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1. ข้อมูลกองทุน 

 1.1  ชื�อกองทุน ประเภท เงนิทุน อายุกองทุน 

ชื�อโครงการ  :    กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท 
ชื�อโครงการ (อังกฤษ) :    Talaad Thai Leasehold Property Fund  

ชื�อย่อ   :  TTLPF 

ประเภทโครงการ   :  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที.ไมรั่บซื Iอคืนหนว่ยลงทนุ ซึ.งหนว่ยลงทนุเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

อายุโครงการ :  ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

ลักษณะโครงการ :  ระบเุฉพาะเจาะจง  

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ :  1,782,000,000 บาท (เดมิ 1,800,000,000 บาท) 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน  :  9.90 บาท ตอ่หนว่ย (เดมิ 10 บาทตอ่หนว่ย) 

จาํนวนหน่วยลงทุน  :  180,000,000 หนว่ย 

ประเภทของหน่วยลงทุน  :  ระบชืุ.อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

1.2  ชื�อบริษัทจัดการกองทุน/ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขที. 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั Iน 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

 กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 02686-6100 โทรสาร 02670-0430 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  ธนาคารซิตี Iแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ   

                              เลขที. 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  

  แขวงคลองเตย  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

                      โทรศพัท์   02 788-2672 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั�วไป 

2.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 เพื.อระดมเงินทุนจากนกัลงทนุทั.วไป โดยนําเงินที.ได้จากการระดมเงินทุนไปซื Iอและ/หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ

จัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี.ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่าย

ทรัพย์สินต่างๆ ที.กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื.นใดเพื.อ
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ประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื.อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุน

ในทรัพย์สินอื.นและ/หรือหลกัทรัพย์อื.นและ/หรือการหาดอกผลอื.นโดยวิธีอื.นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ

กฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

นโยบายการลงทุน : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสิ.งปลูกสร้างบางส่วน ภายในโครงการตลาดไท” มีพื Iนที.ใช้สอยรวม

ประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร จดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (สญัญาสิ Iนสุด 12 พฤศจิกายน 2573 

ปัจจุบนัอายสุญัญาคงเหลอื 13 ปี 2 เดือน 12 วนั) โดยทรัพย์สินที.เช่าเพื.อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิโดยการให้เช่าช่วงใช้

ประกอบกิจการ ตลาดกลางสนิค้าการเกษตร ภายใต้ชื.อโครงการ “ตลาดไท” โดยมีรายละเอียดภาพรวมทั Iงโครงการดงันี I    

ข้อมูลทั�วไปและที�ตั �งของตลาดไท 

ตลาดไท ตลาดกลางสินค้าการเกษตรที.ใหญ่ที.สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางซื Iอขายสินค้าเกษตร และ

อตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ตลาดไทได้รับการออกแบบให้มีพื Iนที.กว้างขวาง และสะดวกสบาย แตกตา่งจากตลาดกลาง

แบบเก่าอย่างสิ Iนเชิง ด้วยการแบง่ตลาดออกเป็นสดัสว่น ตามประเภทของสินค้าที.หลากหลาย ทําให้สามารถรองรับปริมาณ

สินค้าได้วนัละกว่า 15,000 ตนั และมีปริมาณเงินหมนุเวียนหลายร้อยล้านบาทเฉลี.ยในแต่ละวนั พร้อมกนันั Iน ตลาดไทเปิด

ให้บริการตลอด 365 วนั 24 ชั.วโมง 

ตลาดไทตั Iงอยูบ่นเนื Iอที.ประมาณ 450 ไร่ บนถนนพหลโยธิน ก.ม.42 (เยื Iองมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ) มี

พื Iนที.ตอ่เนื.องใน 2 ตําบล คือ ตําบลคลองหนึ.ง และตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี เป็นตลาดกลางสนิค้า

การเกษตรที.ใหญ่ที.สดุในประเทศไทย ซึ.งนบัเป็นศนูย์กลางซื Iอขายสนิค้าเกษตร และอตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร เพื.ออํานวย

ความสะดวกทั Iงผู้ซื Iอ- ผู้ขายและเกษตรกรที.ต้องการซื Iอ-ขายสนิค้าเกษตรทั Iงในและตา่งประเทศ เปิดให้บริการตลอด  365  วนั  24 

ชั.วโมง โดยกองทุนมีแหล่งที.มาของรายได้จากการปล่อยเช่าพื Iนที.ภายในโครงการตลาดไทย ซึ.งสามารถแบ่งพื Iนที.ภายใน

โครงการแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี I 

1. ตลาดในอาคาร ได้แก่ ตลาดส้ม ตลาดผลไม้รวม ตลาดผัก ตลาดสด ตลาดข้าวสาร ตลาดแตงโม ตลาดขนม 

ตลาดของแห้งและแปรรูป ตลาดดอกไม้ ตลาดสตัว์เลี Iยง ตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ด ศนูย์ประดบัยนต์ ตลาดนดัไทสแควร์ และศนูย์ไอ

ที เป็นต้น 

2. ตลาดบนลานได้แก่ ลานผกั ลานผลไม้ฤดูกาล ลานพืชไร่ ตลาดแพปลา ตลาดปลานํ Iาจืดและอาหารทะเล และ

ตลาดต้นไม้ เป็นต้น 

3. อาคารอพาร์ทเม้นท์ และอาคารพาณิชย์ ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์สูง 5 ชั Iน 2 อาคาร และอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั Iน 7 

โครงการ 

4. โครงการสนบัสนนุการตลาด ได้แก่ ห้องเย็น ศนูย์กระจายสินค้า (DC) ศนูย์รวบรวมผกัและผลไม้เพื.อการสง่ออก 

(POSSEC) ห้องปฏิบตัิการตรวจสารปนเปืIอน ซุ้มนํ Iา ศนูย์อาหาร ห้องอาบนํ Iาและสขุา เป็นต้น 
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กลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน 

โครงการตลาดไท ดําเนินการและบริหารจดัการโดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ซึ.งได้รับแต่งตั Iงจากกองทนุให้

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิeในอาคารและสิ.งปลกูสร้างและที.ดินซึ.งเป็นที.ตั Iงของอาคารสิ.งปลกูสร้าง

ดงักล่าว รวมถึงที.ดินที.เกี.ยวเนื.องกับอาคารสิ.งปลกูสร้างดงักล่าวในตลาดไท โดยมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการตลาดไท 

ตั Iงแตปี่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุนั  

รูปแบบการค้าขายในตลาดไท  แบ่งออกได้กว้างๆ 3 รูปแบบ คือ 

1. การค้าส่ง:  เป็นรูปแบบการค้าที.มีการซื Iอขายสนิค้าเกษตรในครั Iงหนึ.ง ๆ เป็นจํานวนมาก การซื Iอขายในลกัษณะนี I 

สินค้าเกษตรจะถกูกระจายไปสู่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และจงัหวดัต่าง ๆ ทั.วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงต่างประเทศ  

และลกัษณะสินค้าที.ซื Iอขายจะเป็นสนิค้าที.ผลติทั Iงในประเทศและต่างประเทศ ซึ.งในอนาคตตลาดไทจะมีการขยายรูปแบบการค้า

แบบนําเข้าและสง่ออกเพิ.มมากขึ Iน  

2. การค้ากึ� งปลีกกึ� งส่ง: เป็นรูปแบบการค้ากับลูกค้ากลุ่มสถาบัน เช่น ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล 

ห้างสรรพสินค้า องค์กรภาครัฐ และโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที.นิยมมาใช้บริการซื Iอสินค้าการเกษตรเพื.อนําไปแปรรูป

หรือจดัจําหนา่ยตอ่  

3. การค้าปลีก:  เป็นรูปแบบการค้าที.ให้บริการแก่ผู้บริโภคทั Iงชมุชนใกล้และไกลทั.วไปที.นิยมมาซื Iอสินค้าการเกษตรที.

สด ใหม ่ในราคายตุิธรรม 

กลุ่มผู้ค้าในตลาดไท  แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ  

1. เกษตรกรที.นําผลผลติทางการเกษตรมาขายเอง 

2. กลุม่ผู้รวบรวมสนิค้า เช่น สหกรณ์ กลุม่เกษตรกรหรือชาวบ้านที.รวมตวักนัรวบรวมสนิค้าเข้ามาขาย  

3. ผู้ประกอบการและพอ่ค้าคนกลาง  

รูปแบบการเช่าพื �นที�  มี 3 ลักษณะคือ 

1. เช่าพื Iนที.ตามอาคาร ลาน จะเป็นผู้ ค้าที.มีสินค้านํามาเสนอขายได้ตลอดปี หรือตลอดฤดกูาล ตามแต่ระยะเวลาของ

สญัญา ผู้ ค้าเหลา่นั Iนจะมีหน้าร้าน และชื.อร้านค้าเป็นของตนเอง ซึ.งรวมถึงผู้ เช่าที.ดําเนินธุรกิจในลกัษณะการให้บริการอื.น 

2. เช่าพื Iนที.วางขายสินค้าชั.วคราว ทางตลาดไทจะคิดค่าผ่านทางและให้บริการจัดหาพื Iนที.สําหรับการขายให้ ซึ.ง

ลกัษณะนี Iจะเหมาะกบักลุม่เกษตรกรและผู้รวบรวมที.มีสนิค้าตามฤดกูาล หรือต้องการขายสินค้าหมนุเวียนหรือในระยะเวลาสั Iนๆ 

เทา่นั Iน 

3. การเช่าสร้าง โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ลงทนุคา่ก่อสร้างและขออนญุาตปลกูสร้างเอง 

2.2  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 

                   -ไมม่กีารเปลี.ยนแปลง- 

2.3  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 
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   การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ลงทนุ มีลกัษณะเป็นสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด เป็นเจ้าของก่อนวันที.กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยกองทุนรวมได้
แต่งตั Iงให้ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จําก ัด ทําหน้าที.เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาว่าจ้างบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (ซึ.งรวมถึงข้อตกลงเกี.ยวกบัการที.กองทุนรวมให้สิทธิในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่บริษัท ไทย    
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) เมื.อกองทุนรวมเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.
กองทนุรวมลงทนุโครงการเดิมแล้วเสร็จ โดยสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งกองทนุรวมกบับริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ์ จํากัด มีการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที.เกี.ยวข้องที.จ่ายให้แก่ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ 
จํากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที.เหมาะสม ตามผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อื.นทั.วไป 

นอกจากนี I ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั.วไปครั Iงแรกของกองทุนรวมเสร็จสิ Iน บริษัท ไทย    
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม โดยถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนประมาณร้อยละ 
33.33  ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั Iงหมด (ซึ.งบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด และเจ้าของทรัพย์สินที.
มิใช่ผู้ ที.เกี.ยวข้องกบับริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัดรวมทั Iงกลุม่บุคคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว สามารถถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัได้ในสดัสว่นไมเ่กินหนึ.งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดของกองทนุรวม)  
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 มลูค่ายุติธรรม ร้อยละ

 (บาท) ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

90,557,855                         4.31%

ต ั $วสญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน -                                      0.00%

-                                      0.00%

พนัธบตัร 289,772,377                       13.79%

ต ั $วเงินคลงั -                                      0.00%

                              รวม 289,772,377                       13.79%

หุ้นที=จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ -                                      0.00%

                               รวม -                                      0.00%

เงินลงทนุในสินทรพัย์ประเภทอสงัหาริมทรพัย์ 1,817,000,000                    86.45%

                               รวม 1,817,000,000                    86.45%

ดอกเบีHยคา้งรบั -                                      0.00%

ลูกหนีH จากการขายหลกัทรพัย์ -                                      0.00%

ลูกหนีH คา่เชา่คา้งรบั-สุทธิ 11,916,773                         0.57%

ลูกหนีH อื=นๆ 5,354,293                           0.25%

สินทรพัย์อื=นๆ 141,667                              0.01%

                                รวม 17,412,733                         0.83%

2,214,742,965                    105.37%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (27,492,364.0) -1.31%

คา่เชา่รบัล่วงหน้า (9,150,309.0) -0.44%

เงินมดัจําการเชา่อสงัหาริมทรพัย์ (71,902,633.0) -3.42%

หนีH สินอื=นๆ (4,348,514.0) -0.21%

(112,893,820.0) -5.37%

2,101,849,145                    100.00%

180,000,000.00 หน่วย

11.6769 บาท

5.  สินทรัพย์อื*น

รวมมลูค่าทรัพย์สิน

รายการทรัพย์สิน

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2.  เงินลงทุนในตั1วสัญญาใช้เงินและตราสารหน ี6

ต ั $วแลกเงินและต ั $วสญัญาใชเ้งินที=รบัรองหรือรบัอาวลัโดยสถาบนัการเงิน

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

6.  หน ี6สินอื*น

รวมมลูค่าหนี6สิน

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

จํานวนหน่วยลงทนุ

3.  เงินลงทุนในตราสารทุน

4.  เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

2.4  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 

2.4.1   รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สนิ    

 รายการแสดงทรัพย์สนิแยกตามประเภทที�ลงทุน 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
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2.4.2  รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรัพย์สิน 

