ่นปัจจบุนัและที,แก้ไขเพิ,มในอนาคต 
 นอกจากนี 6บริษัทไมส่ามารถรับ soft /hard dollar เพื,อประโยชน์ของบริษัทได้  เนื,องจากเป็นข้อห้ามที,โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็นเรื,องที,ไมพ่ึงกระทํา  เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ที,ผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลที,เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบตัิที,บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ,งลกูค้าอาจขอดแูนวทางนี 6ได้ที, website ของบริษัท 

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
 ลาํดับ  บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ  เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั 

(มหาชน) 
ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี, กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)  

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 
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 ลาํดับ  บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ  เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์ 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี 6คอร์ป 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จํากดั  

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี 6 จํากดั  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 
จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ 
จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

19 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส 
จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

20 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

21 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

23 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 
จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 
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 ลาํดับ  บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ  เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์ 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

27 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอส
เค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

28 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล 
จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

29 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

30 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ 
จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

31 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

32 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

33 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

34 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

35 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

36 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

37 ธนาคารซิตี 6แบงก์ ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

38 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

39 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

40 ธนาคารเดอะ รอยลัแบงก์ ออฟ 
สกอตแลนด์ เอ็น.ว ี 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

41 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 
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 ลาํดับ  บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ  เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์ 

42 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

43 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

44 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

45 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

46 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

47 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

48 ธนาคารฮ่องกงและเซี,ยงไฮ้แบงกิ 6ง
คอร์ปอเรชั,น จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

49 ธนาคารแหง่อเมริกาเนชั,นแนลแอส
โซซิเอชั,น 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

50 ธนาคารออมสนิ  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

51 ธนาคาร VTB Capital plc. ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

52 ธนาคาร Credit Suisse 
International  

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

53 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากดั  (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

54 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 
จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 

55 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ 
จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการจดั
สมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของ
กองทนุ 
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13. ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบดุล

2559 2558

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตามมูลคา่ยุติธรรม 

    (ราคาทุน 27,574 ลา้นบาท ในปี 2559 และ 27,259 ลา้นบาท ในปี 2558) 27,199,000,000   27,055,000,000   

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลคา่ยุติธรรม (ราคาทุน 1,358  ลา้นบาท ในปี 2559 

    และ 1,108 ลา้นบาท ในปี 2558) 1,358,097,289     1,108,000,000     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 145,262,127 282,297,694 

ลูกหนี3และรายไดค้า้งรับ

    จากการใหเ้ชา่และบริการ- สุทธิ 202,687,277 202,727,495 

    จากดอกเบี3ย 3,031,147 10,621,899 

    จากเงินชดเชยจากการประกนัรายได้ 19,964,204 -                         

สินทรัพย์อื9น 8,946,656 5,050,684 

รวมสินทรัพย์ 28,936,988,700 28,663,697,772 

หนีสิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 72,269,202 82,513,306 

เจา้หนี3อื9น 122,891,475 118,311,302 

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ 91,576,927 109,554,655 

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ชา่ 579,799,070 573,309,600 

หนี3 สินอื9น 49,823 14,686 

รวมหนี.สิน 866,586,497 883,703,549 

สินทรัพย์สุทธิ 28,070,402,203 27,779,994,223 

สินทรัพย์สุทธ:ิ

ทุนที9ไดร้ับจากผูถ้ือหนว่ยลงทุน 22,130,000,000 22,130,000,000 

บญัชีปรับสมดุล 4,981,990,000 4,981,990,000 

กาํไรสะสม 958,412,203 668,004,223 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.6843 บาทต่อหน่วยในปี 2559 และ 12.5530 บาทต่อหน่วยในปี 2558

 คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายแล้วทั.งหมด 2,213,000,000 หน่วย) 28,070,402,203 27,779,994,223 

(บาท)

31 ธนัวาคม
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบกําไรขาดทนุ

2559 2558

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการ 2,534,125,895 2,496,396,868

รายไดด้อกเบี3ย 34,158,818 30,973,916

รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัรายได้ 175,028,296 -                            

รายไดอ้ื9น 64,853,593 33,205,623

รวมรายได้ 2,808,166,602 2,560,576,407

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,350,000 5,350,000

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 642,000 642,000

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,522,500 1,109,000

คา่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 179,951,506 188,150,687

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 698,655,600 723,232,960

รวมค่าใช้จ่าย 886,121,606 918,484,647

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,922,044,996 1,642,091,760

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน -171,057,016 -140,751,105

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน -171,057,016 -140,751,105

การเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 1,750,987,980 1,501,340,655

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 

31 ธนัวาคม

(บาท)
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบแสดงการเปลี0ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

2559 2558

การเพิ�มขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,922,044,996 1,642,091,760

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน -171,057,016 -140,751,105

การเพิ0มขึ.นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที0เกิดจากการดาํเนนิงาน 1,750,987,980 1,501,340,655

การปันสว่นทุนใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทุน -1,460,580,000 -1,748,270,000

การเพิ0มขึ.น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 290,407,980 -246,929,345

สินทรัพย์สุทธิตน้ปี 27,779,994,223       28,026,923,568     

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 28,070,402,203 27,779,994,223

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 

31 ธนัวาคม
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ9มขึ3นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,750,987,980 1,501,340,655

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การซื3อเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์

   และคา่ปรับปรุงงานกอ่สร้างโครงการ 5 -315,057,016 -182,751,105

การซื3อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -468,792,896 -444,687,335

การจาํหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 421,534,345 445,000,000

การ (เพิ9มขึ3น) ลดลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจาํและบตัรเงินฝาก -202,102,173 342,000,000

การ (เพิ9มขึ3น) ลดลงในลูกหนี3และรายไดค้า้งรับจากการใหเ้ชา่และบริการ -สุทธิ 40,218                       -15,599,379

การ (เพิ9มขึ3น) ลดลงในลูกหนี3จากดอกเบี3ย 7,590,752 -225,573

การเพิ9มขึ3นในลูกหนี3จากเงินชดเชยจากการประกนัรายได้ -19,964,204 -                            

การเพิ9มขึ3นในสินทรัพย์อื9น -3,895,972 -4,233,871

การเพิ9มขึ3น (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -10,244,104 36,433,783

การเพิ9มขึ3นในเจา้หนี3อื9น 4,580,173 43,685,351

การเพิ9มขึ3น (ลดลง) ในรายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ -17,977,728 77,827,246

การเพิ9มขึ3นในเงินมดัจาํรับจากผูเ้ชา่ 6,489,470 26,888,698

การเพิ9มขึ3นในหนี3สินอื9น 35,137 159

สว่นตํ9ากวา่มูลคา่เงินลงทุนตดัจา่ย -736,565 -312,665

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน 5 171,057,016 140,751,105

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 1,323,544,433 1,966,117,069

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 

31 ธนัวาคม
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

การแบง่ปันสว่นทุนใหแ้กผู่ถ้ือหนว่ยลงทุน 9 -1,460,580,000 -1,748,270,000

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ -1,460,580,000 -1,748,270,000

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ0มขึ.น (ลดลง) สุทธิ -137,035,567 217,847,069

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 282,297,694            64,450,625             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ.นปี 6 145,262,127 282,297,694

31 ธนัวาคม

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
ข้อมูลทางการเงินที0สําคัญ

2559 2558

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิตน้ปี 12.5530                  12.6646                  

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8685                    0.7420                    

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน (0.0772)                   (0.0636)                   

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุนทั3งสิ3น 0.7913                    0.6784                    

ทุนที9ไดร้ับจากผูถ้ือหนว่ยลงทุน -                           -                           

หัก การแบง่ปันสว่นทุนใหแ้กผู่ถ้ือหนว่ยลงทุน (0.6600)                   (0.7900)                   

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ.นปี 12.6843                  12.5530                  

อัตราส่วนของการเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี0ยระหว่างปี (ร้อยละ) 6.23 5.38 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเตมิที�สําคัญ

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิสิ3นปี (บาท) 28,070,402,203    27,779,994,223    

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนตอ่มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 10.00                       9.18                         

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมตอ่มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 3.15                         3.29                         

อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลี9ยถว่งนํ3าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุน

   ระหวา่งปีตอ่มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (ร้อยละ)* 1.12                         0.66                         

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (บาท) 28,090,597,068    27,880,540,227    

ข้อมูลเพิ0มเตมิ

*  มูลคา่การซื3อขายเงินลงทุนระหวา่งปี ไมไ่ดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั �วสญัญาใชเ้งินและการซื3อขายเงินลงทุน

โดยมีสญัญาขายคืนหรือซื3อคืน และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี9ยถว่งนํ3าหนกัตามระยะเวลาที9มีอยูใ่นระหวา่งปี

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
     14.1 การวิเคราะห์การดาํเนินงานที�ผ่านมา 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

งบกําไรขาดทนุ

หน่วย:ล้านบาท
2559 เพิ�ม/ลด 2558 เพิ�ม/ลด 2557

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการ 2,534.13 1.51% 2,496.40 12.72% 2,214.63

รายไดด้อกเบี3ย 34.16 10.28% 30.97 -8.39% 33.81

รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัรายได้ 175.03 - - - -

รายไดอ้ื9น 64.85 95.31% 33.21 75.28% 18.94

รวมรายได้ 2,808.17 9.67% 2,560.58 12.93% 2,267.39

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5.35 0.00% 5.35 0.00% 5.35

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 0.64 0.00% 0.64 0.00% 0.64

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1.52 37.29% 1.11 23.22% 0.90

คา่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 179.95 -4.36% 188.15 19.49% 157.46

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 698.66 -3.40% 723.23 5.72% 684.13

รวมค่าใช้จ่าย 886.12 -3.52% 918.48 8.25% 848.48

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,922.04 17.05% 1,642.09 15.73% 1,418.91

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธทิ ี�ยังไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน -171.06 21.53% -140.75 299.37% -35.24

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน -171.06 21.53% -140.75 299.37% -35.24

การเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 1,750.99 16.63% 1,501.34 8.50% 1,383.67

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธันวาคม

 

 

• ภาพรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ปี 2559 เทียบกับ ปี 2558 และการเปลี� ยนแปลงที� มี

นัยสาํคัญ 

ในปี 2559 กองทุนรวมฯ มีรายได้จากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เท่ากับ 2,808.17 ล้านบาท(แบ่งเป็น

รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 2,534.13 ล้านบาท รายได้เงินชดเชยจากการประกนัรายได้ 175.03 ล้านบาทและรายได้อื,นๆ 99.01 ล้าน
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บาท) เพิ,มสงูขึ 6น 247.59 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ 6นร้อยละ 9.67 เมื,อเทียบจากปี 2558 สาเหตหุลกัที,ทําให้รายได้เพิ,มขึ 6นมาจากเงินชดเชย

จากการประกนัรายได้จากการดําเนินงานของอาคาร CW Tower จํานวน 175.03 ล้านบาท และรายได้อื,นๆจํานวน 64.85 ล้านบาท 

เพิ,มขึ 6น ร้อยละ 95.31 เมื,อเทียบกบัปี 2558 ซึ,งภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายกองทนุรวมฯ และ

คา่ใช้จ่ายอื,นๆ แล้ว กองทนุรวมฯ มีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,922.04 ล้านบาท เพิ,มสงูขึ 6น 279.95ล้านบาท หรือ เพิ,มขึ 6นร้อยละ 17 เมื,อเทียบ

จากปี 2558 โดยภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สนิซึ,งเป็นรายการขาดทนุสทุธิที,ยงัไมเ่กิดขึ 6นในงวด

การดําเนินงาน ทําให้กองทนุรวมฯ มีการเพิ,มขึ 6นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน เท่ากบั 1,750.99 ล้านบาทเพิ,มขึ 6น 249.65 ล้าน

บาทหรือเพิ,มขึ 6นร้อยละ 16.63 เมื,อเทียบกบัปี 2558 ที,มีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,501.34 ล้านบาท  

 

โดยรายได้คา่เช่าและคา่บริการแบง่ตามโครงการเป็นดงัตอ่ไปนี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมฯในปี 2559 เท่ากับ 2,534.13 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก 5 โครงการโดยรายได้จาก

โครงการเอ็มไพร์ทาวเวอร์มีสดัส่วนสงูสดุโดยมีรายได้ค่าเช่าเท่ากับ 1,262.48 ล้านบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.82 รองลงมา คือ

โครงการแอทธินี มีสดัสว่นรายได้เทา่กบั 465.44 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.37 ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการทั 6งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558  : ตารางแสดงรายได้แบ่งตามโครงการ 2558

อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ไซเบอร์เวิร์ลด อาคาร 208 แอทธินี รวม

หน่วย:ลบ. (เดิม ทีซีไอเอฟทาวเวอร์)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 265.06 1,205.59 555.25 73.19 397.30 2,496.40  

สัดส่วนต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม 10.62% 48.29% 22.24% 2.93% 15.92%

ปี 2559  : ตารางแสดงรายได้แบ่งตามโครงการ

หน่วย:ลบ. อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคาร 208 แอทธินี รวม