ชื�อทรัพย์สิน : โครงการตลาดไท  
 

ที�ตั �ง : ตั Iงอยูบ่นถนนพหลโยธิน ก.ม.42 (เยื Iองมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสติ) มีพื Iนที.ตอ่เนื.องใน 2 ตําบล คือ ตําบลคลองหนึ.ง และตําบลคลอง
สอง 

ลักษณะประเภทการใช้งาน:  เพื.อให้ผู้ เช่าจดัหาผลประโยชน์จกทรัพย์สินที.เช่าโดยการให้เช่าช่วงใช้
ประกอบกิจการ เป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตร ภายใต้ชื.อโครงการ 
“ตลาดไท”   

ขนาดพื �นที� : พื Iนที.อาคารรวมประมาณ 84,407.50 ตารางเมตร และพื Iนที.เกี.ยวเนื.อง
กบัทรัพย์สนิที.เช่าประมาณ  85,626.04 ตารางเมตร  (รวมพื Iนที.ใช้สอย
รวมประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร) 

อายุการเช่า : กําหนดอายกุารเช่า 20 ปี นบัตั Iงแตว่นัที. 12 พฤศจิกายน 2553 ถึง 

  วนัที.  11 พฤศจิกายน 2573  

 

ราคายุติธรรม

(บาท)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สิทธิการเชา่ในโครงการ
อาคารสิ.งปลูกสร้าง (21 อาคาร) 31 หมู ่9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 42 0 0 170,033.54 ตร.เมตร* 1,817,000,000            

ตาํบลคลองหนึ=ง อาํเภอคองหลวง

จงัหวดัปทุมธานี

1,817,000,000            

ราคาประเมิน ณ วนัที* 1  กันยายน 2560 1,817,000,000            

หมายเหตุ

*พืHนที=ใชส้อยประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร ต ัHงอยู่เลขที= 31/32, 31/1-3, 32/369 - 32/387,32/9, 32/1034-5, 32/128, 32/6, 32/475 หมู่ที= 9 

ตาํบลคลองหนึ= ง อําเภอคลองหลวง  จังหวดัปทมุธานี

(ประกอบดว้ยพืHนที=เชา่และกองทนุจดทะเบยีนสิทธิการเชา่แลว้ 84,407.50 ตารางเมตร  และพืHนที=ที=เกี=ยวกบัทรพัย์สินที=เชา่ 85,626.04 ตารางเมตร   

พรอ้มท ัHงสาธารณปูโภค งานระบบและสิ=งอํานวยความสะดวกตา่งๆ)

                                                                                  กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

ข้อมูลเบื6องต้นที*กองทนุอสังหาริมทรัพย์ลงทนุ

ณ วันที* 31 ธันวาคม 2560

ประเภทเงินลงทุน ที�ตั �ง
พื �นที�

(ไร่-งาน-ตารางวา)
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จาํนวนพื �นที�จอดรถยนต์ : บริเวณโดยรอบพื Iนที.โครงการตลาดไท  

วันที�เข้าลงทุน : กองทุนเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร (บางส่วน) ภายในโครงการ
ตลาดไท เมื.อวนัที. 12 พฤศจิกายน  2553 

ราคาที�เข้าลงทุน : 1,732,000,000  บาท  
 

 อายุอาคาร  :  
ลาํดับที� ชื�ออาคาร อายุประมาณ (ปี) 

1 อาคารตลาดดอกไม้  10 
2 อาคารห้องนํ Iาหลงัที.1  9 
3 อาคารตลาดส้ม  22 
4 อาคารตลาดผลไม้รวม 22 
5 อาคารตลาดผกั  22 
6 อาคารสนิค้าอปุโภคบริโภค 1 11 
7 อาคารสนิค้าอปุโภคบริโภค 2 11 
8 อาคารห้องนํ Iาหลงัที. 2  5 
9 อาคารห้องนํ Iาหลงัที. 3  5 
10 อาคารตลาดปลานํ Iาจีด  14 
11 อาคารห้องนํ Iาหลงัที. 4  10 
12 อาคารตลาดสด  22 
13 อาคารตลาดของแห้ง  16 
14 อาคารศนูย์อาหาร  16 
15 อาคารตลาดขนมใหม ่ 11 
16 อาคารห้องนํ Iาหลงัที. 5  10 
17 อาคารคลมุลานผกั  10 
18 อาคารเอนกประสงค์  15 
19 อาคารโชว์รูม (China Motor)  8 
20 อาคารอาหารทะเล  14 
21 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 1  10 
22 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 2  10 
23 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 3  10 
24 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 4  5 
25 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 5  5 
26 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 6  5 
27 อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุหลงัที. 7  5 

 

รายได้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัช ีวันที� 1 มกราคม – วันที� 31 ธันวาคม 2560 :  584,622,858 
บาท 
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ภาระผูกพันต่างๆ : ไมม่ ี

2.4.3  รายละเอียดการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบ

ระยะเวลาบัญชี(ถ้ามี) 

- ไมม่ี -                                     

2.4.4  ระบุรายละเอียดการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการใน

รอบระยะเวลาบัญช ี(ถ้ามี)  

- ไมม่ี -            

2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

         2.5.1  อธิบายการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ในการจดัหาผลประโยชน์ กองทนุนําพื Iนที.เช่ากลุม่อาคาร (บางสว่น) ภายโครงการตลาดไท ประกอบกิจการ

เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ปล่อยเช่าให้กับผู้ เช่ารายย่อยเพื.อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที.เช่า ซึ.งตามสญัญาเช่า

ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร จํานวน 19 อาคาร พร้อมทั Iงสาธารณูปโภคงานระบบ และสิ.งอํานวยความสะดวกต่างๆ มีพื Iนที.

อาคารรวม 84,407.50 ตารางเมตร (ตามสญัญาเช่าลงวนัที. 11 พฤศจิกายน 2553) โดยกองทนุได้แตง่ตั Iงบริษัท ไทย แอ็กโกร 

เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และมีการจดัหาผลประโยชน์จากการปลอ่ยเช่าพื Iนที.ตามรายละเอียด ดงันี I 

การจัดหาผลประโยชน์แบ่งตามพื �นที�ปล่อยเช่า 

  

การจัดหาผลประโยชน์ พื �นที� ปล่อยเช่า %

ตลาดดอกไม้ 2,880.00                  4.80%

ตลาดส้ม 8,658.80                  14.43%

ตลาดผลไม้รวม 8,520.00                  14.20%

ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค 1,920.00                  3.20%

ตลาดผัก+ลานผัก 16,257.99               27.10%

ตลาดสด ชั Iนที.  1 -2 5,440.11                  9.07%

Shop ไก่สด+ หมูปลอดสาร 825.76                     1.38%

ศูนย์อาหาร+ พื Iนที.ขายล็อตเตอรี.  318.00                     0.53%

ตลาดของแห้ง 1,296.00                  2.16%

อาหารแช่แข็ง 144.00                     0.24%

ตลาดปลานํ Iา จืด 2,592.00                  4.32%

ตลาดอาหารทะเล 300.00                     0.50%

สัมปทาน 432.50                     0.72%

รถเข็นคุณภาพ 222.18                     0.37%

อื.นๆ 10,183.17               16.97%

รวม 59,990.51           100.00%  
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การจัดหาผลประโยชน์แบ่งตามประเภทรายได้ 

 

ประเภทรายได้ % 

รายได้คา่เชา่ 69.12% 

รายได้คา่บริการ 19.00% 

รายได้คา่สาธารณูปโภค 10.52% 

รายได้อื.นๆ 1.36% 

รวม 100.00% 

  

2.5.2 กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั �งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ� ง หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่า
อย่างมีนัยสาํคัญ 
          -ไมม่-ี 

2.5.3 กรณีผู้เช่าหลกัเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที�เกี�ยวข้องกับบริษัทจัดการ 

 -ไมม่-ี 

2.5.4 กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

“โครงการตลาดไท” ได้พฒันาเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื.อเป็นแหล่งซื Iอขายผลผลิตทางการเกษตรที.มี

คณุภาพ เริ.มทําการค้าขายในพ.ศ. 2538 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื.อ พ.ศ 2540 บริหารจัดการโดย บริษัทไทย 

แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  
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ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   

 บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ได้รับแต่งตั Iงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน  มีประสบการณ์
โดยตรงในการบริหารจดัการธุรกิจค้าส่งสินค้าทางการเกษตร ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที.ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
กองทุนรวม ตามสญัญาที.ทําขึ Iนระหว่างกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปได้ดงันี I 

1.  คา่ธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทนุ  ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.50 ของรายได้คา่เช่าสทุธิของกองทนุ

รวม 

 รายได้คา่เช่าสทุธิ หมายถึง รายได้ทั Iงหมดก่อนหกัค่าใช้จ่ายใด ๆ ที.กองทนุรวมได้รับตามสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการ และรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื.นใดที.เกี.ยวเนื.องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุในตลาดไท หกั

ด้วยอตัราสว่นลดคา่เช่า ไมร่วมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจ่าย เช่น สว่นเฉลี.ยภาษีโรงเรือนและที.ดิน เป็นต้น 

2. คา่คอมมิชชั.น (Commission) จากการจดัหาผู้ เช่าให้แกก่องทนุรวมในตลาดไท ในอตัรา ไมเ่กินร้อยละ 6.00 

ของรายได้คา่เช่าสทุธิของกองทนุรวม 

3. คา่ธรรมเนียมพิเศษ  ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 7.00 ของรายได้สทุธิจากอสงัหาริมทรัพย์   

รายได้สทุธิจากอสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง รายได้ทั Iงหมดที.กองทุนรวมได้รับจากการ

ให้เช่าหรือให้บริการเกี.ยวกับอสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั Iงหมดที.เกิดขึ Iนจากการจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ ทั Iงนี I ค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมที.เกี.ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 เป็นต้น 

ทั Iงนี I ค่าธรรมเนียมที.เรียกเก็บตามข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้นเป็นค่าธรรมเนียมที.แปรผนัตามผลประกอบการ

ของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนและความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   

4. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  ในอตัราไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อปีสําหรับปีแรก และจะปรับ

เพิ.มขึ Iนจากอตัราคา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับก่อนการปรับขึ Iนในแต่ละ

คราวในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5 เป็นประจําทกุ ๆ 3 ปี   

ทั Iงนี I ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ข้างต้น รวมแล้วไม่เกิน ร้อยละ 30 ของ

รายได้คา่เช่าสทุธิของกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ.ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื.นใดในทํานองเดียวกนั 

ค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที.ได้รับจากกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั Iงแต่วันที. 1 
มกราคม 2560 ถึง วนัที. 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 144,921,497 บาท  

2.5.5 กรณีที�กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที�ไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได้และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทั �งโครงการแก่ผู้ประกอบการ 

 -ไมม่-ี  
 
2.5.6 กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี � 

-ไมม่-ี 
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2.6   กรณีที�กองทุนมีการกู้ยมืเงนิ ให้ระบุรายละเอียดเกี�ยวกบัการกู้ยมื   
            -ไมม่-ี 

3.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 

 3.1  ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 
 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 
( ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ) 
ประเดน็เศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 

 

 
 

ท่ามกลางปัจจัยลบหลากหลายในปี 2559 ทั Iงปัญหาภัยแล้ง ภาวะซบเซาในภาคการส่งออก ความไม่แน่นอน
ภายในประเทศ การเปลี.ยนแปลงทางการเมืองในต่างประเทศ และความผันผวนของตลาดการเงินที.สงูขึ Iนเป็นระยะ 
เศรษฐกิจไทยยงัคงขยายตวัได้ในอตัราร้อยละ 3.2 โดยแรงขบัเคลื.อนหลกัมาจากภาคการท่องเที.ยวที.เติบโตได้ดีและมี
บทบาทสําคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจต่อเนื.องจากปีก่อน สง่ให้ธุรกิจบริการที.เกี.ยวเนื.องกบัการทอ่งเที.ยวขยายตวั 
แม้ชะลอลงบ้างในช่วงปลายปีจากการปราบปรามทวัร์ผิดกฎหมายและการลดกิจกรรมรื.นเริงในช่วงไว้อาลยั การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัต่อเนื.อง โดยได้รับปัจจัยสนบัสนุนจากรายได้และการจ้างงานในภาคบริการที.ขยายตัวตามการ
ทอ่งเที.ยว รายได้ของเกษตรกรที.ฟืIนตวัจากภาวะภยัแล้งที.คลี.คลายในช่วงครึ.งปีหลงัของปี รวมทั Iงมีปัจจยัพิเศษที.กระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที.เข้มข้นขึ Iนในหลายธุรกิจ และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐที.ออกมาเป็นระยะ นอกจากนี I การใช้จ่ายของภาครัฐยงัขยายตวัต่อเนื.อง โดยเฉพาะด้านการลงทนุ
ในโครงสร้างพื Iนฐานด้านคมนาคมผา่นมาตรการเพิ.มประสทิธิภาพการใช้จ่าย สง่ผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทําได้ดีขึ Iน  
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มลูค่าการสง่ออกสินค้าอยู่ในระดบัทรงตวัจากปีก่อนหน้าภายหลงัจากที.หดตวัต่อเนื.องมา 3 ปี โดยการสง่ออกเริ.ม
ฟืIนตัวชัดเจนขึ Iนในช่วงครึ. งหลังของปี เนื.องจาก (1) อุปสงค์ต่างประเทศที.ปรับดีขึ Iนในหลายสินค้า อาทิ 
เครื.องปรับอากาศ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิ Iนส่วน ที.ฟืIนตัวตามการส่งออกของ
ประเทศในภมูิภาคเนื.องจากได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากแนวโน้มความต้องการสนิค้าตามกระแสInternet of Things 
(2) การย้ายฐานการผลติของผู้ผลติจีน เพื.อหลกีเลี.ยงการเก็บภาษีตอบโต้การทุม่ตลาด(Anti-dumping) จากสหรัฐฯ 
และกลุม่ประเทศยโุรป อาทิ แผงกําเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และยางล้อรถยนต์ รวมทั Iง (3) 
กลุ่มสินค้าที.ราคาเคลื.อนไหวตามราคานํ Iามันดิบซึ.งเคยหดตวัต่อเนื.องกลบัมาขยายตัวได้จากทั Iงด้านราคาและ
ปริมาณ อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการค้าโลกที.มีแนวโน้มขยายตวัในอตัราตํ.าจากโครงสร้างการค้าโลกที.เปลี.ยนแปลง
ไป ยงัเป็นปัจจยัฉดุรั Iงให้ปริมาณการสง่ออกโดยรวมดีขึ Iนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอาจไม่ขยายตวัสงูเหมือนใน
อดีต สําหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงเล็กน้อย และกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการและสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนที.ได้รับผลดีจากมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนใน
อตุสาหกรรมที.ผลติเพื.อการสง่ออกในกลุม่สนิค้าที.การสง่ออกฟืIนตวั 
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน อตัราเงินเฟ้อทั.วไปเริ.มกลบัเป็นบวกได้เนื.องจากราคาพลงังานในประเทศมี
เสถียรภาพมากขึ Iนและทยอยปรับสงูขึ Iนตามราคานํ Iามนัในตลาดโลก ขณะที.อตัราเงินเฟ้อพื Iนฐานยงัทรงตวัในระดบั
ตํ.าตอ่เนื.องจากปีกอ่นตามภาวะเศรษฐกิจที.ฟืIนตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป สว่นอตัราการวา่งงานยงัทรงตวัในระดบัตํ.า 
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจที.ฟืIนตวัช้า สง่ผลให้เสถียรภาพของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดเล็กเปราะบางมากขึ Iน 
โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการชําระหนี I สะท้อนจากคณุภาพสินเชื.อที.ด้อยลง แต่เสถียรภาพระบบสถาบนั
การเงินโดยรวมยงัอยูใ่นเกณฑ์ด ีสะท้อนจากสดัสว่นเงินสารองหนี Iสงสยัจะสญูและเงินกองทนุที.อยูใ่นระดบัสงูเพียง
พอที.จะรองรับผลกระทบจากระดบัหนี Iเสยีที.เพิ.มขึ Iนได้ 
 

 
 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงจากทั Iงดุลการค้าที.เกินดุล เนื.องจากมูลค่าการนําเข้าสินค้ายังคงอยู่ในระดับตํ.า
โดยเฉพาะหมวดเชื Iอเพลิง รวมทั Iงดุลบริการที.เกินดุลสงูตามรายรับภาคการท่องเที.ยว ที.เพิ.มขึ Iนและรายจ่ายค่า
ระวางสินค้าที.ลดลงตามมูลค่าการนําเข้า อย่างไรก็ดี ดุลการชาระเงินเกินดุลน้อยกว่า เนื.องจากดุลบญัชีเงินทุน
เคลื.อนย้ายขาดดลุจากการออกไปลงทนุในตา่งประเทศของนกัลงทนุไทยเป็นสาํคญั ทั Iงการลงทนุโดยตรง ที.สําคญั
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เป็นของธุรกิจพลงังาน และธุรกิจบริการ และการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศทั Iงตราสารทุนและตราสารหนี I 
รวมทั Iงการนําเงินออกไปฝากในต่างประเทศของกองทุนรวมที.ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund: 
FIF) ทั Iงนี I เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยงัไหลเข้าไทยต่อเนื.อง อาทิ การผลิตผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และ
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และแผงวงจรรวม ซึ.งนา่จะสง่ผลดีตอ่การสง่ออกของไทยในระยะตอ่ไป รวมทั Iงธุรกิจบริการทาง
การเงิน และอสงัหาริมทรัพย์ สว่นเงินบาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. แม้ในบางช่วงเคลื.อนไหวสอดคล้องกบัทิศทางสกุลเงิน
สว่นใหญ่ในภมูิภาคตามปัจจยัภายนอกประเทศ ทั Iงแนวโน้ม 
การฟืIนตวัของเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายการเงินของเศรษฐกิจหลกั แตด้่วยปัจจยัภายในประเทศ 
ทั Iงเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที.แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที.ขยายตวัดีกว่าคาดท่ามกลางปัจจัยลบหลาย
ประการ สง่ผลให้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดชันีคา่เงินบาทแข็งคา่ขึ Iน โดยรวมเสถียรภาพด้านต่างประเทศ
ไม่น่ากังวล เนื.องจากทุนสํารองระหว่างประเทศต่อหนี Iต่างประเทศระยะสั Iนอยู่ในระดับสูง และสัดส่วนหนี I
ตา่งประเทศตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศยงัอยูใ่นระดบัตํ.า 
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ภาวะการเงินอยู่ในระดบัผ่อนคลายตอ่เนื.อง จากอตัราดอกเบี Iยนโยบายที.ทรงตวัในระดบัตํ.าที.ร้อยละ 1.5 ตลอดทั Iง
ปี ประกอบกบัธนาคารพาณิชย์ปรับลดอตัราดอกเบี Iยเงินให้กู้ยืมลงเฉลี.ยร้อยละ 0.25 และต้นทนุการระดมทนุผ่าน
ตลาดตราสารหนี Iปรับลดลงประมาณร้อยละ 0.56 เนื.องจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะปานกลางถึง
ยาวในครึ.งแรกของปีปรับลดลงจากความกงัวลของนกัลงทุนต่อการฟืIนตวัของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอน
ทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับเพิ.มขึ Iนบ้างในช่วงปลายปี หลงันกัลงทนุ
เปลี.ยนแปลงการคาดการณ์เกี.ยวกบัการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตาม แม้
ภาวะการเงินอยู่ในระดบัที.ผ่อนคลาย แต่การระดมทนุในภาพรวมของภาคธุรกิจชะลอลงเล็กน้อย เนื.องจากความ
ต้องการลงทุนยังอยู่ในระดับตํ.าตามภาวะเศรษฐกิจที.ฟืIนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สําหรับสินเชื.อภาคเอกชน
ขยายตวัชะลอลง ส่วนหนึ.งเป็นผลจากธุรกิจขนาดใหญ่หนัไประดมทุนผ่านตราสารหนี Iทดแทนการระดมทนุผ่าน
สนิเชื.อมากขึ Iน ประกอบกบัสถาบนัการเงินเพิ.มความระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเชื.อ SMEs 
 
ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟืIนตวัตอ่เนื.อง โดยแรงขบัเคลื.อนเศรษฐกิจจะมีความสมดลุมากขึ Iน ระหวา่งอปุ
สงค์ในประเทศและตา่งประเทศ เนื.องจากภาคการสง่ออกมีแนวโน้มฟืIนตวัตามเศรษฐกิจคูค้่าและ 
ปัจจยัสนบัสนนุจากแนวโน้มความต้องการสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลกที.เพิ.มขึ Iน ขณะที.การใช้จ่ายในประเทศ 
ทั Iงการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน รวมถึงภาคการทอ่งเที.ยว ยงัมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนื.อง สาํหรับอตัรา
เงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับสงูขึ Iนเป็นลําดบั ตามราคานํ Iามนัในตลาดโลกที.มีแนวโน้มปรับสงูขึ Iน และอุปสงค์ใน
ประเทศที.ฟืIนตวั 
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อุปสงค์ในประเทศ – การบริโภคภาคเอกชน 
 
การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัตอ่เนื.องและเป็นแรงขบัเคลื.อนสาํคญัของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากรายได้
ของครัวเรือนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
 
การบริโภคภาคเอกชนในปี 2559 ขยายตวัได้ต่อเนื.อง โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากปัจจยัพื Iนฐาน ได้แก่ (1) รายได้
ของครัวเรือนภาคเกษตรกรรมที.กลบัมาขยายตวั หลงัจากหดตวัต่อเนื.องในช่วงสองปีก่อน อย่างไรก็ตาม ระดับ
รายได้ยังคงตํ.ากว่าค่าเฉลี.ยในช่วงก่อนหน้าและผลดียังจํากัดอยู่ในบางกลุ่ม อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และ
ยางพารา (2) รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม โดยรวมยังขยายตวัได้ตามการจ้างงานในภาคบริการ
โดยเฉพาะในธุรกิจที.เติบโตดีตามภาคการทอ่งเที.ยว (3) ภาระในการชําระหนี Iรถยนต์คนัแรกทยอยหมดลง และ (4) 
ราคาเชื Iอเพลิงที.อยู่ในระดบัตํ.ามีสว่นช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้สทุธิเพื.อการบริโภคมากขึ Iน อย่างไรก็ตาม กําลงัซื Iอ
โดยรวมของครัวเรือนยงัไมเ่ข้มแข็งนกัเนื.องจากรายได้ครัวเรือนเกษตรที.ฟืIนตวัยงักระจุกในกลุม่ผู้ปลกูพืชบางชนิด 
และจํานวนการจ้างงานภาคการผลติยงัไมป่รับดีขึ Iนเนื.องจากการสง่ออกสนิค้าที.เคยซบเซาตอ่เนื.องในช่วงก่อนหน้า 
สอดคล้องกับระดบัสินเชื.อที.ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที.เพิ.มขึ Iนต่อเนื.องในทกุประเภทสินเชื.อภาคครัวเรือน ประกอบกับ
ความเชื.อมั.นของผู้บริโภคยงัอยู่ในระดบัตํ.า สง่ผลให้ภาครัฐออกมาตรการเพื.อกระตุ้นการบริโภคทั Iงทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นระยะ จึงช่วยพยงุให้การบริโภคยงัขยายตวัได้ อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษีสนบัสนนุการท่องเที.ยวใน
เดือนเมษายน เงินช่วยเหลอืเกษตรกรที.ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง และมาตรการสง่เสริมความเป็นอยู่ระดบัตําบล 
ตําบลละ 5 ล้านบาท รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจากการทอ่งเที.ยว และการใช้จ่ายเพื.อซื Iอสนิค้าและบริการที.มีมลูคา่ไมเ่กิน 15,000 ตอ่คน (ชอปช่วยชาติ) ที.
มีระยะเวลานานกว่ามาตรการเดียวกนัในปีก่อนหน้า นอกจากนี I การบริโภคภาคเอกชนยงัได้รับแรงสนบัสนนุจาก
การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอยา่งเข้มข้นในหลายธุรกิจเพื.อประคองยอดขายในภาวะที.เศรษฐกิจเติบโตได้อยา่ง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยเฉพาะในธุรกิจยานยนต์ และสนิค้าอปุโภคบริโภค 
 
จากปัจจยัสนบัสนนุด้านรายได้และปัจจยัพิเศษดงักลา่วสง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมขยายตวัได้ตอ่เนื.อง 
โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการแม้ชะลอลงบ้างจากการลดกิจกรรมรื.นเริงในช่วงไว้อาลยั สว่นการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าไม่คงทนและกึ.งคงทนคอ่นข้างทรงตวั ขณะที.การใช้จ่ายในหมวดสนิค้าคงทนซึ.งสว่นใหญ่ได้แก่รถยนต์
ยงัคงหดตวัต่อเนื.องเป็นปีที. 3 เป็นผลจากการซื Iอรถยนต์ที.เร่งไปมากในช่วงที.มีนโยบายรถยนต์คนัแรก อย่างไรก็ดี 
อตัราการหดตวัเริ.มมีทิศทางชะลอลง 
 
สาํหรับการบริโภคภาคเอกชนปี 2560 มีแนวโน้มขยายตวัอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไป โดยมีปัจจยัสนบัสนนุกําลงัซื Iอจาก
ทั Iง (1) รายได้ครัวเรือนที.ทยอยปรับดีขึ Iนทั Iงในและนอกภาคเกษตรกรรม (2) ความเชื.อมั.นที.น่าจะปรับเพิ.มขึ Iนตาม
ภาวะเศรษฐกิจและ (3) ภาระรายจ่ายผ่อนช่าระหนี Iจากโครงการรถยนต์คนัแรกที.ทยอยหมดลง อย่างไรก็ตาม หนี I
ครัวเรือนที.แม้มีทิศทางปรับลดลงบ้างแตย่งัคงอยูใ่นระดบัสงูอาจเป็นปัจจยัฉดุรั Iงการบริโภค 
เอกชนในระยะข้างหน้า 
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เศรษฐกจิด้านอุปทาน – ภาคเกษตรกรรม 
 
รายได้เกษตรกรขยายตวัเป็นครั Iงแรกหลงัจากหดตวัตอ่เนื.องในช่วง 4 ปีก่อน จากผลของราคาที.ปรับสงูขึ Iน แตร่ะดบั
รายได้ยงัตํ.ากวา่คา่เฉลี.ยในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และรายได้ที.ดีขึ Iนกระจกุตวัอยูใ่นบางสนิค้าและบางพื Iนที. 
 