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 280.51 1,262.48 436.01 89.69 465.44 2,534.13

สัดส่วนต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม 11.07% 49.82% 17.21% 3.54% 18.37%

ซีดับเบิ=ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื?อ 

โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด)

2559
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 อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กองทนุรวมฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ปี 2559 เท่ากบั 2.01 เพิ,มขึ 6นเลก็น้อยเมื,อเทียบ

กบัปี 2558  (อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ปี 2558 และ ปี 2557 เทา่กบั 1.82 เทา่ และ 1.72 เทา่ ตามลาํดบั) สาเหตมุาจาก ปี 2559 กองทนุ

รวมฯ มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพิ,มขึ 6นจากปี 2558 จํานวน 250.10 ล้านบาท (กองทนุรวมฯ มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ปี 2559 จํานวน 

1,358.10 ล้านบาท และปี 2558 จํานวน 1,108.00 ล้านบาท) และเงินชดเชยจากการประกนัรายได้จํานวน 19.96 ล้านบาท ด้วยอตัรา

สภาพคลอ่งที,มีอตัรามากกวา่ 2 เทา่แสดงให้เห็นวา่กองทนุรวมฯ ยงัคงมีสภาพคลอ่งในเกณฑ์ที,ด ี   

อัตราส่วนทางการเงินที,สําคัญ

2559 2558 2557

ผลการดําเนินงานภาพรวม

อัตราส่วนการเพิ,มขึ 6นในทรัพย์สินสุทธิจากการดําเนินงาน 6.23% 5.38% 4.97%

     ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี,ยระหว่างปี
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิ 10.00% 9.18% 8.15%

     ถัวเฉลี,ยระหว่างปี
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายจากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิ 3.15% 3.29% 3.05%

     ถัวเฉลี,ยระหว่างปี
อัตราส่วนของจาํนวนถัวเฉลี,ยถ่วงนํ 6าหนักของการซื 6อขาย 1.12% 0.66% 1.45%

    เงินลงทุนระหว่างงวดต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี,ยระหว่างงวด(ร้อยละ)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.01                         1.82 2.45

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2.01                         1.82 2.45

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(Return on Total Asset)** 6.64% 5.73% 4.94%
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitibility Ratio)

อัตราผลตอบแทนขั 6นต้น (Gross Profit Margin) 68.33% 63.97% 62.32%
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 68.44% 64.13% 62.58%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ต่อราคาพาร์) * 7.40% 6.25% 5.86%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ต่อราคาตลาด ณ วันสิ 6นปี) * 5.44% 4.56% 4.34%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.03 0.03 0.02

อัตราการจ่ายเงินปันผล 94.0% 92.0% 90.3%

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิสิ 6นปี/งวด 12.6843 12.5530 12.6646

   หมายเหตุ 1. ราคาตลาดของ TCIF ณ วันที, 30 ธ.ค.2559  : 13.60 บาทต่อหน่วย  

                       ราคาตลาดของ TCIF ณ วันที, 30 ธ.ค.2558  : 13.70 บาทต่อหน่วย  

                       ราคาตลาดของ TCIF ณ วันที, 30 ธ.ค.2557 : 13.50 บาทต่อหน่วย   

สําหรับปีสิ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
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แหลง่ที,มาและใช้ไปของเงินทนุ 

เงินสดสุทธิที,ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2559 เท่ากับ 1,323.54 ล้านบาท ลดลง 642.58 ล้านบาทคิดเป็น        

ร้อยละ 32.68 เมื,อเทียบกับปี 2558 โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานมาจากการเพิ,มขึ 6นในสินทรัพย์สุทธิจากการ

ดําเนินงาน เท่ากับ 1,750.99 ล้านบาท สทุธิกบัการใช้ไปของเงินทุนในรายการที,สําคญัระหว่างงวดปี 2559 คือการซื 6อเงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และคา่งานปรับปรุงงานก่อสร้างอาคาร จํานวน 315.06 ล้านบาทและเงินสดสทุธิที,ใช้

ไปในกิจกรรมดําเนินการอื,นๆจํานวน 112.39 ล้านบาท นอกจากนี 6กองทนุรวมฯ  มีเงินสดสทุธิที,ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเป็นเงินปัน

ผลจ่ายคืนทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยเป็นจํานวนเงิน  1,460.58 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลดลง 137.04 ล้านบาท แต่เมื,อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี เป็นจํานวนเงิน 282.30 ล้านบาท ส่งผลให้

กองทนุรวมฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิ 6นปีเป็นจํานวนเงินทั 6งสิ 6น 145.26 ล้านบาท 

 

รายจ่ายงบลงทนุ (Capex)  

กองทนุรวมฯ มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และคา่ปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการ

ทกุปี เพื,อปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพย์สนิให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภยัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยปี 2559 กองทนุมี

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และค่าปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการ เท่ากบั 315.06 ล้านบาทเพิ,มขึ 6น

จากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 132.31 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ 6นคิดเป็นร้อยละ  41.99 (การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าและคา่

ปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการปี 2558 จํานวน  182.75 ล้านบาท)  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามรายจ่ายงบลงทุน (Capex) 

ประจําปี ตามงบประมาณที,ได้รับอนมุตั ิ

 

• ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน 

กองทุนรวมฯมีมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที, 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ  28,936.99 ล้านบาท มีการปรับตัวเพิ,มขึ 6นจากปี 

2558 เทา่กบั 273.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 (สนิทรัพย์รวม ณ วนัที, 31 ธนัวาคม ปี 2558 และปี 2578 จํานวน 28,663.70

ล้านบาท และ 28,725.79 ตามลาํดบั) และปี 2559 กองทนุรวมฯมีรายได้จากการลงทนุสทุธิเท่ากบั 1,922.04 ล้านบาท เพิ,มขึ 6นจากปี 

2558 จํานวน 279.95 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.05 เนื,องจากปี 2559 กองทนุรวมฯ ได้รับเงินชดเชยจากการประกนัรายได้จาก

กาดําเนินงานของอาคาร CW Tower จํานวน 175.03 ล้านบาท และรายได้อื,นๆจํานวน 64.85 ล้านบาท เพิ,มขึ 6น ร้อยละ 95.31 เมื,อ

เทียบกับปี 2558 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets) ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 6.64 (อัตรา

ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม ปี 2558 และปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 5.73  และ ร้อยละ 4.94 ตามลาํดบั)  

ทั 6งนี 6ราคาประเมินทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ปี 2559 มีจํานวนรวมทั 6งสิ 6น 27,199 ล้านบาท เพิ,มขึ 6น 144 ล้านบาท เมื,อ

เปรียบเทียบกบัราคาประเมิน ปี 2558 ซึ,งในปี 2559 นั 6น ทําการประเมินประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ โดย บจ.พรสยาม คอนซลัแทน แอนด์

เซอร์วิส (สาํหรับอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารซีดบัเบิ 6ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื,อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) อาคาร 208 และอาคาร

แอทธินี) และบริษัท ทีเอพี  แวลเูอชั,น จํากดั (สาํหรับอาคารอินเตอร์ลงิค์) โดยวิธีรายได้ โดยราคาประเมินของแตล่ะโครงการเป็นดงันี 6   
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ลําดับ โครงการ

ราคาประเมิน อตัราผลตอบแทน อัตราคิดลด ราคาประเมิน อตัราผลตอบแทน อัตราคิดลด ราคาประเมิน อตัราผลตอบแทน อัตราคิดลด

(ลบ.) จากการลงทุน (%) (ลบ.) จากการลงทุน (%) (ลบ.) จากการลงทุน (%)

(%) (%) (%)

1 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ 1,985.00       7% 10% 1,975.00       7% 10% 1,973.00       7% 10%

2 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 3,050.00       11% 2,861.00       11% 2,855.00       11%

3 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 15,209.00     6% 10% 15,261.00     6% 10% 15,249.00     6% 9%

4 อาคารซีดับเบิ �ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อไซเบอร์เวิร์ลด) 5,884.00       7% 10% 5,883.00       7% 10% 5,849.00       7% 10%

5 อาคาร 208 1,071.00       6% 10% 1,075.00       6% 10% 1,087.00       6% 10%

รวม 27,199.00     27,055.00     27,013.00     

ประเมินปี 2559 ประเมินปี 2558 ประเมินปี 2557

 

 

• ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนรวมฯ 

ในปี 2559 กองทุนรวมฯ มีอัตราผลตอบแทนขั 6นต้น (Gross Margin) เท่ากับร้อยละ 68.33 เพิ,มสูงขึ 6นเมื,อ

เปรียบเทียบกบั ปี 2558 ที,เทา่กบั ร้อยละ 63.97 ในซึ,งสอดคล้องกบัอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิในปี 2559 ที,เทา่กบัร้อยละ 68.44 

ซึ,งเพิ,มสงูขึ 6นเช่นเดียวกนั เมื,อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที,เท่ากบัร้อยละ 64.13 โดยมีสาเหตมุาจากในปี 2559 กองทนุรวมฯ  มีรายได้

อื,นๆ จํานวน 64.85 ล้านบาท เพิ,มขึ 6นจากปี 2558 เป็นจํานวน 31.65 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 95.31 เมื,อเทียบกบัรายได้อื,นๆ ในปี 

2558  และกองทนุรวมฯฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใน ปี 2559 จํานวน 698.66 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 

24.58 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปี 2558 เท่ากับ 723.23 ล้านบาท)   ส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นต่อราคาพาร์ ในปี 2559 ที,เท่ากบัร้อยละ 7.40 นั 6น เพิ,มสงูขึ 6นเมื,อเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นต่อ

ราคาพาร์ในปี 2558 ที,เท่ากบัร้อยละ 6.25 ซึ,งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นต่อราคาตลาด ณ วนัสิ 6นปี 2559 ที,

เทา่กบัร้อยละ 5.44 ซึ,ง เพิ,มสงูขึ 6นเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2558 ที,เทา่กบัร้อยละ 4.56  

 

• ความสามารถ และประสิทธิภาพในการชาํระหนี �  

ในรอบปีบญัชีที,ผา่นมา  กองทนุรวมฯไมม่ีการกู้ยืม 

 

• ผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ 

หากพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายเงินปันผลต่อผู้ ถือหน่วยสําหรับผลการดําเนินงาน

ระหวา่งวนัที, 1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559 เทา่กบั 0.740 บาท/หน่วย ซึ,งทําให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหนว่ย

อยู่ที, 7.40%  เมื,อเทียบกบัราคาพาร์ต่อหน่วยที,ราคาพาร์( 10.00 บาท/หน่วย ) และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือ

หน่วยอยู่ที, 5.44% เมื,อเทียบกับราคาตลาดต่อหน่วย ณ วนัที, 30 ธันวาคม 2559 (13.60 บาท/หน่วย) ซึ,งเพิ,มขึ 6นเมื,อเทียบกับช่วง

เดียวกนัในปี 2558 ที,อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหน่วยอยู่ที, 5.86% เมื,อเทียบกบัราคาพาร์ต่อหน่วย (ราคาพาร์ 10.00 

บาท/หน่วย) และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วยอยู่ที, 4.34% เมื,อเทียบกับราคาตลาดต่อหน่วย ณ วนัที, 30 

ธันวาคม 2557 (13.50 บาท/หน่วย) ทั 6งนี 6สาเหตุหลกัเกิดจากกองทุนรวมฯมีศักยภาพมากขึ 6นในการจัดหารายได้หลงัการปรับปรุง

ภาพลกัษณ์โครงการ โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯเป็นไปตามโครงการหน้า 144 ข้อ7.ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ว่าการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั 6งและไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไร

สทุธิที,ปรับปรุงแล้วของรอบระยะบญัชี  โดยกองทนุรวมฯมีประวตัิการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดงันี 6 
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ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอนิเวสเม้นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ปัจจัยที�มีกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
ปัจจยัที,มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของกองทนุรวมฯคือ ภาพรวมอปุสงค์และอปุทานอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานคร

เนื,องจากทรัพย์สนิทั 6งหมดที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุนั 6นอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ข้อมลูจากฝ่ายวิจยั คอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชั,นแนล ประเทศ
ไทยระบอุาคารอาคารสํานกังานใหมที่,มีกําหนดแล้วเสร็จในปีนี 6ประมาณ 175,500 ตร.ม. แต่จะมีอาคารไม่กี,อาคารที,มีขนาดใหญ่กว่า 
30,000 ตร.ม. 