รายได้เกษตรกรในปี 2559 ขยายตัวเป็นครั Iงแรกหลงัจากหดตัวมา 4 ปี จากราคาสินค้าเกษตรที.ปรับตัวสูงขึ Iน 
โดยเฉพาะผลไม้ที.ราคาสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ และยางพาราที.ราคาเพิ.มขึ Iน ส่วนหนึ.งเป็นผลจากอปุทานที.ออกสู่
ตลาดลดลงเนื.องจากปัญหาสภาพอากาศที.แปรปรวน ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศเพิ.มขึ Iนโดยเฉพาะจีน 
นอกจากนี I ราคายางพารายงัเพิ.มขึ Iนตามราคานํ Iามนัดิบที.สงูขึ Iนด้วย 
 
ด้านปริมาณผลผลิตสนิค้าเกษตรทั Iงปียงัคงหดตวั เนื.องจากสภาพอากาศที.แปรปรวนค่อนข้างมาก โดยปัญหาภยั
แล้งที.รุนแรงและยาวนานในช่วงครึ.งแรกของปีส่งผลให้ผลผลิตในกลุ่มไม้ยืนต้นลดลง อาทิ ผลไม้ และยางพารา 
รวมทั Iงผลผลิตข้าวที.หดตวัเนื.องจากปริมาณนํ Iาในเขื.อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลกู อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาภยั
แล้งในหลายภมูิภาคคลี.คลายลงเป็นลาํดบั แตป่ริมาณฝนที.ตกลงมามากกวา่ปกติโดยเฉพาะในเขตพื Iนที.ภาคใต้เป็น
อปุสรรคต่อการเก็บเกี.ยวผลผลิตโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มนํ Iามนั ทําให้เกษตรกรได้รับผลดีจากราคาที.ปรับ
เพิ.มขึ Iนไมเ่ต็มที. 
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นอกจากนี I แม้รายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัวได้ แต่ระดับรายได้ยังคงตํ.ากว่าในช่วง 5 ปีก่อนหน้า
คอ่นข้างมาก รวมทั Iงผลดียงักระจกุตวัอยูใ่นเกษตรกรบางกลุม่และบางพื Iนที.ที.ผลผลติไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหา
สภาพอากาศ อาทิ ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวนัออก และชาวสวนยางในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะที.ชาวนา
ในภาคกลางได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกตํ.าจากผลผลิตที.ออกมามากหลงัปัญหาภัยแล้งคลี.คลาย
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อยา่งไรก็ดี ภาครัฐได้ออกมาตรการให้เงินช่วยเหลอืค่าเก็บเกี.ยวและปรับปรุงคณุภาพข้าว 
รวมถึงสนิเชื.อชะลอขายให้แก่ข้าวทกุชนิด เพื.อเป็นการพยงุรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวในช่วงครึ.งหลงัของปี 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 
(ที.มา : กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 

 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 หดตัวร้อยละ 0.5 เมื.อเทียบกับปี 2558 โดยสาขาพืชและสาขาบริการทาง
การเกษตร หดตวัร้อยละ 1.8 และ 0.5 ขณะที.สาขาปศสุตัว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตวัร้อยละ 2.8 2.8 
และ 2.2 ตามลาํดบั 
 
ปัจจัยลบ 
 

• ปรากฎการณ์เอลนีโญ่และสภาพอากาศที.แปรปรวน สง่ผลให้มีปริมาณนํ Iาฝนน้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดภยัแล้งใน
หลายพื Iนที.ของประเทศตั Iงแต่ช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื.องมาจนถึงต้นปี 2559 โดยปริมาณนํ Iาใช้การได้ในเขื.อน
หลกัต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลกูพืชหลายชนิด โดยเฉพาะการปลกูข้าวนาปรังใน
พื Iนที.ลุม่นํ Iาเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนลา่งและภาคกลาง 

• การทําประมงทะเลยังคงประสบปัญหาในเรื.องของการปรับตัวและการปฎิบัติตามกฎหมายประมงของ
ผู้ประกอบการเรือประมง 

• การสง่ออกสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์มีทิศทางลดลง เนื.องจากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าสาํคญัอยา่งจีนยงัคง
ชะลอตวั 

 
ปัจจัยบวก 
 

• ปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดให้เป็นปีแหง่การลดต้นทนุการผลติและเพิ.มโอกาสในการแขง่ขนั 
โดยได้ดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ อาทิ การปฎิรูปภาคการเกษตรประกอบด้วยโครงการศนูย์เรียนรู้เพื.อ
เพิ.มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) จํานวน 882 ศนูย์ ระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การ
บริหารจดัการพื Iนที.เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เกษตรอินทรีย์ และธนาคารสินค้าเกษตร รวมถึงการ
พฒันาการผลติสนิค้าเกษตร การบริหารจดัการทรัพยากรเพื.อการผลติ ซึ.งช่วยพฒันาประสทิธิภาพการผลติและ
คณุภาพสนิค้าเกษตร 

• การผลิตปศุสตัว์ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มมาตรฐานที.มีการวางแผนการผลิตและดูแลอย่างเป็นระบบ แม้ปัญหา
อากาศที.ร้อนและแห้งแล้งจะกระทบตอ่การเลี Iยงสตัว์บ้าง แตป่ริมาณผลผลติปศสุตัว์โดยรวมยงัคงเพิ.มขึ Iน 

• สถานการณ์การผลิตกุ้ งทะเลเพาะเลี Iยงปรับตวัดีขึ Iนมาก เนื.องจากการจัดการปัญหาโรคกุ้ งตายด่วน (Early 
Mortallity Syndrome :  EMS) ที.มีประสทิธิภาพ ประกอบกบัมีการบริหารจดัการฟาร์มที.ดีขึ Iน 

• ราคานํ Iามนัเชื Iอเพลิงภายในประเทศที.ทรงตวัในระดบัตํ.า ทําให้ต้นทนุการผลิตทางการเกษตรไม่เปลี.ยนแปลง
มากนกั 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 
 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 11.5 เมื.อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 โดยทุก
สาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศสุตัว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตวั
เพิ.มขึ Iน สําหรับปัจจยัหนนุที.ทําให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสนี Iขยายตวัได้ในระดบัสงู คือ ปริมาณนํ Iาใช้
การได้ในอ่างเก็บนํ Iาที.สําคญัมีเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะการผลติข้าวนาปรังในพื Iนที.
ลุ่มนํ Iาเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที.เพิ.มขึ Iนอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศที.
เอื Iออํานวยมากกวา่ปีที.ผ่านมา สง่ผลดีต่อการติดดอกออกผลของผลไม้หลายชนิด รวมถึงการผลิตยางพาราที.เริ.ม
เข้าสูภ่าวะปกติ หลงัจากผลผลิตลดลงในไตรมาสแรกของปีนี I เนื.องจากแหลง่ผลิตสําคญัในภาคใต้ประสบปัญหา
นํ Iาท่วมที.รุนแรง ด้านราคาพืชที.สําคัญในไตรมาส 2 ปี 2560 อาทิ ยางพารา ทุเรียน และมังคุดปรับตัวดีขึ Iน
ค่อนข้างมาก เนื.องจากความต้องการของตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื.อง สําหรับการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพิ.มขึ Iน 
เนื.องจากระบบการผลติที.ได้มาตรฐาน และมีความต้องการของตลาดทั Iงในและต่างประเทศอย่างต่อเนื.อง ในสว่น
ของสาขาประมง การผลิตกุ้ งทะเลเพาะเลี Iยงและการเลี Iยงสตัว์นํ Iาจืดมีทิศทางเพิ.มขึ Iน ขณะที.การทําประมงทะเล
ลดลง นอกจากนี I การดําเนินนโยบายและมาตรการทางด้านการเกษตรต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยา่งตอ่เนื.อง ช่วยให้ต้นทนุการผลิตลดลง เพิ.มประสทิธิภาพการผลติและยกระดบัมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดทั Iงในและต่างประเทศ ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที.ปรับตวัดี
ขึ Iน สง่ผลให้การสง่ออกสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์มีแนวโน้มเพิ.มขึ Iน 
 

 
 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 
 
คาดวา่ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 จะขยายตวัอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยทกุสาขาการผลติ ได้แก ่
สาขาพืช สาขาปศสุตัว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตวัเพิ.มขึ Iน เนื.องจากสภาพ
อากาศและปริมาณนํ Iาที.เอื Iออํานวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากขึ Iน ทําให้ผลผลิตสินค้าเกษตรที.สําคญัหลาย
ชนิดมีแนวโน้มเพิ.มขึ Iนอยา่งมาก เช่น ข้าวนาปรัง และผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ประกอบกบัมีแรงหนนุที.สําคญัจากการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยขบัเคลื.อนให้ภาคเกษตรเติบโตได้
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อยา่งตอ่เนื.อง อยา่งไรก็ตาม จําเป็นต้องติดตามสถานการณ์ตา่ง ๆ อาทิ ความผนัผวนของสภาพภมูิอากาศ และโรค
ระบาด ซึ.งอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาคเกษตรในช่วงครึ.งหลงัของปี 2560 

 
ภาวะธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2560 และแนวโน้มภาวะธุรกิจ 
(ที.มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 
เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยธุรกิจในภาคการผลติเพื.อสง่ออกที.ขยายตวัดี ตามการฟืIนตวั
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและมีแนวโน้มลงทุนเพิ.มเติมในระยะข้างหน้า สําหรับการท่องเที.ยวยงัคงมีแนวโน้ม
ขยายตวัตอ่เนื.องแตธุ่รกิจโรงแรมเผชิญการแข่งขนัสงูขึ Iน ขณะที. ภาคอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างขยายตวัเล็กน้อย
แต่การเติบโตยงัจํากดัอยู่ในบางพื Iนที. เช่นเดียวกบั การบริโภคที.ปรับดีขึ Iนบ้างในบางสนิค้าโดยเฉพาะสินค้าคงทน 
และบางกลุม่ผู้บริโภค แตกํ่าลงัซื Iอโดยรวมยงัไมเ่ข้มแข็งนกั 
 
การบริโภคภาคเอกชน 
 
จากการสํารวจพบว่าการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที. 2 ปี 2560 ปรับดีขึ Iน แต่มาจากการบริโภคในกลุม่สินค้า
คงทนเป็นหลกั สะท้อนจากยอดขายรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที.เพิ.มขึ Iนในเกือบทกุภมูิภาค ซึ.งลกูค้าสว่นใหญ่เป็น
ผู้มีรายได้ประจําและเกษตรกรบางกลุม่ในบางพื Iนที. อาทิ เกษตรกรปลกูอ้อยหรือยางพาราที.มีรายได้เพิ.มขึ Iน อยา่งไร
ก็ดี ผู้ประกอบการเห็นว่ากําลงัซื Iอยังไม่ดีขึ Iนมากนกัเพราะยังจําเป็นต้องจัดรายการส่งเสริมการขายเพื.อกระตุ้น
ยอดขายอย่างต่อเนื.อง ขณะที.ยอดขายสินค้ากึ.งคงทนและสินค้าอปุโภคบริโภคทรงตวั โดยผู้ประกอบการร้านค้า
ปลกีแบบเครือขา่ย (Chain store) พบวา่กําลงัซื Iอของครัวเรือนระดบักลางถึงบนดีขึ Iนสะท้อนจากฐานข้อมลูสมาชิก
ของร้านค้า ขณะที.กําลงัซื Iอของกลุม่ระดบัลา่งยงัไม่เข้มแข็งนกั สะท้อนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที.ระมดัระวงัการใช้
จ่ายและมีความออ่นไหวตอ่ราคาสนิค้ามากขึ Iน นอกจากนี I ผู้ประกอบธุรกิจ ลสีซิ.งและโรงรับจํานําพบวา่ลกูค้ามีการ
ยืดเวลาการชําระหนี Iและการไถ่ถอนทรัพย์สนิที.จํานําไว้นานขึ Iนด้วย 
 
สําหรับไตรมาสที. 3 ปี 2560 ผู้ประกอบการโดยรวมประเมินว่าการบริโภคภาคเอกชนจะปรับดีขึ Iนตามทิศทาง
เศรษฐกิจที.ขยายตวัตอ่เนื.อง แตย่งัมีปัจจยัเสี.ยงจากหนี Iภาคครัวเรือนที.ยงัอยูใ่นระดบัสงู และความผนัผวนของราคา
สินค้าเกษตร เช่น ราคายางพาราที.เริ.มแผ่วลงในช่วงท้ายไตรมาส ซึ.งอาจส่งผลต่อกําลงัซื Iอของกลุม่เกษตรกรใน
ระยะตอ่ไป 
 