อาคารสํานกังานเกรด A และ B สว่นใหญ่ที,อยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT มีอตัราการเช่าสงูสว่นใหญ่สงูกว่า 
90% อตัราการเช่าเฉลี,ยในตลาดอาคารสํานกังานเพิ,มขึ 6นต่อเนื,องในปีพ.ศ.2559 และความต้องการพื 6นที,อาคารสํานกังานจากบริษัท
ไทยและต่างชาติยงัคงเป็นตวัผลกัดันให้อตัราการเช่าเพิ,มขึ 6นในช่วงหลายเดือนที,ผ่านมา อาคารสํานกังานใหม่บางอาคารในพื 6นที,
ศนูย์กลางเขตธุรกิจและในพื 6นที,ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และ MRT มีอตัราการขายสงูหรือมีคนเช่าพื 6นที,เต็มและไมม่ีพื 6นที,ขนาด
ใหญ่เหลอืให้เช่ามากนกั 

 

เงินปันผล เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหน่วย) (ล้านบาท)

1 24 มี.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2553 30-ก.ย.-53 0.070 13.72

2 1 ก.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553 31-มี.ค.-54 0.240 47.04

3 1 ม.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2554 15-ก.ย.-54 0.225 44.10

4 1 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 15-มี.ค.-55 0.225 44.10

5 1 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 14-ก.ย.-55 0.250 49.00

6 1 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 15-มี.ค.-56 0.250 49.00

7 1 ม.ค.2556 – 30 ก.ย. 2556 18-ธ.ค.-56 0.133 294.33

8 1 ต.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 17-มี.ค.-57 0.133 294.33

9 1 ม.ค. 2557– 30 มิ.ย. 2557 15-ก.ย.-57 0.286 632.92

10 1 ก.ค.2557 – 31 ธ.ค.2557 31-มี.ค.-58 0.300 663.90

11 1 ม.ค.2558 – 31 มี.ค.2558 15-มิ.ย.-58 0.177 391.70

12 1 เม.ย.2558 – 30 มิ.ย.2558 14-ก.ย.-58 0.155 343.02

13 1 ก.ค.2558 – 30 ก.ย.2558 16-ธ.ค.-58 0.158 349.65

14 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 14-มี.ค.-59 0.135 298.76

15 1 ม.ค.2559 – 31 มี.ค.2559 14-มิ.ย.-59 0.165 365.15

16 1 เม.ย.2559 – 30 มิ.ย.2559 14-ก.ย.-59 0.160 354.08

17 1 ก.ค.2559 – 30 ก.ย.2559 15-ธ.ค.-59 0.200 442.60

18 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 15-มี.ค.-60 0.215 475.80

ครั 6งที, วันจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
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ในสว่นของคา่เชา่พื 6นที,อาคารสาํนกังาน คาดวา่จะยงัคงเพิ,มขึ 6นตอ่เนื,องในปีพ.ศ.2560 โดยเฉพาะอาคารสาํนกังานเกรด A 
และ B ในพื 6นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจที,มีความต้องการเพิ,มขึ 6นตอ่เนื,องทกุไตรมาส สวนทางกบัพื 6นที,อาคารสาํนกังานใหมที่,เพิ,มขึ 6นในพื 6นที,
นี 6มีไมม่ากนกั ในช่วง 1 - 2 ปีที,ผา่นมา อาคารสาํนกังานเกรด A บางอาคารมีคา่เชา่มากกวา่ 1,000 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน แตค่า่
เช่าเฉลี,ยของอาคารเกรด A ในทกุทําเลยงัตํ,ากวา่ 1,000 บาทตอ่ ตร.ม.ตอ่เดือน ในขณะที,อาคารสาํนกังานเกรด A บางอาคารในพื 6นที,
ศนูย์กลางเขตธุรกิจปรับคา่เช่าเพิ,มขึ 6นมากกวา่ 10% ตอ่ปี 
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พื.นที0 ราคาทุน ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

(ไร่-งาน-ตารางวา)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

 ที9ต ั3ง   ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 54,750 ตารางเมตร) 9-0-26 1,900,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 2,468,215 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 105,532,986 

2,008,001,201 1,985,000,000           6.95                   

โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

 ที9ต ั3ง   ถนนสาทรใตแ้ละถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา

            เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 155,196 ตารางเมตร) 8-0-58.7 15,000,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 100,090 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 70,104,672 

15,070,204,762 15,209,000,000        53.26                 

โครงการอาคารซีดบัเบิ3ลยู ทาวเวอร์ (ชื�อเดิม อาคารไซเบอร์เวิร์ลด)

 ที9ต ั3ง   ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 80,723 ตารางเมตร) 7-3-32 5,830,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 100,140 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 332,645,235 

6,162,745,375 5,884,000,000           20.60                 

โครงการอาคาร 208

 ที9ต ั3ง   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 13,100 ตารางเมตร) 2-2-50 1,275,790,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 124,296,793 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 72,221,628 

1,472,308,421          1,071,000,000           3.75                   

 รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 24,713,259,759        24,149,000,000        84.56                 

31 ธันวาคม 2559

(บาท)
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พื.นที0 ราคาทุน ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

(ไร่-งาน-ตารางวา)

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการอาคารแอทธินี (หมายเหตุ 14.2)

 ที9ต ั3ง   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

 สิทธิการเชา่ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3ง

    สว่นควบและอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 46,192 ตารางเมตร) 6-1-70 2,740,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 17,022,378 

 สว่นปรับปรุงสิทธิการเชา่ 103,931,868 

รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2,860,954,246          3,050,000,000           10.68                 

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 27,574,214,005        27,199,000,000        95.24                 

ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน วนัครบกําหนด จํานวนเงนิต้น ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

(บาท)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 29 ม.ค. 60 2,012,754                  2,012,754                   -                     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 30 ม.ค. 60 100,000,000             100,000,000              -                     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 20 ก.พ. 60 700,000,000             700,000,000              2.81                   

รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากประจํา 802,012,754             802,012,754              2.81                   

เงินลงทุนในตั5วสัญญาใช้เงิน

หา้งหุน้สว่น ชยัพิทกัษ์ 5 ม.ค. 60 896,561                     899,827                      -                     

บริษทั ศรีอูท่อง จาํกดั 5 ม.ค. 60 13,202,115                13,222,945                -                     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 23 ม.ค. 60 508,000,000             508,000,000              1.95                   

บริษทั วิจิตรภณัฑ์กอ่สร้าง จาํกดั 3 ก.พ. 60 16,502,197                16,540,115                -                     

บริษทั ไอบีซี อินดสัเตรียล จาํกดั 3 ก.พ. 60 15,998,716                16,023,923                -                     

หา้งหุน้สว่น ชยัพิทกัษ์ 3 ก.พ. 60 1,395,526                  1,397,725                   -                     

รวมเงนิลงทุนในตั<วสัญญาใช้เงนิ 555,995,115             556,084,535              1.95                   

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 1,358,007,869          1,358,097,289           4.76                   

รวมเงนิลงทุน 28,932,221,874        28,557,097,289        100.00              

* เป็นราคาที9ยงัไมไ่ดร้วมดอกเบี3ยคา้งรับ

31 ธันวาคม 2559

(บาท)

*

*

*

*
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พื.นที0 ราคาทุน ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

(ไร่-งาน-ตารางวา)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (ชื�อเดิม อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์)
 ที9ต ั3ง   ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 54,750 ตารางเมตร) 9-0-26 1,900,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 2,468,215 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 89,250,616 

1,991,718,831 1,975,000,000           7.01                   

โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

 ที9ต ั3ง   ถนนสาทรใตแ้ละถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา

            เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 155,196 ตารางเมตร) 8-0-58.7 15,000,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 100,090 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 33,690,924 

15,033,791,014 15,261,000,000        54.19                 

โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด
 ที9ต ั3ง   ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 80,723 ตารางเมตร) 7-3-32 5,830,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 100,140 

 สว่นปรับปรุงอาคาร 94,563,766 

5,924,663,906 5,883,000,000           20.89                 

โครงการอาคาร 208

 ที9ต ั3ง   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

 ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3งสว่นควบ

        และอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 13,100 ตารางเมตร) 2-2-50 1,275,790,000 
 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 124,296,793 
 สว่นปรับปรุงอาคาร 59,829,746 

1,459,916,539 1,075,000,000           3.81                   

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 24,410,090,290        24,194,000,000        85.90                 

(บาท)

31 ธันวาคม 2558
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน พื.นที0 ราคาทุน ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

(ไร่-งาน-ตารางวา)

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการอาคารแอทธินี (หมายเหตุ 14.2)

 ที9ต ั3ง   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

 สิทธิการเชา่ที9ดิน อาคารสํานกังานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั3ง

    สว่นควบและอุปกรณ์ที9เก ี9ยวขอ้ง (พื3นที9ใหเ้ชา่สุทธิ 46,192 ตารางเมตร) 6-1-70 2,740,000,000 

 คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึ9งสิทธิ 17,022,378 

 สว่นปรับปรุงสิทธิการเชา่ 92,044,320 

รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2,849,066,698 2,861,000,000           10.17                 

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 27,259,156,988        27,055,000,000        96.07                 

ร้อยละของ

ประเภทเงนิลงทุน วนัครบกําหนด จํานวนเงนิต้น ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

(บาท)

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 7 ม.ค. 2559 500,000,000             500,000,000              1.78                   

รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากประจํา 500,000,000             500,000,000              1.78                   

เงินลงทุนในตั5วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 23 มิ.ย. 2559 508,000,000             508,000,000              1.80                   

รวมเงนิลงทุนในตั<วสัญญาใช้เงนิ 508,000,000             508,000,000              1.80                   

เงินลงทุนในบัตรเงินฝาก

ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 19 ม.ค. 2559 100,000,000             100,000,000              0.35                   

รวมเงนิลงทุนในบัตรเงนิฝาก 100,000,000             100,000,000              0.35                   

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 1,108,000,000          1,108,000,000           3.93                   

รวมเงนิลงทุน 28,367,156,988 28,163,000,000 100.00              

* เป็นราคาที9ยงัไมไ่ดร้วมดอกเบี3ยคา้งรับ

31 ธันวาคม 2558

(บาท)

*

*

*
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบกําไรขาดทนุ

หมายเหตุ 2559 2558

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการ 4 2,534,125,895 2,496,396,868

รายไดด้อกเบี3ย 4 34,158,818 30,973,916

รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัรายได้ 4 175,028,296 -                            

รายไดอ้ื9น 64,853,593 33,205,623

รวมรายได้ 2,808,166,602 2,560,576,407

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4 5,350,000 5,350,000

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 642,000 642,000

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,522,500 1,109,000

คา่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 4 179,951,506 188,150,687

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 11 698,655,600 723,232,960

รวมค่าใช้จ่าย 886,121,606 918,484,647

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,922,044,996 1,642,091,760

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน 5 -171,057,016 -140,751,105

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน -171,057,016 -140,751,105

การเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 1,750,987,980 1,501,340,655

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 

31 ธนัวาคม
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบแสดงการเปลี0ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุ 2559 2558

การเพิ�มขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,922,044,996 1,642,091,760

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน 5 -171,057,016 -140,751,105

การเพิ0มขึ.นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที0เกิดจากการดาํเนนิงาน 1,750,987,980 1,501,340,655

การปันสว่นทุนใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทุน 9 -1,460,580,000 -1,748,270,000

การเพิ0มขึ.น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 290,407,980 -246,929,345

สินทรัพย์สุทธิตน้ปี 27,779,994,223       28,026,923,568     

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 28,070,402,203 27,779,994,223

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 

31 ธนัวาคม
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ9มขึ3นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,750,987,980 1,501,340,655

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การซื3อเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์

   และคา่ปรับปรุงงานกอ่สร้างโครงการ 5 -315,057,016 -182,751,105

การซื3อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -468,792,896 -444,687,335

การจาํหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 421,534,345 445,000,000

การ (เพิ9มขึ3น) ลดลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจาํและบตัรเงินฝาก -202,102,173 342,000,000

การ (เพิ9มขึ3น) ลดลงในลูกหนี3และรายไดค้า้งรับจากการใหเ้ชา่และบริการ -สุทธิ 40,218                       -15,599,379

การ (เพิ9มขึ3น) ลดลงในลูกหนี3จากดอกเบี3ย 7,590,752 -225,573

การเพิ9มขึ3นในลูกหนี3จากเงินชดเชยจากการประกนัรายได้ -19,964,204 -                            

การเพิ9มขึ3นในสินทรัพย์อื9น -3,895,972 -4,233,871

การเพิ9มขึ3น (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย -10,244,104 36,433,783

การเพิ9มขึ3นในเจา้หนี3อื9น 4,580,173 43,685,351

การเพิ9มขึ3น (ลดลง) ในรายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ -17,977,728 77,827,246

การเพิ9มขึ3นในเงินมดัจาํรับจากผูเ้ชา่ 6,489,470 26,888,698

การเพิ9มขึ3นในหนี3สินอื9น 35,137 159

สว่นตํ9ากวา่มูลคา่เงินลงทุนตดัจา่ย -736,565 -312,665

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน 5 171,057,016 140,751,105

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 1,323,544,433 1,966,117,069

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 

31 ธนัวาคม
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

การแบง่ปันสว่นทุนใหแ้กผู่ถ้ือหนว่ยลงทุน 9 -1,460,580,000 -1,748,270,000

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ -1,460,580,000 -1,748,270,000

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ0มขึ.น (ลดลง) สุทธิ -137,035,567 217,847,069

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 282,297,694            64,450,625             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ.นปี 6 145,262,127 282,297,694