ภาคเกษตรกรรม 
 
รายได้เกษตรกรหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนติดต่อกนัเป็นเดือนที.สอง ตามการหดตวัของราคาสินค้าเกษตรใน
เกือบทกุหมวดหลกั โดยเฉพาะราคาผลไม้ ข้าว และปาล์มนํ Iามนั จาก (1) ผลของฐานด้านราคาในปีก่อนที.สงูที.สดุ
ในช่วงไตรมาสที. 3 จากปัญหาภยัแล้ง และ (2) ผลผลิตที.ออกสู่ตลาดมากในปีนี I จากสภาพอากาศที.เอื Iออํานวย 
ขณะที.ราคายางพารายงัสงูกวา่ปีก่อนเล็กน้อย และมีแนวโน้มเพิ.มขึ Iนจากอปุสงค์ต่างประเทศที.อยูใ่นเกณฑ์ดี ทั Iงนี I 
แม้ผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวสูง แต่ไม่สามารถชดเชยการหดตัวของราคาในเดือนนี Iได้ อย่างไรก็ดี 
รายได้เกษตรกรในสว่นของพืชหลกั ได้แก่ ข้าว ยางพารา มนัสาํปะหลงั และอ้อย ยงัขยายตวัตอ่เนื.อง 
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ตลาดกลางสินค้าเกษตร 
(ที.มา : กองสง่เสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน) 
 
ตลาดกลางสนิค้าเกษตร คือ สถานที.นดัพบเพื.อการซื Iอขายสนิค้าเกษตรที.มีผู้ซื Iอและผู้ขายจํานวนมาก เข้ามาทําการ
ซื Iอขายโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือประมลูราคากันอย่างเปิดเผย ภายใต้ราคาที.เป็นธรรมด้วยการบริการ
และสิ.งอํานวยความสะดวก อาทิ คลงัเก็บรักษาสนิค้า อปุกรณ์ชั.ง ตวง วดัและคดัเกรดสนิค้าที.ได้มาตรฐาน รวมถึง
บริการด้านข้อมลูข่าวสารทางการตลาดเพื.อประกอบการซื Iอขายในตลาดกลางสินค้าเกษตร มิติใหมใ่นการสง่เสริม
เกษตรไทยให้มีช่องทางในการซื Iอขายสนิค้าเกษตรอยา่งเป็นระบบ และลดปัญหาสนิค้าราคาตกตํ.าในอนาคต 
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บทบาทหน้าที�ของเจ้าของตลาดกลาง 
 
จดัอปุกรณ์มาตรฐาน และเจ้าหน้าที.อํานวยความสะดวกเพื.อให้บริการ โดยจดัเก็บคา่บริการ ตามอตัราที.กรมการค้า
ภายในกําหนดตลาดกลางสนิค้าเกษตร พร้อมสรรพสาํหรับ ผู้ซื Iอ เพราะที.นี.จะทําให้ผู้ซื Iอ 
- สะดวกซื Iอ ด้วยปริมาณสนิค้าเกษตรที.หลากหลาย 
- สามารถเปรียบเทียบราคาและคณุภาพได้ 
- ได้รับข้อมลูขา่วสารทางการตลาดที.ตรงกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
- ได้รับบริการรับฝากสนิค้าเพื.อปรับปรุงคณุภาพให้ดขีึ Iน เช่นการลดความชื Iนหรือขอใช้บริการลานตากของตลาด

กลางสนิค้าเกษตร 
 
ตลาดกลางสินค้าเกษตรช่วย ภาครัฐ เกื �อหนุนเกษตรกรและผู้ซื �อได้อย่างไร 
 
1. ช่วยให้มีสถานที.รองรับผลติผลทางการเกษตรที.ได้มาตรฐาน ทั Iงทางด้านคณุภาพและราคาสนิค้า 
2. ภาครัฐสามารถเก็บข้อมลูขา่วสารการตลาดมาวิเคราะห์เพื.อหาแนวทางให้เกษตรกรนําไปปฏิบตั ิ
3. เพื.อป้องกนัปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด จนทําให้ราคาตกตํ.า เป็นกลไกทางการตลาดอย่างหนึ.งที.สะท้อนให้

เห็นถึงสนิค้าเกษตรไทยวา่อนาคตจะไปในทิศทางใด 
 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร สิทธิประโยชน์ที�เกษตรกรหรือผู้ขายได้รับ มีดังนี � 
 
1. เป็นศนูย์กลางการซื Iอขายสินค้าเกษตรที.แน่นอน สะดวกต่อการกําหนดระยะเวลาในการขนสง่สินค้า เพื.อลด

ปัญหาความเสยีหายของสนิค้าระหวา่งการเดินทาง 
2. เกษตรกรหรือผู้ขายสามารถจําหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที.เป็นธรรม ไม่ถกูกดราราคาจากผู้ซื Iอ และได้รับ

เงินจากการขายทนัทีเมื.อมีการตกลงซื Iอสนิค้า 
3. ภายในตลาดกลางสินค้าเกษตร เกษตรกรหรือผู้ขายสามารถฝากผลผลิตไว้ที.ตลาดกลางได้เพื.อรอราคาขายที.

ดีกวา่ 
4. ตลาดกลาง มีบริการเครื.องชั.ง ตวง วดั ที.ได้มาตรฐานเพื.อป้องกนัผลประโยชน์ทั Iงของผู้ซื Iอและผู้ขาย 
5. เพื.อให้เกษตรกรหรือผู้ขายมีข้อได้เปรียบในการขายสินค้าเกษตรทางตลาดกลาง จึงอํานวยความสะดวกด้วย

แหลง่ข้อมลูขา่วสารราคาสนิค้าเกษตรทั.วประเทศ ไว้ให้บริการอยา่งครบครัน 
 
บทบาทของกรมการค้าภายในต่อการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร 
 
กรมการค้าภายใน ได้สง่เสริมให้เอกชนจดัตั Iงตลาดกลางสนิค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนพฒันา
การพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ ที.เน้นให้ความสําคญัในการพฒันาภาคการเกษตร ตลอดจนการปฏิบตัิตาม
รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันที.บัญญัติไว้ในมาตรา 84 ว่า รัฐต้องรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสงูสดุรวมทั Iงสง่เสริมการรวมตวัของเกษตรกรเพื.อวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร 
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ตลาดกลางสนิค้าเกษตรในการสง่เสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นสถานที.ที.ผู้ซื Iอผู้ขายมาซื Iอขาย
สินค้าเกษตร ซึ.งเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที.ได้จากการแปรสภาพผลิตผลทางเกษตรกรรมใน
ลกัษณะขายสง่ ด้วยวิธีประมลูหรือตอ่รองราคา แบง่ได้ 5 ประเภท 
 
1. ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 
2. ตลาดกลางผกัและผลไม้ 
3. ตลาดกลางปศสุตัว์ 
4. ตลาดกลางสตัว์นํ Iา และผลติภณัฑ์ที.แปรสภาพมาจากสตัว์นํ Iา 
5. ตลาดประเภทอื.นที.อธิบดีกรมการค้าภายในกําหนด  ปัจุบนัมี 1 ประเภท ได้แก่ ตลาดกลางปลาสวยงามและ

สตัว์เลี Iยง 
 
คณุสมบตัิผู้ประสงค์จะขอเป็นตลาดกลางสนิค้าเกษตร ดงันี I 
 
1. เป็นนิติบคุคล 
2. มีกรรมสทิธิeหรือสทิธิครอบครองในที.ดินอนัเป็นสถานที.ตั Iงตลาด 
3. ที.ดินซึ.งเป็นสถานที.ตั Iงตลาดต้องมีแนวเขตที.ดินติดตอ่เป็นผืนเดียวกนั และที.ดินต้องมีจํานวน ดงันี I 

(1) ตลาดข้าวและพืชไร่ไมน้่อยกวา่ 20 ไร่ 
(2) ตลาดผกัและผลไม้ไมน้่อยกวา่ 10 ไร่ 
(3) ตลาดปศสุตัว์ไมน้่อยกวา่ 10 ไร่ 
(4) ตลาดสตัว์นํ Iาและผลติภณัฑ์ที.แปรสภาพมาจากสตัว์นํ Iาไมน้่อยกวา่ 10 ไร่ 
(5) ตลาดประเภทอื.นที.อธิบดีกรมการค้าภายในกําหนดไมน้่อยกวา่ 10 ไร่ 

 
เงื�อนไขในการส่งเสริม 
 
1. สถานที.ตั Iงตลาดข้าวและพืชไร่ที.ขอรับการสง่เสริม ต้องมีระยะทางอยูห่า่งจากสถานที.ตั Iงตลาดประเภทเดียวกนั

ที.ได้รับการสง่เสริมไปก่อนแล้วไมน้่อยกวา่ 30 กิโลเมตร 
2. ตลาดผกัและผลไม้ที.จะได้รับการสง่เสริมต้องมีระยะทางอยู่หา่งจากตลาดประเภทเดียวกนัที.ได้รับการสง่เสริม

ไปก่อนแล้วไมน้่อยกวา่ 50 กิโลเมตร 
3. ตลาดข้าวและพืชไร่ต้องมีสถานที.เก็บข้าวและพืชไร่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000 เมตริกตนั ตลาดประเภท

อื.นให้มีสถานที.เก็บตามสภาพของสนิค้าเกษตร และมีขนาดเหมาะสมกบัปริมาณสนิค้าเกษตรที.เข้าสูต่ลาด 
4. ต้องมีสิ.งอํานวยความสะดวกในการซื Iอขาย 
5. ต้องมีสถานที.สาํหรับซื Iอขายเป็นสดัสว่นและจดัไว้ในที.เปิดเผยเพื.อสะดวกในเวลาซื Iอขาย 
6. ต้องมีบริการสาธารณปูโภค 
 
 
 



27 
 

สําหรับตลาดไทนั Iน จัดเป็นตลาดขนาดกลางประเภทผกัและผลไม้ ซึ.งตลาดกลางสินค้าประเภทผกัและผลไม้ที.
ได้รับการสง่เสริมจากกรมการค้าภายในประเทศ มีจํานวนทั Iงสิ Iน 19 ตลาด โดยเป็นตลาดกลางสนิค้าเกษตรที.ตั Iงอยู่
ภาคกลางจํานวน 5 ตลาด ประกอบด้วย 
 

ชื�อตลาด สถานที�ตั �ง 
วันที�ได้รับการ

ส่งเสริม 
เนื �อที� รูปแบบการค้า 

จาํนวนผู้เช่า/
จาํนวนแผงค้า 

ตลาดไท 

ถนนพหลโยธิน 
เยื Iองมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
จงัหวดัปทมุธานี 

19 มีนาคม 2539 450 ไร่ ค้าสง่ 3,500 ราย 

ตลาดสี.มมุเมือง 

ถนนพหลโยธิน 
บริเวณตรงข้าม 

ศนูย์การค้าเซียร์รังสติ 
จงัหวดัปทมุธานี 

24 กนัยายน 2526 400 ไร่ ค้าสง่ 2000 แผงค้า 

ตลาดบางใหญ่ 
ถนนวงแหวนตะวนัตก 

บริเวณตรงข้ามเซน็ทรัล เวสต์เกต 
จงัหวดันนทบรีุ 

12 พฤษภาคม 2540 15 ไร่ ค้าปลีก - 

ตลาดปฐมมงคล 
ถนนหน้าพระ บริเวณตดิกบัสถานี

ขนสง่จงัหวดันครปฐม 
30 ตลุาคม 2540 60 ไร่ ค้าสง่ 1,300 ราย 

ตลาดศรีเมือง 
ถนนศรีสริุยะวงศ์ 

ใกล้กบัวิทยาลยัเทคนิคราชบรีุ 
1 มิถนุายน 2537 230 ไร่ ค้าสง่ - 

 
อย่างไรก็ตาม ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สิน จะมีตลาดในรูปแบบจําหน่ายสินค้าเกษตร ราคาปลีก-ส่ง  ได้แก่ 
ตลาดไอยรา ตลาดสี.มมุเมือง รังสติ ตลาดยิ.งเจริญ (หรือตลาดสะพานใหม)่ 

 

 4.  ปัจจัยความเสี�ยง 

 (ก) ความเสี�ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1) ความเสี�ยงโดยทั�วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั.วไป ซึ.งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี Iย ราคาเครื.องอุปโภคและ

บริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

ราชการอื.น ซึ.งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ   การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ.าทาง

เศรษฐกิจโดยทั.วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลการ

ดําเนินงานของกองทนุรวม ราคาซื Iอขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ.งอาจมีราคาสงูหรือตํ.ากวา่ราคาที.ได้

เสนอขาย  

นอกจากนี I ราคาของหน่วยลงทุนที.ซื Iอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอกหลายประการซึ.งเป็นปัจจยัที.กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิ ความเคลื.อนไหวหรือความเปลี.ยนแปลง
ของตลาดหุ้นในต่างประเทศ อตัราดอกเบี Iยภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปลี.ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั Iง
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ทางตรงหรือทางอ้อมที.มีผลต่อนําเข้าหรือสง่ออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ 
ปัจจัยความเสี.ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั.วไป ความผันผวนของตลาดเครื.องอุปโภคและบริโภค ระเบียบ
ข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื.นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ.งไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลี.ยนแปลงของปัจจยัภายนอก
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการ
โครงการของกองทนุ 

2) ความเสี�ยงทางการเมือง 

 ความไมแ่น่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจสง่ผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หุ้นในประเทศไทย ซึ.งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม ทั Iงนี I จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี.ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะ
ไมม่ีผลกระทบร้ายแรงตอ่การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

3) ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

 การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื.นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ Iนไม่บ่อยครั Iงนกั 
แตห่ากเกิดขึ Iนในบริเวณที.ตั Iงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมแล้ว 
จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้  
อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมจะได้ทําประกนัภยัที.ครอบคลมุความเสียหายที.เกิดจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยัอื.นๆ ไว้
สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั Iงนี I เป็นไปตามเงื.อนไขที.กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทั.วไปสําหรับ
ธุรกิจตลาดกลางซึ.งเป็นการให้เช่าพื Iนที.และบริการ 

4) การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ.งเป็นปัจจัยที.กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคบั บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั.ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หนว่ยงานที.มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที.ไมอ่าจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันั Iน กองทนุรวมจึงไมส่ามารถที.จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี.ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

5) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
หลกัประกันว่าสภาวะการซื Iอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วย
ลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับ
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม ซึ.งราคาซื Iอขายของหนว่ยลงทนุนั Iนขึ Iนอยูก่บัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื Iอขายของหน่วยลงทุน 
ฯลฯ  ดงันั Iน ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที.จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที.เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุ 

6) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ
จาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั �งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 
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มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึ.งได้กลา่วไว้ ณ ที.นี I ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินที.ลงทุนเป็นข้อมูลพื Iนฐาน และมูลค่าด ังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที.แท้จริงซึ.งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ
จําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั Iงหมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

7) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื �อขายหน่วยลงทุนในตลาด 

เนื.องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทนุปิดซึ.งจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื Iอขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี.และปริมาณการซื Iอขายหน่วยลงทุนนั Iนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ.งอยูบ่นพื Iนฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื Iอ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ.งปริมาณความต้องการ
ของผู้ ซื Iอ-ผู้ ขาย (bid-offer) ขึ Iนอยู่กับปัจจัยหลายประการที.กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความ
ต้องการของตลาด ดงันั Iน จึงมีความเสี.ยงที.หนว่ยลงทนุนี Iจะขาดสภาพคลอ่งในการซื Iอขายในตลาดรอง 

8) ความเสี�ยงด้านภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที.กองทนุรวม
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั Iน อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที.เกิดจากการซื Iอหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิeใน
สทิธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ.งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั Iงหมดหรือบางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีที.
กองทนุรวมจะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที.เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

9) ความเสี�ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ�งมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที�
เหลืออยู่ 

กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ.งมลูค่าสิทธิ การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที.เหลอือยู ่ อนัเนื.องมาจากการประเมินคา่สิทธิการเช่า การเปลี.ยนแปลงในอตัราการเช่าพื Iนที. 
และ/หรือ อตัราคา่เช่า หรือเนื.องจากสาเหตอืุ.นใดที.อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทั Iงนี I การเปลี.ยนแปลงในมลูค่า
สทิธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

10) ความเสี�ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื�น 

การที.กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ.ากว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนรวม ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที.กองทุนรวมประเภทอื.นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

11) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ.งขึ Iนอยู่กบั
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปลี.ยนแปลงกฎหมาย
และข้อบงัคบัที.เกี.ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั Iน จึงมีความเสี.ยงที.นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปัน
ผลตามที.ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที.เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุรวมจะไมส่ามารถที.จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ.ม
การจ่ายเงินปันผลได้ในปีตอ่ ๆ ไป 

12) ความเสี�ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซื �อขาย
หน่วยลงทุน 
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การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที.บริษัทจัดการประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั Iงล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึ.งมูลค่าดังกลา่วอาจไมใ่ช่มลูคา่ที.จะซื Iอขายได้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ข) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ�งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี.ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 นอกจากนี Iอสงัหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงจากปัจจยั มหภาคอื.นๆ เช่น การวางผงั
เมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น อนั
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่กําลงัซื Iอหรือปริมาณผู้ เช่า 

2) ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�สงูขึ �น 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิ.มขึ Iนของ

จํานวนผู้ประกอบการตลาด การเพิ.มขึ Iนหรือลดลง ของความต้องการเช่า การที.มีจํานวนตลาดเพิ.มขึ Iนจะสง่ผลให้อปุทานของ

ตลาดเพิ.มขึ Iน ทําให้การแขง่ขนัในการจดัหาผู้ เช่าเพิ.มขึ Iน 

3) ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื.นๆ แม้จะมโีอกาสเกิดขึ Iนไม่บ่อยนกั แต่

หากเกิดขึ Iนในบริเวณที.ตั Iงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมแล้ว 

จะยงัคงความสญูเสยีซึ.งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการอย่างประเมินคา่ไมไ่ด้ อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมจะได้ทํา

ประกันภยัที.ครอบคลมุความเสียหายที.เกิดจากภยัธรรมชาติ อุบตัิภยั และเหตุสดุวิสยัอื.นๆ ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุรวม ทั Iงนี I เป็นไปตามเงื.อนไขที.กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทั.วไป 

ค) ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผู้เช่าช่วง 

 ค่าเช่าที.กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นที.มาของรายได้หลกัเพียงแหลง่เดียว

ของกองทุนรวม แม้ว่าทรัพย์สินดงักล่าวจะมีผู้ เช่าช่วงหลายราย แต่หากผู้ เช่าช่วงดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ.งส่งผล

กระทบตอ่ความสามารถในการชําระคา่เช่าช่วง ไม่ชําระคา่เช่าช่วง หรือ ยอมเลกิสญัญาเช่าช่วงก่อนกําหนด และกองทนุรวม

ไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าช่วงดงักล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวมได้ 

ถึงแม้ว่ากองทนุรวมจะมีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายและริบเงินประกนัจากผู้ เช่าช่วงก็ตาม 

2) ความเสี�ยงจากสัญญา 

2.1)    ความเสี.ยงจากการผิดสญัญาเช่า 

เนื.องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และนําอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยในโครงการตลาดไทเพื.อการจัดหา
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ผลประโยชน์ แม้ว่าการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมดงักลา่วจะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 20 ปี ต่อเจ้าพนกังาน
ที.ดินที.เกี.ยวข้องแล้ว ก็ตาม แต่กองทุนรวมยังมีความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ Iนจากการผิดสญัญาเช่า  ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าซึ.งได้แก่ 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  ปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื.อนไขของสญัญาเช่าที.ได้มีการจดทะเบียนสทิธิการเช่า
ดังกล่าว ซึ.งเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวม  ทําให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนํา
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ย ซึ.งจะสง่ผลกระทบต่ออตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

เพื.อเป็นการป้องกนัความเสี.ยงดงักลา่วที.อาจเกิดขึ Iน และเพื.อให้กองทนุรวมมีโอกาสได้รับการชดเชย
จากความเสียหายที.อาจเกิดขึ Iนแก่กองทนุรวม กองทนุรวมจึงจดัให้มีการดําเนินการเพื.อเป็นการลดความเสี.ยงดงักลา่ว โดย
กําหนดเงื.อนไขในการเช่าอาคารที.เช่ากบับริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิeในอาคารที.เช่าว่า 
ในกรณีที.ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดสญัญาในสาระสาํคญัจนทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที.เช่าได้ จนเป็นเหตุ
ให้กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าสิ.งปลูกสร้าง ผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่า ที. เหลืออยู่  โดยใช้วิธีการคํานวณตามวิธีเส้นตรง (Straight-line Method) รวมถึงชดเชยเงินหรือ
ผลประโยชน์อื.นใดที.ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทุนรวม รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที.กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ.งทรัพย์สินที.เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ตามที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ซึ.งจะเป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาเช่า 

2.2) การถกูโต้แย้งสทิธิตามสญัญาเช่า 

ภายใต้เงื.อนไขที.กองทนุรวมจะดําเนินการลงทนุเช่าอาคารที.เช่า เมื.อผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยได้ยินยอมลงนามในสญัญาเช่าฉบบั
ใหมร่วมถึงเอกสารหรือข้อตกลงอื.นใดที.เกี.ยวข้องกบักองทนุรวม (“ความยนิยอม”) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของจํานวนพื Iนที.ที.
ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยเช่าอยู่ในส่วนของอาคารที.เช่าซึ.งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั Iงแรกภายในเวลาก่อนการเสนอขายหน่วย
ลงทนุตอ่ประชาชนตามรายละเอียดที.กําหนดในโครงการ 

ซึ.งการลงทนุในกรณีเช่นวา่นี Iจะครอบคลมุพื Iนของผู้ เช่ารายยอ่ยที.ไมใ่ห้ความยินยอมด้วย การที.ไมไ่ด้
ให้ความยินยอมดงักลา่วจะมีผลกระทบต่อกองทนุรวม ทําให้กองทนุรวมมีสทิธิด้อยกวา่ผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยที.ยงัไมไ่ด้ให้ความ
ยินยอมซึ.งเป็นผู้ เช่าพื Iนที.ภายในอาคารที.เช่าบางส่วนอยู่ก่อนวนัที.กองทุนรวมจะลงทุน และอาจมีผลทําให้กองทุนรวมไม่
สามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่าในอาคารที.เช่าในสว่นนี Iได้ 

เพื.อเป็นการป้องกนัความเสี.ยงดงักลา่วที.อาจเกิดขึ Iน กองทนุรวมจะจดัทําสญัญาเช่าสาํหรับอาคารที.
เช่าในสว่นที.ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยและในสว่นที.ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยเป็นสญัญา
แต่ละฉบับแยกจากกัน ทั Iงนี Iหากกองทุนรวมถูกโต้แย้งสิทธิจากผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยที.ไม่ได้ให้ความยินยอมดงักล่าวก็ไม่มี
ผลกระทบตอ่สิทธิการเช่าของกองทนุรวมในอาคารที.เช่า  ในสว่นที.ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยแล้ว นอกจากนี I
กองทนุรวมได้กําหนดให้ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ต้องดําเนินการต่าง ๆ เพื.อให้ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่า
พื Iนที.รายย่อยบนอาคารที.เช่าให้ครบถ้วนทกุรายภายใน 3 ปีนบัแตว่นัที.กองทนุรวมได้จดทะเบียนสิทธิการเช่ากบั บริษัท ไทย 
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เสร็จเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีที.สญัญาเช่าหรือสญัญา ให้ใช้พื Iนที.ของผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยที.มีอยู่
เดมิกบับริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ได้สิ Iนสดุลงก่อน ในกรณีที.สญัญาเช่าที.บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั มี
กบัผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยที.ไมใ่ห้ความยินยอมสิ Iนสดุลงและผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยดงักลา่วมีความประสงค์จะเช่าพื Iนที.ในทรัพย์สนิที.
เช่าต่อไป บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด จะไม่ต่ออายุการเช่านั Iนให้แก่ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยที.ไม่ให้ความยินยอม
ดงักลา่วและจะต้องดําเนินการให้ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยที.ไม่ให้ความยินยอมดงักลา่ว ลงนามในสญัญาเช่าฉบบัใหม่กบักองทนุ



32 
 

รวมโดยตรง  และหากไม่สามารถดําเนินการได้บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั จะช่วยจดัหาผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยราย
ใหมม่าทําสญัญาเช่าพื Iนที.ดงักลา่วกบักองทนุรวมตอ่ไป 

ในระหวา่งระยะเวลาที.ยงัมิได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยดงักลา่วรายใด บริษัท ไทย แอ็
กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั จะต้องนําสง่ผลประโยชน์ใด ๆ ที.ได้รับจากผู้ เช่าพื Iนที. รายย่อยที.ไมใ่ห้ความยินยอมดงักลา่วนั Iนให้แก่
กองทนุรวม ซึ.งจะเริ.มตั Iงแตเ่วลาแปด (8.00) นาฬิกาของวนัถดัจากวนัที.กองทนุรวมกบับริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 
ซึ.งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิeอาคารที.เช่าได้ดําเนินการจดทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่กองทนุรวมตามสญัญาเช่าฉบบัที.กองทนุรวม
ได้รับความยินยอมจากผู้ เชา่พื Iนที.รายยอ่ย ณ สาํนกังานที.ดินที.เกี.ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2.3) การยกเลกิสญัญาเช่าช่วง 