31 ธนัวาคม

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
ข้อมูลทางการเงินที0สําคัญ

2559 2558 2557 2556 2555 2554

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิตน้ปี 12.5530                  12.6646                  12.4584                  10.2765                  10.3030                  10.4429                           

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8685                    0.7420                    0.6412                    0.0655                    0.5426                    0.4746                             

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไมเ่กดิขึ3นจากเงินลงทุน (0.0772)                   (0.0636)                   (0.0160)                   (0.0017)                   (0.0941)                   (0.1495)                            

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุนทั3งสิ3น 0.7913                    0.6784                    0.6252                    0.0638                    0.4485                    0.3251                             

ทุนที9ไดร้ับจากผูถื้อหนว่ยลงทุน -                           -                           -                           2.1474                    -                           -                                    

หัก การแบง่ปันสว่นทุนใหแ้กผู่ถ้ือหนว่ยลงทุน (0.6600)                   (0.7900)                   (0.4190)                   (0.0293)                   (0.4750)                   (0.4650)                            

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ.นปี 12.6843                  12.5530                  12.6646                  12.4584                  10.2765                  10.3030                           

อัตราส่วนของการเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี0ยระหว่างปี (ร้อยละ) 6.23 5.38 4.97 4.90 4.39                         3.16                                  

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเตมิที�สําคัญ

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิสิ3นปี (บาท) 28,070,402,203    27,779,994,223    28,026,923,568    27,570,502,916    2,014,206,052       2,019,393,298               

อตัราสว่นของรายไดจ้ากการลงทุนตอ่มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 10.00                       9.18                         8.15                         7.77                         9.79                         9.55                                  

อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยรวมตอ่มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 3.15                         3.29                         3.05                         2.74                         4.48                         4.94                                  

อตัราสว่นของจาํนวนถวัเฉลี9ยถว่งนํ3าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุน

   ระหวา่งปีตอ่มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (ร้อยละ)* 1.12                         0.66                         1.45                         160.85                    2.34                         2.34                                  

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี (บาท) 28,090,597,068    27,880,540,227    27,822,264,354    15,253,268,515    2,004,116,564       2,019,033,907               

ข้อมูลเพิ0มเตมิ

*  มูลคา่การซื3อขายเงินลงทุนระหวา่งปี ไมไ่ดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั �วสญัญาใชเ้งินและการซื3อขายเงินลงทุน

โดยมีสญัญาขายคืนหรือซื3อคืน และคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี9ยถว่งนํ3าหนกัตามระยะเวลาที9มีอยูใ่นระหวา่งปี

(บาท)

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงินนี3  
 
งบการเงินนี3ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนเมื9อวนัที9 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทั0วไป 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซื3อคืนหน่วยลงทุน และไดจ้ดทะเบียนจดัตั3งเป็นกองทุนเมื9อวนัที9 24 มีนาคม 2553 โดย
ไม่มีการกาํหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนที9จดัตั3งขึ3นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื9อระดมเงินทุนและนาํเงินทุนส่วนใหญ่
ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์ 
 
กองทุนจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื9อวนัที9 16 มิถุนายน 2553 
 
ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทุนไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 4 โครงการ คือ โครงการอาคารอินเตอร์
ลิงค์ ทาวเวอร์ โครงการอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ โครงการอาคารซีดบัเบิ3ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื�อ : โครงการอาคารไซ
เบอร์เวิร์ลด) และโครงการอาคาร 208 และลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 1 โครงการ คือ โครงการอาคารแอ
ทธินี  
 
เมื9อวนัที9 27 ตุลาคม 2559 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัการกองทุน ไดอ้นุมติัการ
เป ลี9 ยน แปลง ชื9 อ อ าค ารจาก เดิ ม  “อ าค ารไซ เบ อ ร์ เวิ ร์ ล ด ”  เป็ น  “อ าค าร ซี ดับ เบิ3 ล ยู  ท าว เวอ ร์ ”  โด ย มี 
ผลบงัคบัตั3งแต่วนัที9 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
 
ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั แอสเสท เวิรด์ จาํกดั (เดิมชื�อ : บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จาํกัด) TVC 
Investments Limited  บริษทั ฐานถาวร (2012) จาํกดั และ BANK OF SINGAPORE LIMITED เป็นผูถื้อหุ้นหน่วยลงทุนราย
ใหญ่ ซึ9งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 ร้อยละ 32 ร้อยละ 19 และร้อยละ11 ตามลาํดบั 
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บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารซิตี3แบงกเ์อน็เอสาขา
กรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และมีบริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 
เป็นผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการอาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ โครงการอาคารเอม็ไพร์
ทาวเวอร์ โครงการอาคารแอทธินี และโครงการอาคาร 208  และบริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เป็น
ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ : โครงการอาคารไซ
เบอร์เวิร์ลด) ทั3งนี3 เป็นการเปลี9ยนแปลงผูบ้ริหารทรัพยสิ์นจากบริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั รวมถึงการยกเลิก
สัญญาเช่าเหมาพื3นที9พาณิชยข์องบริษทั ทิพยพ์ฒัน อาเขต จาํกดั โดยมีผลตั3งแต่วนัที9 1 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั3งนี3
เป็นไปตามมติที9 ประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ครั3 งที9  1/2558 เมื9 อว ันที9  22 กรกฎาคม 2558 และที9ประชุม
คณะกรรมการการลงทุนของกองทุน ครั3 งที9 3/2558 เมื9อวนัที9 10 กนัยายน 2558  
  

ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2558 การดาํเนินการเปลี9ยนแปลงตามมติดงักล่าว อยูใ่นขั3นตอนการแจง้ขอ้มูลเพิ9มเติมเกี9ยวกบัการ
ประชุมผูถื้อหน่วยครั3 งที9 1/2558 ในกรณีที9มีผูถื้อหน่วยไม่วา่รายใดรายหนึ9งหรือหลายราย ณ วนัที9 19 มกราคม 2559 ซึ9 ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเป็นจาํนวนตั3งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั3งหมดของกองทุนใชสิ้ทธิA คดัคา้นมติที9
ประชุมผูถื้อหน่วยขา้งตน้ บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยเพื9อพิจารณาทบทวนและลงมติเพื9อดาํเนินการ
ในเรื9องดงักล่าวต่อไป 
 
วนัที9 23 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัจดัการกองทุนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ9มเติมเกี9ยวกบัการประชุมผูถื้อหน่วยครั3 งที9 1/2558ผา่น
ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีหนงัสือถึงผูถื้อหน่วยทุกราย เพื9อใหผู้ถื้อหน่วยมี
โอกาสในการคดัคา้นการดาํเนินการเปลี9ยนแปลงผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์โดยขอใหต้อบกลบัมา
ภายในวนัที9 15 มีนาคม 2559 ซึ9 งเมื9อครบกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนไม่ไดรั้บหนังสือคดัคา้นจากผูถื้อ
หน่วยรายใด บริษทัจดัการกองทุนจึงดาํเนินการตามมติที9ผูป้ระชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในการประชุมครั3 งที9 1/2558  
  

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินนี3จดัทาํขึ3นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที9ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์9เกี9ยวขอ้ง 
นอกจากนี3งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ3นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที9กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที9 106 เรื9อง “การบญัชี
สาํหรับกิจการที9ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ9งมีผลบงัคบัใชต้ั3งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีที9เริ9มในหรือหลงัวนัที9 1 มกราคม 2559 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและปรับปรุง
ใหม่นั3น มีผลให้เกิดการเปลี9ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทุนในบางเรื9อง การเปลี9ยนแปลงนี3ไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื9น ๆ ซึ9 งมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที9เริ9มในหรือหลงัวนัที9 1 มกราคม 
2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินนี3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและ
ปรับปรุงใหม่ที9เกี9ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินนี3ไดจ้ดัทาํขึ3นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี3  
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 

มลูค่ายติุธรรม 

 

(ค) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี3จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ9 งเป็นสกุลเงินที9ใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุน ขอ้มูลทางการ
เงินทั3งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื9อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ที9ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื9น 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารญาณ การประมาณและขอ้
สมมติหลายประการ ซึ9 งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที9เกี9ยวกบั สินทรัพย ์
หนี3 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที9เกิดขึ3นจริงอาจแตกต่างจากที9ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที9ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื9อง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี9ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเกี9ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที9สาํคญัซึ9 งมีความเสี9ยงอยา่งมีนยัสาํคญัที9เป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินที9รับรู้ในงบการเงิน ซึ9งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี3  
 
หมายเหตุขอ้ 3 (ก) เงินลงทุน 
หมายเหตุขอ้ 5  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า    

อสงัหาริมทรัพย ์
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3 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
นโยบายการบญัชีที9นาํเสนอดงัต่อไปนี3ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ9าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที9รายงาน  

 

(ก) เงินลงทนุ 
 

เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์9ซื3อ และ/หรือลงทุนโดยกองทุน รวมถึงที9ดิน อาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคทั3งส่วนควบ และอุปกรณ์อื9นๆ ของกองทุน จะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื9อมราคา มูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระที9ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ9 งบริษทัจดัการกองทุนจะจดัใหมี้การประเมินราคาทุก 2 ปี และมี
การทบทวนราคาประเมินทุกปี บริษทัจดัการจะไม่แต่งตั3งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหนึ9 งให้ประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครั3 ง 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการกาํไรหรือ
ขาดทุนสุทธิที9ยงัไม่เกิดขึ3นในงบกาํไรขาดทุน 
 

 เงินลงทนุในหลักทรัพย์ 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจาํนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วนัที9กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ 
เงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซื3อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั3งสิ3นที9กองทุนจ่ายเพื9อใหไ้ดม้าซึ9งเงินลงทุนนั3น 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี3 ซึ9 งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ9 งเป็นเงินลงทุนที9มีตลาดซื3อขายคล่องรองรับ
แสดงในราคายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที9ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี3 ไทยของวนัที9 
วดัค่าเงินลงทุน เงินลงทุนในตราสารหนี3 ที9ไม่มีตลาดซื3อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที9เป็นตวัแทนที9ดีที9สุดของมลูค่า
ยุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที9กาํหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี3 ที9ไม่มีตลาดซื3อขายคล่องรองรับของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

 กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที9ยงัไม่เกิดขึ3นในงบกาํไรขาดทุน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
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เมื9อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที9ไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีจะถกูบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

ในกรณีที9กองทุนจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที9 ถืออยู่ การคาํนวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที9จาํหน่ายไปและ              
เงินลงทุนที9ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี9ยถ่วงนํ3าหนกั 

  

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื9อเรียก 
แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที9ตอ้งจ่ายคืนเมื9อสิ3นระยะเวลาที9กาํหนด (เงินฝากประจาํ) และบตัรเงินฝากที9ออกโดย
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอื9น 
 

(ค) ลกูหนีค่าเช่าและบริการ 
 

ลกูหนี3 ค่าเช่าและบริการแสดงโดยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าและหกัค่าเผื9อหนี3สงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
 

ค่าเผื9อหนี3 สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี3  และการคาดการณ์เกี9ยวกับการชําระหนี3  
ในอนาคตของลกูคา้ ลกูหนี3จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื9อทราบวา่เป็นหนี3 สูญ 

 

(ง) เจ้าหนีอื�น  
 

เจา้หนี3 อื9นแสดงในราคาทุน 
 

(จ) รายได้ 
 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื9อการลงทุนและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า และรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื9อมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ตามอตัราที9ระบุในสญัญา รายได้
ค่าเช่ารับล่วงหนา้รับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

ดอกเบี�ยรับ 
 

ดอกเบี3ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนตํ9ากว่ามูลค่าของตราสารหนี3 ซึ9 งเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที9ซื3 อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของ 
ตราสารหนี3จะถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี3ยที9แทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี3 ที9เหลือ และถือเป็นส่วนหนึ9งของ
รายไดด้อกเบี3ย 
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(ฉ) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดที9ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ3น 

 

(ช) ภาษเีงินได้ 
 

กองทุนนี3 เป็นกองทุนที9 ได้รับยกเว ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษี เงินได้นิ ติบุคคล 
บนัทึกไวใ้นงบการเงินนี3  
 

(ซ) การแบ่งปันส่วนทนุ 
 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที9ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด  
 

(ฌ) บัญชีปรับสมดลุ 
 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนซึ9 งเกินกวา่มูลค่าที9ตราไวข้องหน่วยลงทุน ณ วนัที9เกิดรายการของจาํนวนหน่วยลงทุนที9ขาย
จะบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 
 

(ญ) ประมาณการหนีสิน 
  

 ประมาณการหนี3 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื9อกองทุนมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที9เกิดขึ3นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ9 งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเชื9อถือ และมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจ่ายไปเพื9อชาํระภาระหนี3 สินดงักล่าว 
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4 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เพื9อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนักบักองทุน หาก
กองทุนมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั3งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
หรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคลคลหรือกิจการนั3น การเกี9ยวขอ้งกนันี3 อาจเป็นบุคคลหรือ
กิจการ 
 

ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั มีดงันี3  
 

ชื0อกจิการ ประเทศที0จดัตั.ง/
สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั แอสเสท เวิรด ์ จาํกดั  (เดิมชื�อ : บริษัท 
แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จาํกัด) 

ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

TVC Investments Limited หมูเ่กาะเคยแ์มน เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
บริษทั ฐานถาวร (2012) จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
BANK OF SINGAPORE สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัจดัการกองทุน 

ซึ9งถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการกองทุน  
ธนาคารซิตี3แบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ สหรัฐอเมริกา เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัจดัการกองทุนและเป็นนายทะเบียน
กองทุน 

บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3                  
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ไทย เป็นผูบ้ริหารทรัพยสิ์น ตั3งแต่วนัที9 1 ตุลาคม 2558 
และเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการ
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ โครงการอาคาร 
เอ็มไพ ร์ทาวเวอร์  โครงการอาคาร 208 และ
โครงการอาคารแอทธินี 

บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั ไทย เป็นผู ้บริหารทรัพย์สินจนถึงวันที9  30 กันยายน  
2558 และเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ที.ซี.ซี. 
คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 
จนถึงวนัที9 29 ธนัวาคม 2558 

บริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั  

ไทย เป็ นผู ้บ ริห ารท รัพย์สิ น  และ เป็นผู ้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย ์ของโครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ู
ทาวเวอร์ (เดิมชื� อ : โครงการอาคารไซเบอร์ 
เวิร์ลด) ตั3งแต่วนัที9 1 ตุลาคม 2558 
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ชื0อกจิการ ประเทศที0จดัตั.ง/
สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั ทีซีซี อินเตอร์ลิงค ์จาํกดั (เดิมชื�อ : 

บริษัท ทีซีซีซีแอล เชียงใหม่ จาํกัด) 

ไทย บริษทั ที.ซี .ซี . คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  
แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ถือหุน้บริษทัร้อยละ 99.98 

บริษทั ออฟฟิศเวิลด ์1 จาํกดั ไทย บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3   
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ถือหุน้บริษทัร้อยละ 99.99 

กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ตี3 ฟันด ์ ไทย กองทุนที9บริหารโดยบริษทัจดัการกองทุนเดียวกนั
แ ล ะ เป็ น ผู ้ ข ายท รั พ ย์ สิ น  (เงิ น ล ง ทุ น ใน
อสงัหาริมทรัพย)์  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง
เบสทฟ์อร์จูน 

ไทย กองทุนที9บริหารโดยบริษทัจดัการกองทุนเดียวกนั
แ ล ะ เป็ น ผู ้ ข ายท รั พ ย์ สิ น  (เงิ น ล ง ทุ น ใน
อสงัหาริมทรัพย)์  

บริษทั ทีซีซี เวิลด ์จาํกดั ไทย บริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 
เป็นผูถื้อหุน้บริษทัร้อยละ 25 

บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ควอนตมั  
แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์ จาํกดั ถือหุน้บริษทัร้อย
ละ 99.99  

   
บริษทั ทีซีซี แลนด ์จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ที.ซี.ซี. 

คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 
ซึ9 งถือหุน้ร้อยละ 99.99 สาํหรับปี 2558 

บริษทั ทีซีซี แอสเสท เวิรด ์คอร์ปอเรชั9น จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ที.ซี.ซี.  
คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ซึ9 งถือหุน้ร้อยละ 99.99 สาํหรับปี 2559 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี3  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาดโดยขึ3นอยูก่บัทาํเล จาํนวนพื3นที9    

 รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที9เช่า และ 
 ประเภทของการเช่า 

รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัรายได ้ ตามอตัราที9ระบุในสญัญา 
ดอกเบี3ยรับ ตามอตัราที9ธนาคารประกาศ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามอตัราที9ระบุในสญัญา 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอตัราที9ระบุในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ตามอตัราที9ระบุในสญัญา 
ค่าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ตามอตัราที9ระบุในสญัญา 
 

รายการที9สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ3นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี3  
สําหรับปีสินสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559  2558 

 (บาท) 

รายได้   
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 103,793,044 54,649,717 
รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัรายได ้ 175,028,296 - 

รายไดด้อกเบี3ย 97,700 3,624,519 
   
   
   
ค่าใช้จ่าย   
ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                                                 5,350,000 5,350,000 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 642,000 642,000 
ค่าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 179,951,506 188,150,687 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั ณ วนัที9 31 ธันวาคม มีดงันี3  
 

 2559  2558 

 (บาท) 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํ   
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2,012,754 - 
   

เงนิฝากธนาคาร   
ธนาคารซิตี3แบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 28,138,720 29,719,253 
   

ลกูหนี.และรายได้ค้างรับจากการให้เช่าและบริการ   
กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ตี3  ฟันด ์ 34,342,333 34,342,333 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องเบสทฟ์อร์จูน 7,750,480 7,750,480 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั - 5,653 
บริษทั แอสเสท เวิรด ์จาํกดั (เดิมชื�อ : บริษัท แอสเสท  
 เวิรด์ เอสเตท จาํกัด) 

 
5,029,357 

 
607,218 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 318,908 360,617 
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 2559  2558 

 (บาท) 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) - 27,690 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์จาํกดั - 2,164,015 
บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 580,960 73,366 
บริษทั ทีซีซี อินเตอร์ลิงค ์จาํกดั (เดิมชื�อ: บริษัท ทีซีซีซีแอล 
 เชียงใหม่ จาํกัด) 

 
713,798 

 
700,136 

บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,000 - 
   

ลกูหนี.เงนิชดเชยจากการประกนัรายได้   
บริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 19,964,204 - 
   

ลกูหนี.จากดอกเบี.ย   
ธนาคารซิตี3แบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 23,942 16,455 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2,992 - 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 453,142 454,385 
   

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย   
ธนาคารซิตี3แบงก ์เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 54,377  54,527 
5 

  

ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื0นค้างจ่าย   
บริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,548,064  - 
บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 13,365,508  16,419,293 
บริษทั ทีซีซี อินเตอร์ลิงค ์จาํกดั (เดิมชื�อ: บริษัท ทีซีซีซีแอล 
   เชียงใหม่ จาํกัด) 

 
- 

 
1,372,637 

    

เจ้าหนี.อื0น    
กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ตี3  ฟันด ์ 3,136,671  3,136,671 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องเบสทฟ์อร์จูน 217,103  217,103 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั - 1,586,000 
บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,856,948 2,951,206 
บริษทั ทีซีซี อินเตอร์ลิงค ์จาํกดั (เดิมชื�อ: บริษัท ทีซีซีซีแอล  
เชียงใหม่ จาํกัด) 

 
- 

 
1,500,000 

บริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 6,677,968 - 
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 2559  2558 

 (บาท) 
เงนิมดัจาํรับจากผู้เช่า   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 7,047,246 7,047,246 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 1,106,400 1,006,839 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์จาํกดั - 10,476,312 
บริษทั แอสเสท เวิรด ์จาํกดั (เดิมชื�อ: บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จาํกัด) 5,847,469 - 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั - 124,038 
บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4,251,812 - 
 
สัญญาสําคัญกบักจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

 

(ก) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมขั3นตํ9า 1 ลา้นบาท ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท ต่อปี ซึ9 งคาํนวณเป็นรายเดือนโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์และตดัจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 

 
(ข) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน คาํนวณเป็นรายเดือน อยา่งไรก็ตาม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะนาย
ทะเบียนไดย้กเวน้การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทุน 

 
(ค) ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 
โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ โครงการอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โครงการอาคารแอทธินี และโครงการ             
อาคาร 208 

 
กองทุนไดท้าํสัญญาแต่งตั3งบริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นเป็นผูบ้ริหารทรัพยสิ์น
และผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
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ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทาํหน้าที9ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและ
อสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุน โดยเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือนตามสัญญาที9ทาํขึ3นระหว่างกองทุนกบัผูบ้ริหาร
ทรัพยสิ์นและระหวา่งกองทุนกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ซึ9 งสรุปไดด้งันี3  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัการทรัพยสิ์นและค่าบริหารอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบัอตัราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ก่อนหนา้ที9จะมีการชาํระค่าตอบแทน ทั3งนี3  ค่าบริหารทรัพยสิ์นจะคิดใน
อตัรารายเดือนเท่ากบัร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจดัการทรัพยสิ์น และค่าบริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะคิดใน
อตัรารายเดือนเท่ากบัร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมจัดการทรัพยสิ์น ทั3 งนี3  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและ
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์วมกนัแลว้ทั3งหมดตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนั
ทําการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าที9จะมีการชําระค่าตอบแทน สัญญาบริหารทรัพย์สิน และสัญญาบริหาร
อสงัหาริมทรัพยมี์ระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที9กองทุนเขา้ลงทุนครั3 งแรก และต่อสญัญาอตัโนมติัอีกเป็นคราวละ 3 ปี 

2. ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการให้ผูเ้ช่าเดิมต่อสัญญาเช่าเท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการที9กองทุนจะไดรั้บจาํนวน  
ไม่เกิน 1 เดือนต่อราย 

3. ค่าธรรมเนียมในการจดัหาและดาํเนินการใหผู้เ้ช่ารายใหม่เขา้ทาํสัญญาเช่าใหม่เท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการที9กองทุน
จะไดรั้บจาํนวนไม่เกิน 1.5 เดือนต่อราย 

  
 เมื9อวนัที9 2 ตุลาคม 2558 กองทุนไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ9มเติมสัญญาแต่งตั3งบริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพ

เพอร์ตี3  แมนเนจเมนท ์จาํกดั เป็นผูบ้ริหารทรัพยสิ์นแทนบริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั ภายใตเ้งื9อนไขเพิ9มเติม
ดงันี3  

 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัการทรัพย์สินเท่ากบัร้อยละ 4 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการที9กองทุนได้รับจากการนํา
โครงการฯ ออกหาประโยชน ์โดยไม่รวมรายไดจ้ากเงินลงทุนอื9นของกองทุน บวกกบัจาํนวนร้อยละ 0.5 ของมลูค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ที9จะมีการชาํระค่าตอบแทน 

3. ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์วมกนัแลว้ทั3งหมดตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ที9จะมีการชาํระ
ค่าตอบแทน (“อตัราค่าตอบแทนสูงสุด”) 

4. ในกรณีที9สัญญาของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยห์รือผูบ้ริหารทรัพยสิ์น ฉบบัใดฉบบัหนึ9 งสิ3นสุดลงเพียงฉบบัเดียว 
(“สัญญาที9สิ3นผลผกูผนั”) กองทุนจะกาํหนดใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรัพยห์รือผูบ้ริหารทรัพยสิ์นรายที9สัญญายงัไม่
สิ3นสุดปฏิบติัหนา้ที9ต่างๆ ภายใตส้ญัญาที9สิ3นผลผกูพนั โดยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนภายใตส้ญัญาที9สิ3นผลผกูพนั 

 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไม่ใหร้วมถึงส่วนที9เกี9ยวขอ้งกบัโครงการอาคารซีดบัเบิ3ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื�อ : โครงการ
อาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
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สัญญาตกลงกระทําการ 
 

เมื9อวนัที9 2 ตุลาคม 2558 กองทุนไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกระทาํการ โดยการแกไ้ขเงื9อนไขและรายละเอียดของสัญญาตก
ลงกระทาํการ ซึ9 งเป็นไปตามมติที9ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนครั3 งที9 1/ 2558 เมื9อวนัที9 22 กรกฎาคม 2558 (ดู
หมายเหตุ 1) เพื9อลดวงเงินการวางหลกัประกนัเป็นหนงัสือคํ3าประกนัซึ9 งออกโดยธนาคารพาณิชย ์ในวงเงินจาํนวนไม่
น้อยกว่า 40,000,000 บาท เพื9อชดเชยกรณีที9กาํไรจากการดาํเนินงานของปี 2558 ตํ9ากว่ากาํไรที9ประมาณไว ้(ตํ9ากว่า 
1,218,210,000 บาท) และเพื9อให้กาํไรจากการดาํเนินงานดงักล่าวคิดจากยอดรวมของกาํไรจากการดาํเนินงานของทั3ง 4 
โครงการ โดยมีขอ้ตกลงกนัดงันี3  
 
กาํไรจากการดาํเนินงาน หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (รายไดค่้าเช่าและค่าบริการที9กองทุนไดรั้บจากการนาํของ
ทรัพยสิ์น 4 โครงการออกหาประโยชน ์โดยไม่รวมรายไดจ้ากเงินลงทุนอื9นของกองทุน) ลบดว้ยจาํนวนรวมของ  
ก. ค่าใชจ่้ายทั3งหมดอนัเกี9ยวเนื9องโดยตรงกบัทรัพยสิ์น 4 โครงการ (ซึ9 งรวมถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหาร ค่าเช่าที9ดินและทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายอื9นๆ เช่น ค่าเบี3 ยประกนัภยั เป็นตน้) ทั3งนี3  ค่าใชจ่้ายตามที9
กาํหนดดงักล่าวไม่รวมถึง  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื9 อการดําเนินการของกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพิ9มทุนของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(2) ค่าใช้จ่ายทางบญัชีที9อาจเกิดขึ3น เช่น ค่าเสื9อมราคาหรือการดอ้ยค่าลงของทรัพยสิ์น หรือ ค่าใชจ่้ายทาง
บญัชีเนื9องดว้ยการประเมินราคา และ  