ค่าเช่าช่วงที.กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นที.มาของรายได้หลกัของ
กองทนุรวมหากผู้ เช่าชว่งในทรัพย์สนิบอกเลกิสญัญาก่อนครบกําหนดตามที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงอนัเป็นกา ผิดสญัญา
เช่าช่วง หรือกรณีที.เกิดเหตุผิดสญัญาภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทนุรวมอาจต้องบอกเลิกสญัญาเช่าช่วง และอาจใช้เวลาหา
บคุคลอื.นเพื.อเข้ามาเป็นคูส่ญัญารายใหมข่องสญัญาเช่าช่วงเพื.อเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที.เช่าตอ่ไป  

2.4) การไมต่อ่อายสุญัญาเช่าช่วง 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั จะให้กองทนุรวมเช่าอาคารบางสว่นที.อยู่ในโครงการตลาดไท 

และกองทุนรวมจะนําทรัพย์สินที.เช่าดังกล่าวไปดําเนินการหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยใน
โครงการตลาดไทภายใต้สญัญาเช่าช่วง ในกรณีที.ผู้ เช่าช่วงไม่ต่ออายสุญัญาเช่าช่วงและกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วง
รายใหม่ได้อาจมีผลกระทบตอ่กองทนุรวม ทําให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้คา่เช่าช่วงจากอสงัหาริมทรัพย์ ซึ.งจะสง่ผลกระทบ
ตอ่อตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ    

3) ความเสี�ยงจากการประกันภยั 

ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงที.จะจัดให้มีการประกันภายใต้กรมธรรม์การเสี.ยงภัย

ทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance) เพื.อคุ้มครองความเสียหายที.อาจเกิดขึ Iนแก่ทรัพย์สินที.เช่า (หมายความรวมถึง

อาคารที.เช่า) โดยมีทนุประกนัภยัไม่ตํ.ากว่าราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทน

ทรัพย์สิน (Replacement Value) และกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมกับผู้ ให้

เช่าตามส่วนได้สว่นเสียที.มีอยู่ นอกจากนี I กองทนุรวมจะจดัให้มีการทําประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 

Insurance) เพื.อคุ้มครองความเสียหายต่อเนื.องจากความเสียหายที.เกิดกับทรัพย์สินที.เช่า โดยมีวงเงินประกันไม่ตํ.ากว่า

คา่ใช้จ่ายคงที. ซึ.งคงต้องจ่ายต่อไปในระหว่างที.ธุรกิจหยดุชะงกั รวมถึงผลกําไร ที.ขาดหายไป ตามที.กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับ

ในช่วงระยะเวลาที.คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที.เช่า โดยจะระบใุห้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์

ตามกรมธรรม์ อีกทั Iงกองทุนรวมจะจัดให้มีการทําประกันภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

เพื.อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที.อาจเกิดขึ Iนต่อทรัพย์สินของบคุคลภายนอก ซึ.งมีสาเหตุ

จากความประมาทเลินเลอ่หรือความบกพร่องของทรัพย์สนิที.เช่าซึ.งกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายใต้

วงเงินประกัน ข้อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ ทั Iงนี I กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้มีการเอา

ประกันภยัคุ้มครองสิทธิการเช่าเพิ.มเติมจากการประกันภยัดงักล่าว ในกรณีที.กองทนุรวมต้องสญูเสียสทิธิการเช่าก่อนสิ Iน
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ระยะเวลาที.ระบุในสญัญาเช่า ซึ.งจํานวนเงินเอาประกนัสําหรับการประกนัภยัคุ้มครองสิทธิการเช่าจะขึ Iนอยู่กบัมลูค่าสิทธิการ

เช่า ซึ.งเปลี.ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ของสญัญาเช่า โดยจะระบใุห้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ 

อนึ.ง หากเกิดเหตกุารณ์ที.มิได้อยูภ่ายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความเสียหายนั Iนเกินกว่า

วงเงินที.ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผู้ ให้เช่าหรือกองทนุรวมไม่สามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนได้ครบถ้วนตาม

กรมธรรม์  ซึ.งในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวม  และอาจทําให้รายได้ในอนาคตไมเ่ป็นไปตาม

ประมาณการที.คาดไว้  

4) ความเสี�ยงเกี�ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

เนื.องจากในการนําอาคารที.เช่าออกหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยเพื.อนําพื Iนที.ไป

ใช้ประโยชน์ในการจําหนา่ยสนิค้านั Iน กองทนุรวมในฐานะผู้ให้เช่าช่วงไม่จําต้องได้รับใบอนญุาตจดัตั Iงตลาด และใบอนญุาต

อื.นที.จําเป็น (ถ้ามี) โดยผู้ ที.ถือใบอนญุาตจดัตั Iงตลาดดงักลา่วในระหว่างเวลาที.กองทนุรวมลงทนุในอาคารที.เช่าจะยงัคงเป็น

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิeในอาคารที.เช่า และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า 

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด จะต้องทําหน้าที.ในการจัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆ ตามที.กฎหมายที.เกี.ยวข้องกับ

ใบอนญุาตจดัตั Iงตลาดกําหนด อนึ.ง ในกรณีที.มีเหตทีุ.ทําให้ใบอนญุาตจดัตั Iงตลาดของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 

สาํหรับพื Iนที.ในโครงการตลาดไทที.กองทนุรวมจะเช่าถกูพกัหรือถกูเพิกถอน หรืออาจมีกรณีที.กองทนุรวมและ/หรือบริษัท ไทย 

แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในฐานะผู้ ได้รับใบอนญุาตจดัตั Iงตลาด ร่วมกนัดําเนินการใดๆ โดยใช้ความพยายามอย่างดีที.สดุ

เพื.อแก้ไขหรือปฏิบตัิให้ถกูต้องเกี.ยวกบัใบอนญุาตประกอบกิจการตลาดตามที.กฎหมายที.เกี.ยวข้องกําหนดแล้ว แตไ่มส่ามารถ

แก้ไขได้  ซึ.งอาจมีผลให้มีการถกูพกัหรือถูกเพิกถอนใบอนญุาตทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารบางสว่น

หรือทั Iงหมดได้ ในกรณีนี Iอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ.งในกรณีดังกล่าวนี Iบริษัทจัดการอาจ

ดําเนินการเลกิกองทนุรวม  

ในกรณีที.ต้องเลิกกองทนุรวมเนื.องจากกรณีดงักล่าวข้างต้น เงินลงทนุที.ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับคืนจะเป็นไป

ตามยอดเงินคงเหลือหลงัจากการชําระบญัชี ดงันั Iน  ในกรณีดงักลา่วนี Iผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงอาจมีความเสี.ยงที.จะได้รับเงินลงทนุ

คืนในจํานวนที.ตํ.ากวา่มลูคา่ที.ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ (ตํ.ากวา่ 9.9 บาท) 

5) ความเสี�ยงเรื�องการเปลี�ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในอาคารที�เช่า 

เนื.องจากอาคารที.เช่าบางสว่นมีการเปลี.ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในพื Iนที.สว่นที.เป็นพื Iนที.จอดรถให้เป็นพื Iนที.

การค้า ดงันั Iน เจ้าของอาคารดงักล่าวอาจถูกหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้องสั.งให้ดําเนินการใดๆ เพื.อแก้ไขกรณีดงักล่าวให้

ถกูต้อง ซึ.งอาจมีผลให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารบางสว่นหรือทั Iงหมดได้ ในกรณีนี Iอาจสง่ผลกระทบต่อผล

ประกอบการของกองทนุรวม 

6)    ความเสี�ยงในการจัดหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เนื�องจากผลประกอบการของกองทุนรวม

ขึ �นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
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เนื.องจากกองทุนรวมจะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยการนําออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยโดยตรง 

ซึ .งจะมีจํานวนผู้ เช ่านบัพนัราย ดังนั Iน กองทุนรวมจะแต่งตั Iงบริษัท ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ์ จํากัด ซึ.งเป็นเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ และเป็นผู้บริหารตลาดไทมาตั Iงแต่ก่อตั Iงตลาดไท ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  โดย

กําหนดให้มีหน้าที.ตา่งๆ เกี.ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิ ซึ.งรวมถึงการร่วมกําหนดนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิซึ.งจะสง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

ด้วยเหตุดังกล่าว หากบริษัท  ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ์ จํากัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที.เป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม  กองทนุรวมอาจ ต้องใช้ความพยายามในการจดัหาบคุคลอื.นที.สามารถบริหารจดัการ

ทรัพย์สินได้ดีเทียบเท่ากบับริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ในกรณีเช่นว่านี I อาจจะสง่ ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผล

ประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม 

7) ความเสี�ยงจากการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 ด้วยในการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทนุรวมนั Iน สามารถทําได้ทั Iงในลกัษณะ

ของการนําทรัพย์สนิออกให้ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยทําการเช่าช่วงโดยตรง  และ/หรือให้ผู้ประกอบกิจการเช่าช่วงเหมาทรัพย์สิน

เพื.อนําไปจดัหาผลประโยชน์ตอ่ไป 

ในกรณีที.กองทุนรวมนําทรัพย์สินออกให้เช่าช่วงเหมาภายใต้ข้อตกลง ที.กองทนุรวมจะต้องได้รับความ

ยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ซึ.งเป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทนุรวม แม้ว่าผลตอบแทนที.กองทุนรวมจะ

ได้รับคือค่าเช่าช่วงเหมาซึ.งจะเป็นไปตามอตัราตามที.ได้ตกลงกนัไว้กบัผู้ เช่าช่วงเหมา ดงันั Iน จึงทําให้ผลตอบแทนที.กองทนุรวม 

จะได้รับค่อนข้างสมํ.าเสมอ อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระค่าเช่าช่วงของผู้ เช่าช่วงเหมาเป็นความเสี.ยงสําคญั ที.

ต้องคํานึงถึง เนื.องจากในกรณีที.ผู้ เช่าช่วงเหมาประสบปัญหาทางการเงินซึ.งสง่ผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าช่วง

แก่กองทนุรวมทั Iงหมดหรือบางส่วน และ/หรือยกเลิกสญัญาเช่าช่วงเหมาก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วง เหตุการณ์

ดงักลา่วจะกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาํคญั    

ในอีกทางหนึ.ง หากกองทนุรวมนําทรัพย์สนิออกให้ผู้ เช่าพื Iนที.รายยอ่ยทําการเช่าช่วงโดยตรงนั Iน กองทุนรวม

ก็จะได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าอย่างเต็มที.  ซึ .งจะมากห รือ น้อยนั Iนขึ Iนอยู่ก ับความสามารถในการบ ริหา ร

ทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมแต่งตั Iง    

อนึ.ง ในการให้เช่าช่วงโดยตรงนั Iน กองทุนรวมจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยนบัพนั

ราย ซึ.งการควบคุมดูแลผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยจํานวนมากให้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่า กฎระเบียบและตามกฎหมายโดย

เคร่งครัดนั Iน  มีข้อจํากัดและอาจเป็นไปด้วยความยากลําบาก อาทิ อาจมีกรณีที.ผู้ เช่าช่วงนํา สิ.งผิดกฎหมายและ/หรือ

ยินยอมให้มีแรงงานที.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  และ/หรือผู้ เช่าช่วงอาจชําระค่าเช่า

ช่วงล่าช้าหรือไม่ชําระค่าเช่าช่วง เป็นต้น ในกรณีเช่นว่านี Iอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของกองทนุรวมโดยตรง และ/หรือ อาจทําให้กองทนุรวมในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิถกูพิจารณาว่ามีสว่นผิดหรือ
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ต้องรับผิดด้วย อย่างไรก็ดี เพื.อเป็นการลดความเสี.ยงดงักล่าว กองทุนรวมจะแต่งตั Iงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื.อทําหน้าที.