(3) ค่าใชจ่้ายที9มีนยัสาํคญั ซึ9งไม่ใช่ค่าใชจ่้ายที9เกิดขึ3นตามปกติของทรัพยสิ์น 4 โครงการ 
ข. ค่าบาํรุงรักษาอสงัหาริมทรัพย ์และ  
ค. ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 
สาํหรับปี 2558 กาํไรจากการดาํเนินงานที9เกิดขึ3นจริงของ 4 โครงการรวมสูงกวา่ประมาณการ จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่าง
ของรายไดด้งักล่าวขา้งตน้ 
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โครงการอาคารซีดบัเบิ.ลยู ทาวเวอร์ (เดมิชื�อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
  
 เมื9อวนัที9 25 กนัยายน 2558 กองทุนไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาแต่งตั3งผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและแกไ้ขสัญญาแต่งตั3ง

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ : โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) จากบริษทั 
ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จาํกดัและบริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เป็นบริษทั 
ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยมีผลตั3งแต่วนัที9 1 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป ค่าตอบแทนในการจดัการและ
บริหารสรุปไดด้งันี3  

 
1. ค่าตอบแทนการบริหารและจัดการในอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามสัดส่วนที9 

กองทุนเขา้ลงทุน (อตัราต่อปี) 
2. ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการให้ผู ้เช่าเดิมต่อสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที9กองทุนจะได้รับ 

จาํนวน 0.5 เดือนต่อราย 
3. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและดําเนินการให้ผูเ้ช่ารายใหม่เข้าทําสัญญาเช่าใหม่เท่ากับค่าเช่าและค่าบริการ 

ที9กองทุนจะไดรั้บจาํนวน 1 เดือนต่อราย 
4. ค่าตอบแทนพิเศษในอตัราร้อยละ 0.02 – ร้อยละ 4.00 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ในกรณีที9กองทุนมีกาํไร

ส่วนเกินจากจาํนวนกาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณไวต้ามที9ระบุในสัญญา โดยจะไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษเป็น
รายปี ทั3งนี3การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามเงื9อนไขดงันี3  
 

 กาํไรส่วนเกินจากจาํนวนกาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณการไว ้จะคิดคาํนวณจากกาํไรจากการดาํเนินงานที9
 กองทุนไดรั้บตามจริงจากการหาประโยชนใ์นแต่ละรอบปีบญัชีหกัดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณการ ไ ว ้
ดงันี3  

- 410 ลา้นบาท สาํหรับปี 2558 
- 424 ลา้นบาท สาํหรับปี 2559 
- 440 ลา้นบาท สาํหรับปี 2560 
- 456 ลา้นบาท สาํหรับปี 2561 
- 471 ลา้นบาท สาํหรับปี 2562 
- 474 ลา้นบาท สาํหรับปี 2563 
- 479 ลา้นบาท สาํหรับปี 2564 
- 481 ลา้นบาท สาํหรับปี 2565 
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5. ค่าตอบแทนในการจดัการและบริหารโครงการต่อปีรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนตามสัดส่วนราคาที9กองทุนเขา้ลงทุน (พิจารณาจากมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิในวนัทาํการสุดทา้ยของปีนั3นๆ) ซึ9 ง
ในกรณีที9ปรากฏว่ากองทุนไดช้าํระค่าตอบแทนไปเกินกว่าจาํนวนที9ตอ้งชาํระจริงตามเงื9อนไขในขอ้นี3  ผูบ้ริหาร
โครงการตกลงให้กองทุนมีสิทธิเรียกคืนเงินดงักล่าวหรือหักจากค่าตอบแทนที9กองทุนมีหน้าที9ตอ้งชาํระให้แก่
ผูบ้ริหารโครงการในคราวถดัไป 

  
 ในกรณีที9ปรากฏว่ากาํไรจากการดําเนินงานของโครงการซีดับเบิ3ลยูทาวเวอร์ (เดิมชื� อ: โครงการอาคารไซเบอร์ 

เวิร์ลด) ที9เกิดขึ3นจริงในปีใด ๆ ตํ9ากวา่กาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณการได ้ผูบ้ริหารโครงการตกลงชาํระเงินเพื9อ
ชดเชยส่วนต่างที9ขาดหายไปใหแ้ก่กองทุนจนครบตามจาํนวนกาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณการไวข้องปีนั3น ๆ โดย
คาํนวณจากจาํนวนกาํไรจากการดาํเนินงานที9เกิดขึ3นจริงสะสมในไตรมาสนั3นๆ หักดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานที9
ประมาณการไดเ้ป็นรายไตรมาส หากปรากฏวา่มีจาํนวนส่วนต่างที9ขาดไป ผูบ้ริหารโครงการจะนาํส่งเงินส่วนต่างที9ขาด
ไปขา้งตน้พร้อมดว้ยรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของไตรมาสให้แก่กองทุนภายใน 15 วนันบัจากวนัทาํการสุดทา้ย
ของไตรมาสนั3น ๆ เวน้แต่การพิจารณาจาํนวนเงินที9ตอ้งชาํระเพื9อชดเชยส่วนต่างที9ขาดไปของไตรมาสสุดทา้ยของแต่ละ
ปีใหค้าํนวณจากจาํนวนกาํไรจากการดาํเนินงานที9เกิดขึ3นจริงตลอดทั3งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินชดเชยส่วนต่างที9ขาดไป
ทั3งหมดซึ9 งผูบ้ริหารโครงการนาํส่งใหแ้ก่กองทุนตามจริง ในกรณีที9ปรากฏวา่ผูบ้ริหารโครงการไม่มีหนา้ที9จะตอ้งชาํระ
หรือไดน้าํส่งเงินเพื9อชดเชยส่วนต่างที9ขาดไปเกินกวา่จาํนวนที9ตอ้งชาํระตามจริง กองทุนตกลงนาํเงินชดเชยส่วนต่างที9
เกินกวา่จาํนวนเงินที9ตอ้งชาํระจริงไปหกักลบกบัเงินชดเชยส่วนต่างที9ขาดไปของงวดถดัไป 
 
สาํหรับปี 2558 กาํไรจากการดาํเนินงานที9เกิดขึ3นจริงของโครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ: โครงการอาคาร
ไซเบอร์เวิร์ลด) จาํนวน 384 ลา้นบาท ตํ9ากวา่กาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณการไวที้9จาํนวน 410 ลา้นบาท โดยมี
ส่วนต่างจาํนวน 26 ลา้นบาท ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2558 กองทุนยงัไม่ไดบ้นัทึกรายไดค้า้งรับจากเงินชดเชยส่วนต่าง 
เนื9องจากบริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเปลี9ยนแปลงผูบ้ริหารทรัพยสิ์นและผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์อยา่งไรกต็าม 
กองทุนบนัทึกรายไดจ้ากเงินชดเชยปี 2558 ดงักล่าวแลว้ในงบการเงินปี 2559 
  

รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัรายได ้
  
 สาํหรับปี 2559 กาํไรจากการดาํเนินงานที9เกิดขึ3นจริงของโครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ: โครงการอาคาร

ไซเบอร์เวิร์ลด) จาํนวน 275 ลา้นบาท ตํ9ากวา่กาํไรจากการดาํเนินงานที9ประมาณการไวที้9จาํนวน 424 ลา้นบาท โดยมี
ส่วนต่างเป็นจาํนวน 149 ลา้นบาท เป็นผลให้กองทุนบนัทึกเงินชดเชยส่วนต่างจากผูบ้ริหารโครงการเป็นรายไดเ้งิน
ชดเชยจากการประกนัรายไดเ้ป็นจาํนวน 149 ลา้นบาทและ ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีรายไดค้า้งรับจากเงิน
ชดเชยส่วนต่างดงักล่าวจาํนวน 20 ลา้นบาท 

  รายจ่ายฝ่ายทุน 
  
 ผูบ้ริหารโครงการตกลงดาํเนินการปรับปรุง พฒันา และซ่อมบาํรุงทรัพยสิ์นสําหรับพื3นที9พาณิชยใ์นโครงการอาคาร      

ซีดบัเบิ3ลยู ทาวเวอร์ (เดิมชื�อ: โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) ตามรายละเอียดที9กองทุนเห็นชอบดว้ยค่าใช้จ่ายของ
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กองทุนภายในวงเงินไม่เกิน 335 ลา้นบาท ทั3งนี3  ผูบ้ริหารโครงการตกลงรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในกรณีที9ค่าใชจ่้าย
สาํหรับการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ที9เกิดขึ3นจริงนั3นสูงกวา่วงเงินการปรับปรุงทรัพยสิ์นที9ประมาณการไว ้

  
(ง) ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม) ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของกองทุน 10,000 ลา้นบาท โดยขั3นตํ9าไม่นอ้ยกวา่ 200,000 บาท ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี และจ่าย
เพิ9มขึ3นอีกไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิเพิ9มขึ3นทุกๆ 10,000 ลา้นบาทรวมทั3ง ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นคิดในอตัราครั3 งละ 5,000 บาท ต่อปี ค่าธรรมเนียมดงักล่าวคาํนวณเป็นรายเดือนโดยบริษทัจดัการ
และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์และตดัจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 
 

สัญญาให้เช่าและบริการ 
 
กองทุน (ผูใ้หเ้ช่า) ไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าเหมาพื3นที9พาณิชยก์บับริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี3  แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั ระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ3นสุดวนัที9 31 สิงหาคม 2561  
 
สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2559 กองทุนมีรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ และเงินประกนัความเสียหายดงันี3  
 
 2559 
 รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  เงินประกนัความเสียหาย 

โครงการ (บาท) 
โครงการอาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ 25,961,904 1,814,270 
ภาระผกูพนัสัญญาเช่าอาคาร 
 
กองทุนเช่าอาคารโครงการอินเตอร์ลิงคท์าวเวอร์ (อาคารจอดรถ 2) กบับริษทั ทีซีซี อินเตอร์ลิงค ์จาํกดั (เดิมชื�อ: บริษัทที
ซีซีซีแอล เชียงใหม่ จาํกัด) ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัตั3งแต่วนัที9 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที9 30 พฤศจิกายน 2560  
 
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กองทุนมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าดงันี3  
 

 2559  2558 
 (บาท) 

ภายในหนึ9งปี 8,250,000 9,000,000 

หลงัจากหนึ9งปีแต่ไม่เกินสามปี - 8,250,000 

รวม 8,250,000 17,250,000 
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5 เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

 2559  2558 
 (บาท) 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาทุน    
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์น้ปี 27,259,156,988  27,076,405,883 
บวก ค่าปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการเพิ9มขึ3น 315,057,016 182,751,105 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายปี 27,574,214,004 27,259,156,988 
   
ขาดทุนสุทธิที0 ยั งไม่ เกิดขึ.นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 
    สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

  

ขาดทุนสุทธิ ที9 ย ังไม่ เกิดขึ3 นจากเงินลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์และ 
    สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 

 
(204,156,988) 

 
(63,405,883) 

หัก ขาดทุนสุทธิที9ยงัไม่เกิดขึ3นจากการประเมินราคาระหวา่งปี (171,057,016) (140,751,105) 

ขาดทุนสุทธิที0 ยั งไม่ เกิดขึ.นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 
    สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายปี 

 
(375,214,004) 

 
(204,156,988) 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัสิ.นปี 27,199,000,000 27,055,000,000 
 

กองทุนไดแ้ต่งตั3งผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกใหเ้ป็นผูป้ระเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัที9ใช้ในการประเมินราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราค่าเช่าพื3นที9 เฉลี9ย อตัราการเพิ9มขึ3 นของค่าเช่า อตัราการเข้าใช้พื3นที9ของผูเ้ช่า และอตัราคิดลด ซึ9 ง
กองทุนไดป้รับมลูค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นราคายติุธรรม ดงันี3  
 

 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ที9ยงัไม่เกิดขึ3นจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที9 
 31 ธนัวาคม 

โครงการ 2559  2558 
 (บาท) 
โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์  (6,282,370)   (5,869,146) 
      

โครงการอาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์  (88,413,748)   (7,444,010) 
      

โครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ูทาวเวอร์      
(เดิมชื�อ: โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด)  (237,081,468)   (40,695,643) 
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โครงการอาคาร 208  (16,391,882)   (19,690,620) 
      

โครงการอาคารแอทธินี 
 

177,112,452 
  

(67,051,686) 

รวม  (171,057,016)   (140,751,105) 

 
6 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 

 อตัราดอกเบี 6ย     

 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

เงนิสดในมอื - - 7,796,064 4,075,098 

เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั   
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) - - 2,000 2,000 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) - - 90,000 89,300 
     

   

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์   
ธนาคาร ซิตี3แบงกเ์อน็เอ สาขากรุงเทพฯ 0.05 0.05-0.50 28,138,720 29,719,253 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 0.10 0.10      2,309,014      4,169,219 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1.10 0.62 5,435,948 1,277,022 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 1.10 1.10 101,490,381 242,965,802 

รวม 145,262,127 282,297,694 

 
7 ลกูหนี.และรายได้ค้างรับจากการให้เช่าและบริการ 
 

 หมายเหต ุ  2559  2558 
   (บาท) 

ลกูหนี�จากการให้เช่าและบริการ   
กิจการที,เกี,ยวข้องกนั 4  48,747,836  46,031,508 
บคุคลหรือกิจการอื,น   68,629,919  66,361,275 
   117,377,755  112,392,783 
หกั คา่เผื,อหนี 6สงสยัจะสญู   (5,694,191)    - 
สุทธิ   111,683,564  112,392,783 
     

รายได้ค้างรับภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน   25,949,696  38,174,170 
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รายได้ค้างรับจากคา่เช่าและคา่บริการ   65,054,017  52,160,542 

      
รวม   202,687,277  202,727,495 
     

หนี3 สูญและหนี3สงสยัจะสูญสาํหรับปี   5,694,191  - 
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  การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี3จากการใหเ้ช่าและบริการมีดงันี3  
 

 หมายเหต ุ  2559  2558 
    (บาท) 
กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   43,956,734  43,492,524 
เกินกาํหนดชาํระ:      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   3,097,640  1,900,766 
   3 - 6 เดือน   1,693,462  - 
   6 - 12 เดือน   - 618,418 
  มากกวา่ 12 เดือน   -  19,800 

รวม 4  48,747,836  46,031,508 
      

บุคคลหรือกจิการอื0น      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   29,081,168  32,740,014 
เกินกาํหนดชาํระ:       
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   18,662,054  20,107,925 
   3 - 6 เดือน   6,718,511  2,711,437 
   6 - 12 เดือน   5,754,154  6,947,860 
   มากกวา่ 12 เดือน   8,414,032  3,854,039 

รวม   68,629,919  66,361,275 
หัก ค่าเผื9อหนี3สงสยัจะสูญ   (5,694,191)    - 
สุทธิ   62,935,728  66,361,275 

รวม   111,683,564  112,392,783 
รายไดค้า้งรับ      
      ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน   25,949,696  38,174,170 
      ค่าเช่าและค่าบริการ    65,054,017  52,160,542 

รวม   202,687,277  202,727,495 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื9อแก่ลกูหนี3จากการใหเ้ช่าและบริการของกองทุนมีระยะเวลาตั3งแต่ 1 วนั ถึง 20 วนั 
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8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 มลูค่า 2559  2558 

 หน่วยลงทุน จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหน่วย / พันบาท) 
ทนุจดทะเบียน         
ณ วนัที9 1 มกราคม         
-  หน่วยลงทุน 10 2,213,000 22,130,000  2,213,000 22,130,000 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม       
-  หน่วยลงทุน 10 2,213,000 22,130,000 2,213,000 22,130,000 

         

ทนุที�ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน         
ณ วนัที9 1 มกราคม         
-  หน่วยลงทุน 10 2,213,000 22,130,000  2,213,000 22,130,000 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม       
-  หน่วยลงทุน 10 2,213,000 22,130,000 2,213,000 22,130,000 

 

 หมายเหต ุ  2559  2558 
   (บาท) 

กาํไรสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 668,004,223 914,933,568 
บวก การเพิ9มขึ3 นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 
           ระหวา่งปี 

 1,750,987,980 1,501,340,655 

หัก การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9 (1,460,580,000) (1,748,270,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ.นปี 958,412,203 668,004,223 
 

เมื9อวนัที9 12 มิถุนายน 2556 กองทุนไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ9มทุนครั3 งที9 1 ของกองทุนกบัสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากเดิม 1,960 ลา้นบาท เป็น 27,112 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนหน่วยลงทุนเพิ9มขึ3น 
2,017 ลา้นหน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 12.47 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 25,152 ลา้นบาท ทั3งนี3  กองทุนไดรั้บรู้ส่วนเกิน
มลูค่าหน่วยลงทุนจาํนวน 2,017 ลา้นหน่วย หน่วยละ 2.47 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 4,982 ลา้นบาท ของการเพิ9มทุนครั3 ง
ที9 1 ในบญัชีปรับสมดุล 
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9 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั3 ง ดงันี3  
 

1 ในกรณีที9กองทุนมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที9ไม่รวมกาํไรที9ยงัไม่เกิดขึ3 นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ประจาํรอบระยะเวลาบญัชีนั3น 

 

2 ในกรณีที9กองทุนมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไร
สะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

 

ทั3งนี3การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ9มขึ3นในรอบระยะเวลาบญัชีที9มีการจ่ายเงิน
ปันผลนั3น 
 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 
ว ันนับแต่วัน สิ3 นรอบระยะเวลาบัญ ชี ที9 มีการจ่ายเงิน ปันผลนั3 น  โดยกรณี ที9 บ ริษัทจัดการไม่สามารถจ่าย 
เงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที9จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ9ากว่าหรือเท่ากบั 
0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิที9จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั3 งนั3นและใหย้กไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ3นปีบญัชี 
 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามที9ระบุไว ้เวน้แต่กรณีที9คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื9นใดที9มีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี9ยนแปลง เพิ9มเติม 
ประกาศ กาํหนด สั9งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื9น บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั3น 
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ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 กองทุนไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงันี3  
 

สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2559 
 

ครั3 งที9 
 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 
 

วนัที9จ่าย 
   (บาท) (ล้านบาท) 
1 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2558 14 มีนาคม 2559        0.135               298.76 
2 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 14 มิถุนายน 2559 0.165 365.14 
3 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 15 กนัยายน 2559 0.160 354.08 
4 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2559 15 ธนัวาคม 2559 0.200 442.60 

 รวม   1,460.58 

 
สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2558 

 
ครั3 งที9 

 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 

 
วนัที9จ่าย 

   (บาท) (ล้านบาท) 
1 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 0.300 663.90 
2 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558 15 มิถุนายน 2558 0.177 391.70 
3 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 14 กนัยายน 2558 0.155 343.02 
4 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2558 16 ธนัวาคม 2558 0.158 349.65 

 รวม   1,748.27 
 

10 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กองทุนประกอบธุรกิจหลกัประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยที9กองทุนมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว เนื9องจากกองทุนดาํเนินธุรกิจ
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั3น 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที9นําเสนอนี3 สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทุนที9ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ9าเสมอเพื9อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน เพื9อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กองทุนไดแ้บ่งส่วนงานทั3งหมดเป็นจาํนวน 
5 ส่วนงานแยกตามโครงการ ดงัต่อไปนี3 
 

1. โครงการอาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์  
2. โครงการอาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
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3. โครงการอาคารซีดบัเบิ3ลย ูทาวเวอร์ (เดิมชื�อ โครงการอาคารไซเบอร์เวิร์ลด) 
4. โครงการอาคาร 208 
5. โครงการอาคารแอทธินี 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละโครงการแยกจากกนั เพื9อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ
เกี9ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กองทุนประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากสินทรัพยสุ์ทธิ รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
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ขอ้มลูเกี9ยวกบัส่วนงานที9รายงาน 
 

ขอ้มลูสินทรัพยร์วม หนี3 สินรวม สินทรัพยส์ุทธิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของส่วนงานของกองทุนสาํหรับปี 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี3  
 

 2559 

 

โครงการอาคาร 
อินเตอร์ลิงค์  

ทาวเวอร์  

โครงการอาคาร 
เอ็มไพร์ทาวเวอร์  

โครงการอาคาร 
ซีดบัเบิ.ลยู ทาวเวอร์ 
(เดมิชื�อ โครงการ

อาคาร 

ไซเบอร์เวิร์ลด)  

โครงการ 
อาคาร 208  

โครงการ 
อาคารแอทธินี  รวม 

 (บาท) 

รายได้จากการลงทุน            
รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ 280,505,343  1,262,475,117  436,013,908  89,689,404  465,442,123  2,534,125,895 
รายได้เงินชดเชยจากการประกนัรายได้          -           -       175,028,296                  -           -  175,028,296 
รายได้อื�น 3,433,600  26,714,376  6,763,087  1,630,689  28,074,540  66,616,292 
รวมรายได้ 283,938,943  1,289,189,493  617,805,291  91,320,093  493,516,663  2,775,770,483 
            
ค่าใช้จ่าย            
คา่บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 14,787,699  98,201,039  37,739,255  9,982,211  19,241,302  179,951,506 
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 87,849,110  319,778,710  129,992,655  23,273,344  137,519,790  698,413,609 
รวมค่าใช้จ่าย 102,636,809  417,979,749  167,731,910  33,255,555  156,761,092  878,365,115 
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 2559 
 

โครงการอาคาร 
อินเตอร์ลิงค์  

ทาวเวอร์  

โครงการอาคาร 
เอ็มไพร์ทาวเวอร์  

โครงการอาคาร 
ซีดบัเบิ.ลยู ทาวเวอร์ 
(เดมิชื�อ โครงการ

อาคาร 

ไซเบอร์เวิร์ลด)  

โครงการ 
อาคาร 208  

โครงการ 
อาคารแอทธินี  รวม 

 (บาท) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 181,302,134 871,209,744 450,073,381 58,064,538 336,755,571 1,897,405,368 
       

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน       

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที9ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (6,282,370)  (88,413,747)  (237,081,469)  (16,391,883)  177,112,453  (171,057,016) 

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (6,282,370)  (88,413,747)  (237,081,469)  (16,391,883)  177,112,453  (171,057,016) 
       
การเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 175,019,764  782,795,997  212,991,912  41,672,655  513,868,024  1,726,348,352 

       

สินทรัพย์รวม 2,002,427,210  15,333,736,412  5,982,530,299  1,096,055,146  3,121,315,571  27,536,064,638 
หนี.สินรวม (59,828,733)  (365,808,199)  (194,633,036)  (36,867,974)  (208,591,212)  (865,729,154) 
สินทรัพย์สุทธิ 1,942,598,477  14,967,928,213  5,787,897,263  1,059,187,172  2,912,724,359  26,670,335,484 
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 2558 

 

โครงการอาคาร 
อนิเตอร์ลงิค์  
ทาวเวอร์ 

(เดมิชื�อ โครงการ 

อาคารทีซีไอเอฟ 

ทาวเวอร์)  
โครงการอาคาร 
เอม็ไพร์ทาวเวอร์  

โครงการอาคาร 
ซีดบัเบิ.ลยู ทาวเวอร์ 
(เดมิชื�อ โครงการ

อาคาร 

ไซเบอร์เวิร์ลด)  
โครงการ 
อาคาร 208  

โครงการ 
อาคารแอทธินี  รวม 

 (บาท) 

รายได้จากการลงทุน       

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 265,065,341 1,205,586,729 555,252,351 73,189,259 397,303,188 2,496,396,868 
รายไดอ้ื9น 972,408 13,795,829 2,029,578 1,470,232 17,723,741 35,991,788 

รวมรายได้ 266,037,749 1,219,382,558 557,281,929 74,659,491 415,026,929 2,532,388,656 
       
ค่าใช้จ่าย       

ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 15,765,833 97,199,423 39,492,516 7,907,192 27,785,723 188,150,687 
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 86,728,770 336,015,294 134,112,565 23,993,217 140,225,705 721,075,551 

รวมค่าใช้จ่าย 102,494,603 433,214,717 173,605,081 31,900,409 168,011,428 909,226,238 
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 2558 
 โครงการอาคาร 

อนิเตอร์ลงิค์  
ทาวเวอร์ 

(เดมิชื�อ โครงการ 

อาคารทีซีไอเอฟ 

ทาวเวอร์)  
โครงการอาคาร 
เอม็ไพร์ทาวเวอร์  

โครงการอาคาร 
ซีดบัเบิ.ลยู ทาวเวอร์ 
(เดมิชื�อ โครงการ

อาคาร 

ไซเบอร์เวิร์ลด)  
โครงการ 
อาคาร 208  

โครงการ 
อาคารแอทธินี  รวม 

 (บาท) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 163,543,146 786,167,841 383,676,848 42,759,082 247,015,501 1,623,162,418 
       
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน       

รายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (5,869,146) (7,444,010) (40,695,643) (19,690,620) (67,051,686) (140,751,105) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (5,869,146) (7,444,010) (40,695,643) (19,690,620) (67,051,686) (140,751,105) 
       
การเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 157,674,000 778,723,831 342,981,205 23,068,462 179,963,815 1,482,411,313 

       

สินทรัพย์รวม 2,001,505,557 15,455,455,303 5,920,796,629 1,107,190,878 2,973,566,521 27,458,514,888 
หนี.สินรวม 57,887,585 337,203,180 212,756,173 31,096,456 243,336,590 882,279,984 
สินทรัพย์สุทธิ 1,943,617,972 15,118,252,123 5,708,040,456 1,076,094,422 2,730,229,931 26,576,234,904 
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การกระทบยอดรายได ้กาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยแ์ละหนี3 สิน และรายการอื9นที9มีนยัสําคญัของส่วนงานที9
รายงาน 

 

 2559  2558 
 (บาท) 
รายได้จากการลงทนุ   

รวมรายไดจ้ากส่วนงานที9รายงาน 2,775,770,483 2,532,388,656 
รายไดอื้9น 32,396,119 28,187,751 

รวมรายได้ 2,808,166,602 2,560,576,407 
   

ค่าใช้จ่าย   
รวมค่าใชจ่้ายจากส่วนงานที9รายงาน 878,365,115 909,226,238 
จาํนวนที9ไม่ไดปั้นส่วน   
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,350,000 5,350,000 
- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 642,000 642,000 
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,522,500 1,109,000 
- ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 241,991 2,157,409 

รวมค่าใช้จ่าย 886,121,606 918,484,647 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,922,044,996 1,642,091,760 
   

รายการขาดทนุสุทธิจากเงินลงทนุ   

รวมรายการขาดทุนสุทธิที9ยงัไม่เกิดขึ3นจากส่วนงานที9รายงาน (171,057,016) (140,751,105) 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุนรวม (171,057,016) (140,751,105) 
   
การเพิ0มขึ.นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,750,987,980 1,501,340,655 

 

สินทรัพย์   

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานที9รายงาน 27,536,064,638 27,458,514,888 
จาํนวนที9ไม่ไดปั้นส่วน 1,400,924,062 1,205,182,884 

รวมสินทรัพย์  28,936,988,700 28,663,697,772 
   

หนีสิน    
รวมหนี3 สินของส่วนงานที9รายงาน 865,729,154 882,279,984 
จาํนวนที9ไม่ไดปั้นส่วน 857,343 1,423,565 

รวมหนี.สิน 866,586,497 883,703,549 
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11 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายที9เกิดขึ3นสาํหรับโครงการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์     
และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั3 งกองทุน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ค่าภาษีโรงเรือน ค่าประเมินราคา ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ค่า
โฆษณา ค่าเบี3ยประกนัภยั ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ ที9เกิดขึ3นตามกฎหมาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะรับรู้ครั3 งเดียวใน
วนัที9เกิดค่าใชจ่้ายนั3น 

 
12 ข้อมูลเกี0ยวกบัการซื.อขายเงนิลงทุน 

 

กองทุนไดซื้3อขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นระหวา่งปี 2559 โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั�ว
สญัญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 890,327,241 บาท (2558: 889,687,335 บาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 3.17 (2558: ร้อย
ละ 3.19) ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี9ยระหวา่งปี  
 
กองทุนไดซื้3อและจ่ายค่าปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พิ9มในระหวา่งปี 2559 เป็นจาํนวน
เงิน  315,057,016 บาท (2558: 182,751,105 บาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 1.12 (2558: ร้อยละ 0.66) ของมูลค่ า
สินทรัพยสุ์ทธิ     ถวัเฉลี9ยระหวา่งปี 
 

13 เครื0องมอืทางการเงนิ 
 

เครื9องมือทางการเงินที9สําคญัที9แสดงในงบดุลประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี3และรายไดค้า้งรับจากการใหเ้ช่าและบริการ ลูกหนี3จากดอกเบี3ย ลูกหนี3จากเงินชดเชยจากการ
ประกนัรายได ้ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เจา้หนี3 อื9นและรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 
 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง 
  

กองทุนมีความเสี9ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี3ยและมีความเสี9ยงดา้นการใหสิ้นเชื9อจากการที9คู่สัญญา
จะไม่ปฏิบติัตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนมีนโยบายในการเขา้ทาํสัญญากบัคู่สัญญาที9มีฐานะการเงิน
มั9นคง ดงันั3นกองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างมีสาระสําคญัจากการที9คู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัที9ระบุในสญัญาเครื9องมือทางการเงินได ้
 
กองทุนไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื9อการคา้หรือการเกง็กาํไร 

    
 ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบีย 
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ความเสี9 ยงดา้นอตัราดอกเบี3 ย หมายถึง ความเสี9ยงที9เกิดจากการเปลี9ยนแปลงที9จะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบี3 ยในตลาดซึ9 งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุน สินทรัพยท์างการเงินที9
อาจทาํใหก้องทุนมีความเสี9ยงจากอตัราดอกเบี3ย ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี3ประเภท
พนัธบตัรรัฐบาล                   อยา่งไรกต็าม เนื9องจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี3ยที9ปรับขึ3น
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี3 ยคงที9ซึ9 งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กองทุนจึงมิไดใ้ชต้ราสาร
อนุพนัธ์เพื9อบริหารความเสี9ยงจากอตัราดอกเบี3ยดงักล่าว 
 
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินที9สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี3ยและ
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินที9มีอตัราดอกเบี3ยคงที9สามารถแยกตามวนัที9ครบกาํหนดนบัจากวนัที9
ในรายงาน ถึงวนัที9มีการกาํหนดอตัราดอกเบี3ยใหม่หรือวนัที9ครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งันี3  

 
  อตัราดอกเบี3ย   

  คงที9-ภายใน  ปรับขึ3นลงตาม  ไมมี่อตัรา   
 อตัราดอกเบี3ย 1 ปี  ราคาตลาด  ดอกเบี3ย  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
      

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 0.85-2.95 1,358,097,289 - - 1,358,097,289 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 0.05-1.10 - 137,374,063 7,888,064 145,262,127 
ลูกหนี3และรายไดค้า้งรับ      
   จากการให้เช่าและบริการ – สุทธิ - - - 202,687,277 202,687,277 
   จากดอกเบี3ย - - - 3,031,147 3,031,147 
   จากเงินชดเชยจากการประกนัรายได ้ - - - 19,964,204 19,964,204 
  1,358,097,289 137,374,063 233,570,692 1,729,042,044 
      

 

หนี.สินทางการเงนิ      
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - - - 72,269,202 72,269,202 
เจา้หนี3 อื9น - - - 122,891,475 122,891,475 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการรับล่วงหนา้ - - - 91,576,927 91,576,927 
  - - 286,737,604 286,737,604 
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ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2558 สินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินที9สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี3ยและ
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินที9มีอตัราดอกเบี3ยคงที9สามารถแยกตามวนัที9ครบกาํหนดนบัจากวนัที9
ในรายงาน ถึงวนัที9มีการกาํหนดอตัราดอกเบี3ยใหม่หรือวนัที9ครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งันี3  

 
  อตัราดอกเบี3ย   

  คงที9-ภายใน  ปรับขึ3นลงตาม  ไมมี่อตัรา   
 อตัราดอกเบี3ย 1 ปี  ราคาตลาด  ดอกเบี3ย  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
      

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1.90-3.50 1,108,000,000 - - 1,108,000,000 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 0.05-1.10 - 278,131,296 4,166,398 282,297,694 
ลูกหนี3และรายไดค้า้งรับ      
   จากการให้เช่าและบริการ – สุทธิ - - - 202,727,495 202,727,495 
   จากดอกเบี3ย - - - 10,621,899 10,621,899 
  1,108,000,000 278,131,296 217,515,792 1,603,647,088 

      

หนี.สินทางการเงนิ      
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - - - 82,513,306 82,513,306 
เจา้หนี3 อื9น - - - 118,311,302 118,311,302 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการรับล่วงหนา้ - - - 109,554,655 109,554,655 
  - - 310,379,263 310,379,263 

 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 
 
ความเสี9ยงทางดา้นสินเชื9อ คือ ความเสี9ยงที9ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาเช่าหรือไม่สามารถชาํระ
หนี3แก่กองทุนตามเงื9อนไขที9ตกลงไวเ้มื9อครบกาํหนด 
 
กองทุนมีความเสี9ยงดา้นการให้สินเชื9อที9เกี9ยวเนื9องกบัคู่สัญญาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี9ยงนี3 โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื9อที9เหมาะสม และกองทุนมี
ผูเ้ช่าเป็นจาํนวนมากรายและหลากหลาย ซึ9 งระยะเวลาการให้สินเชื9อแก่ลูกหนี3 จากการให้เช่าและบริการมี
ระยะเวลาอนัสั3น นอกจากนี3กองทุนมีเงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและรายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ดว้ย 
ดงันั3น กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเรียกชาํระหนี3อยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 



 

111 

 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
 
กองทุนมีสภาพคล่องที9เพียงพอเนื9องจากกองทุนรวมฯฯ ไดด้าํรงสินทรัพย ์เช่น เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 
และหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื9อดาํรงสภาพคล่อง 
 
ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน 

   
ความเสี9ยงจากอตัราแลกเปลี9ยน คือ ความเสี9ยงที9มูลค่าของเครื9องมือทางการเงินจะเปลี9ยนแปลงไปเนื9องจาก
การเปลี9ยนแปลงของอตัราแลกเปลี9ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กองทุนไม่มีเครื9องมือทางการเงินที9เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 
  

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที9ผูซื้3อและผูข้ายตกลงแลกเปลี9ยนสินทรัพยห์รือชาํระหนี3 สินกนั ในขณะที9
ทั3งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี9ยนกนัในราคาตลาด และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูที้9ไม่มีความเกี9ยวขอ้งกนั  
 
วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมขึ3นอยูก่บัลกัษณะของเครื9องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื9องมือทางการเงินที9มี
การซื3 อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที9
เหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเครื9องมือทางการเงินจะกาํหนดขึ3นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที9เหมาะสม เช่น 
การคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 
 
ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี3 สินทางการเงิน กองทุนมีการพิจารณา
สถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนที9เกิดจากการแลกเปลี9ยนหรือชาํระหนี3 สินภายใตเ้ครื9องมือทางการเงิน ซึ9งราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินของกองทุน ณ วนัที9  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามที9
ปรากฏในงบการเงินแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคญั เนื9องจากสินทรัพยแ์ละ
หนี3 สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั3น 
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14 ภาระผกูพนักบักจิการที0ไม่เกี0ยวข้องกนั 
 

14.1 ภาระผกูพนัสัญญาเช่าช่วงที�ดนิโครงการอาคารแอทธินี 

 
กองทุนเช่าช่วงที9ดิน 2 แปลง กบับริษทั วฒันพฒัน์ เทรดดิ3ง จาํกดั ตามระยะเวลาที9สิทธิการเช่าของบริษทั 
วฒันพฒัน์ เทรดดิ3ง จาํกดั (ผูเ้ช่า) ยงัคงมีอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาแบ่งเช่าที9ดินระหว่างราชินีมูลนิธิ 
(ผูใ้ห้เช่า) กบับริษทั วฒันพฒัน์ เทรดดิ3ง จาํกดั โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี นบัตั3งแต่วนัที9จดทะเบียน
การเช่าช่วง (27 มิถุนายน 2556) จนถึงวนัที9 31 ตุลาคม 2592   
 
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กองทุนมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าที9ดินดงันี3  
 
 2559  2558 

 (บาท) 
ภายในหนึ9งปี 24,560,278 24,157,650 
หลงัจากหนึ9งปีแต่ไม่เกินสามปี 53,146,830 51,133,693 
หลงัจากสามปี 1,350,808,823 1,377,382,238 

รวม 1,428,515,931 1,452,673,581 
 

14.2 ภาระผกูพนัสัญญาปรับปรุงอาคาร 

 
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กองทุนมีภาระผกูพนัจากโครงการปรับปรุงอาคาร ดงันี3  
 
 2559  2558 

 (บาท) 
ภายในหนึ9งปี 73,523,812 4,462,299 

รวม 73,523,812 4,462,299 
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15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัจดัการกองทุนมีมติประกาศจ่ายเงินปัน
ผลเมื9อวนัที9 17 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของกองทุนตั3งแต่วนัที9  
1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที9 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหน่วยละ 0.2150 บาท เป็นจาํนวนเงินประมาณ 476  ลา้นบาท  
เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมีนาคม 2560  

 
16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที0ยงัไม่ได้ใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินนี3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี3 อาจ
เกี9ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที9เริ9มในหรือหลงั
วนัที9  1 มกราคม 2560 กองทุนรวมฯไม่มีแผนที9จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี3 มาใช้ก่อนวนัถือ
ปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื0อง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลี9ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเกี9ยวกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี3 สิน หนี3 สินที9อาจเกิดขึ3น และสินทรัพยที์9

อาจเกิดขึ3น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี3และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเครื9องมือ

ทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที9 8 
(ปรับปรุง 2559)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื0อง 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ9งจูงใจที9ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 27 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเนื3อหาสญัญาเช่าที9ทาํขึ3นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที9 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที9 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
 

กองทุนได้ประเมินเบื3องต้นถึงผลกระทบที9อาจเกิดขึ3นต่องบการเงินของกองทุนจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี3  ซึ9 งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที9มีสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินในงวดที9ถือปฏิบติั  
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