ติดต่อประสานงานกบัผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยแทนกองทุนรวม และดูแลให้ผู้ เช่าพื Iนที.รายย่อยปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาเช่า

กฎระเบียบและตามกฎหมาย 

8) ความเสี�ยงจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าทําสัญญาเช่ากับเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือ สญัญาตา่ง ๆ ที.เกี.ยวเนื.องกบัการลงทนุและการบริหารของกองทนุรวมเพื.อประโยชน์ในการจดัหา

จดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม และผกูพนัให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คูส่ญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ

แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ เช่น ในสญัญาเช่าจะกําหนดห้ามมิให้บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั จําหน่าย จ่าย โอน 

หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรัพย์สนิที.เช่าโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากกองทนุรวม แตบ่ริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 

อาจจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที.เช่า โดยผิดสญัญา เป็นต้น ในกรณีเช่นว่านี I แม้กองทนุรวมจะมีสิทธิที.จะบอกเลิกสญัญา 

เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที.ชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที.คู่สญัญาผิดสญัญา

ดงักลา่ว ทําให้กองทนุรวมอาจไมไ่ด้รับผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที.กําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไม่

สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมในการที.จะซื Iอทรัพย์สินของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ใน

โครงการตลาดไท ตามข้อกําหนด หรือ คู่สญัญาไมชํ่าระคา่เสยีหายตามที.กองทนุรวมเรียกร้อง ดงันั Iน กองทนุรวมจึงอาจต้อง

นําเรื.องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซึ.งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที.กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 

นอกจากนี I ผลแหง่คดีขึ Iนอยู่กบัคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมี  คําพิพากษาให้กองทนุรวมชนะคดี กองทนุรวมอาจ

ประสบความยุ่งยากในการบังคับการให้เป็นไปคําพิพากาษาของศาล ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี.ยงที.จะไม่ได้รับ

ผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที.คาดการณ์ไว้  

9) ความเสี�ยงจากการที�กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าอาคารได้ 

ในบางกรณีกองทนุรวมอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารที.เช่าได้ไม่ว่าทั Iงหมดหรือบางสว่นเนื.องจากอาคารที.เช่าถกูยึด

หรืออายดัตามคําสั.งศาล ผู้ให้เช่าถกูศาลสั.งพิทกัษ์ทรัพย์ชั.วคราว หรือพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสั.งให้ล้มละลาย   

ซึ.งในกรณีดงักล่าวหากผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่า 

กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Iได้ทันที และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสัดส่วนของ

ระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื.นใดที.ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม 

ตลอดจนค่าขาดประโยชน์จากการที.กองทุนรวม   ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ.งทรัพย์สินที.เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที.

เหลอือยูต่ามระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่า (โปรดดรูายละเอียดในสรุปสญัญาเช่า - ข้อเหตแุหง่การเลกิสญัญา และผล

แหง่การเลกิสญัญา) 
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10) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการกู้ยมืเงนิ 

ในกรณี ที. กองทุนรวมได้ดํา เนินการให้มีการกู้ ยืม เงินตามหลัก เกณ ฑ์ ที. กํ าหนดที. กํ าหนดไว้ใน

โครงการ  กองทนุรวมอาจมีความเสี.ยงเกิดขึ Iนจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วได้ เนื.องจากการเปลี.ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ

อตัราดอกเบี Iย ซึ.งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง

กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงที.จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี Iยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั Iงนี I กองทนุรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการใดๆ

เพื.อลดความเสี.ยงดงักลา่ว เช่น การป้องกนัความเสี.ยงจาการผนัผวนของอตัราดอกเบี Iย หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระ

หนี I เป็นต้น อย่างไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดงักลา่ว กองทนุรวมจะดําเนินการโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

เป็นสาํคญั    

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  -ไมม่-ี 

6.  ข้อมูลสาํคัญอย่างอื�น 

   - ไมม่-ี  

7.  ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุนเป็นผู้ออก 

7.1 ข้อมลูหนว่ยลงทนุ หลกัทรัพย์ ตราสารที.กองทนุเป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุนให้ระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลค่าที.ตราไว้จํานวนประเภทและราคาของ

หนว่ยที.เสนอขาย ราคาเสนอขายวนัแรก จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ถ้ามี) มลูคา่ตอ่หนว่ย ณ ปัจจบุนั 

 (1) จํานวนหนว่ยลงทนุ  :   180,000,000.00  หนว่ย 

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

 (3) มลูคา่ที.ตราไว้  :  9.90  บาท 

 (4) ราคาของหนว่ยที.เสนอขาย  :  10.00  บาท 

 (5) ราคาเสนอขายวนัแรก :  10.00  บาท 

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

 (7) มลูคา่ตอ่หนว่ย ณ ปัจจบุนั  :  11.6769  บาท 

7.1.2 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ เช่น ราคาปิด (ณ สิ Iนปี หรือวนัเปิดรอบบญัชี) ราคาสงูสดุ,ราคาตํ.าสดุ,มลูคา่ตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization),มลูคา่การซื Iอขายเฉลี.ยตอ่ปี (Trade Volume) และคา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปีและ

วนัสิ Iนปี เป็นต้น 

   ราคาปิด ณ สิ Iนปี   :    25.75   บาท/หนว่ย 

   ราคาสงูสดุ   : 28.00   บาท/หนว่ย 

   ราคาตํ.าสดุ   :  25.00   บาท/หนว่ย 
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   มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :  4,635,000,000   บาท 

   มลูคา่การซื Iอขายเฉลี.ยตอ่วนั(Trade Volume)  :     133,767    บาทตอ่วนัทําการ  

   คา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปี   : 11.5566  บาท/หนว่ย 

   คา่ NAV ของกองทนุวนัสิ Iนปี   : 11.6769  บาท/หนว่ย  

7.1.3 กรณีที.กองทนุรวมมีการแบ่งหนว่ยลงทนุออกเป็นหลายชนิด (share class) ให้ระบรุายละเอียดของหนว่ย

ลงทนุแตล่ะชนิดที.มีสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนที.แตกตา่งกนั 

   -ไมม่-ี 

7.1.4 กรณีที.กองทนุรวมมีการลดทนุจดทะเบียน หรือลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ ให้มกีารระบรุายละเอียดเกี.ยวการ

ลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครั Iง โดยต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี I 

 (ก) เหตแุหง่การลดทนุจดทะเบียน 

    - ตามมติ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุครั Iงที. 1/2553 ลงวนัที. 18 ตลุาคม 2553      

 (ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที.ลดแตล่ะครั Iง 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียน  :  1,800,000,000.00  บาท 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียนที.คงเหลอื :  1,782,000,000.00  บาท 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที.ลด  :  0.10  บาท/หนว่ยลงทนุ 

    - จํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุคงเหลอื :  9.90  บาท/หนว่ยลงทนุ 

  (ค) วนัปิดสมดุทะเบียนและวนัที.ดําเนินการเฉลี.ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

    - วนัปิดสมดุทะเบียน  :  วนัที. 7 มกราคม พ.ศ. 2554 

    - วนัที.ดําเนินการเฉลี.ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  วนัที. 19 มกราคม พ.ศ.2554 

7.1.5 กรณีที.กองทุนออกหลกัทรัพย์ที.เป็นตราสารหนี I (เช่น หุ้ นกู้  หรือ REIT BOND) ให้ลักษณะสําคัญของ

หลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จํานวนมูลค่าที.ยังไม่ไถ่ถอน วันครบกําหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื.อนไขอื.นที.เป็น

สาระสาํคญั 

   -ไมม่-ี 

 

7.2 ข้อมลูหนว่ยลงทนุ ให้ระบชืุ.อกลุม่ผู้ ถือหนว่ยดงัตอ่ไปนี I พร้อมทั Iงจํานวนหนว่ยที.ถือและสดัสว่นการถือครั Iงลา่สดุ 

7.2.1 กลุม่ผู้ ถือหนว่ยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจํุานวนหนว่ยและร้อยละเมื.อเทียบกบัหนว่ยที.ลงทนุ 
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                                                     รายชื�อผู้ถอืหน่วยลงทุน 10 รายแรก 

                                            กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท 
                                                           ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ลาํดับ รายชื�อ จาํนวนหน่วย % 

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

2 นายประพนัธ์ ภทัรประสทิธิe 32,000,000 17.78 

3 นายประสงค์ ภทัรประสทิธิe 32,000,000 17.78 

4 นางยพุดา ภทัรประสทิธิe 12,049,450 6.69 

5 นางชนญัญา ภทัรประสทิธิe 12,049,450 6.69 

6 นายธิติ องัคณะวฒันา 5,100,000 2.83 

7 นางสาวอรจิรา องัคณะวฒันา 5,100,000 2.83 

8 นายพิชิต นิ.มกลุ 2,016,000 1.12 

9 บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จํากดั 1,800,000 1.00 

10 นางวิภาวรรณ เตชาพลาเลศิ 1,140,100 0.63 

 

7.2.2 ผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่(ถือหนว่ยลงตั Iงแตร้่อยละ 10 ขึ Iนไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดยีวกนั) 

   - บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั   

   - นายประพนัธ์ ภทัรประสทิธิe 

   - นายประสงค์ ภทัรประสทิธิe 

7.2.3 กลุ่มผู้หน่วยรายใหญ่ของกองทุนโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนด นโยบายการจัดการหรือการ

ดําเนินงานของบริษัทจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเข้าเป็นกรรมการที.มีอํานาจจดัการ 

   - ไมม่ี - 

7.3 การจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ 

7.3.1 ระบนุโยบายที.จา่ยผลตอบแทนของกองทนุรวมที.จะจ่ายให้ผู้ ถือหน่วย ทั Iงในรูปแบบเงินปันผลและการลด

เงินทนุจดทะเบียน 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 2 ครั Iง    

(1) ในกรณีที.กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที.ไม่รวมกําไรที.ยงัไม่เกิดขึ Iนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั Iน   
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(2) ในกรณีที.กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ.มขึ Iนในรอบระยะเวลา

บญัชี ที.มีการจ่ายเงินปันผลนั Iน 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ Iนรอบระยะเวลาบญัชีที.มีการจ่ายเงินปันผลนั Iนโดยกรณีที.บริษัทจัดการ ไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

เงื�อนไขเพิ�มเติม : 

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที.จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ตํ.า

กวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที.จะไมจ่่ายเงินปันผลในครั Iงนั Iนและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวด

สิ Iนปีบญัชี 

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที.ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที.

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/

หรือหนว่ยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่น

ผนัเป็นอยา่งอื.น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั Iน  

เงื�อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

(1)    ในกรณีที.ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุ

ของกองทนุรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมด 

บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกันนั Iนในสว่นที.เกินกว่า 1 ใน 3 

ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมด   

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามกรณีที.ระบขุ้างต้น บริษัทจดัการจะ

คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุที.มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายที.อยู่ในกลุม่บคุคลนั Iน โดยจะใช้

วิธีการเฉลี.ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอด

รวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที.มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุม่บคุคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั Iงหมด) ทั Iงนี I บริษัทจดัการจะกนัเงินสว่นที.ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วออกจาก

บญัชีของกองทุนรวม โดยจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวมาคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และบริษัท

จดัการจะดําเนินการยกเงินปันผลทั Iงจํานวนดงักลา่วให้แก่แผ่นดิน เว้นแต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหน่วยงานอื.น

ใดที.เกี.ยวข้องจะประกาศกําหนด สั.งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น 
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(2) ในกรณีที.บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที.ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดเป็นบคุคลตาม  

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั Iนในสว่นที.เกินกวา่ร้อยละ 50 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามกรณีที.ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุที.มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายที.อยู่ในกลุม่บคุคลนั Iน โดยจะใช้
วิธีการเฉลี.ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอด
รวมของจํานวนหนว่ยลงทนุ ที.มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั Iงหมด) ทั Iงนี I เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื.นใดที.เกี.ยวข้องจะประกาศ
กําหนด สั.งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น 

(3) ในกรณีที.บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที.ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน หน่วย
ลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดเป็นบริษัทจดัจําหน่ายหนว่ยลงทนุตามข้อ 6.1 (ข) ในช่วงระยะเวลาที.บคุคลดงักลา่วถือหนว่ย
ลงทนุที.รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ แตท่ั Iงนี I ต้องไมเ่กินหนึ.งปีนบัแตว่นัที.รับหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั Iน 

(4) ในกรณีที.ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมวา่ผู้ ที.เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่า
ในอสงัหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุน
รวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2. ปิดประกาศไว้ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้

ที.ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  

3.  ส่งหนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที.มีชื.ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเป็นเช็คขีด

คร่อมเฉพาะสั.งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื.อและที.อยูที่.ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(7)  ในกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้องตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื.อการอื.นใดนอกจากเพื.อประโยชน์

ของกองทนุรวม 
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7.3.2 ประวตัิการจา่ยเงินปันผล การจา่ยเงินคืนทนุ ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

ครั�งที� ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิ 
ปันผล จาํนวนเงิน ต่อหน่วย 

1 16 ส.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553 25,200,000.00 0.14 15 มี.ค.2554 31 มี.ค.2554 
2 1 ม.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2554 63,000,000.00 0.35 15 มิ.ย.2554 30 มิ.ย.2554 

3 1 เม.ย. 2554 – 30 มิ.ย. 2554 63,000,000.00 0.35 31 ส.ค.2554 15 ก.ย.2554 
4 1 ก.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2554 63,000,000.00 0.35 30 พ.ย.2554 15 ธ.ค.2554 

5 1 ต.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554 63,000,000.00 0.35 29 ก.พ.2555 15 มี.ค.2555 

6 1 ม.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555 68,400,000.00 0.38 31 พ.ค. 2555 15 มิ.ย.2555 

7 1 เม.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 68,400,000.00 0.38 5 ก.ย. 2555 14 ก.ย. 2555 
8 1 ก.ค. 2555-30 ก.ย. 2555 68,400,000.00 0.38 30 พ.ย. 2555 14 ธ.ค.2555 
9 1 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 64,800,000.00 0.36 1 มี.ค. 2556 15 มี.ค.2556 

10 1 ม.ค. 2556 – 31 มี.ค.2556 64,800,000.00 0.36 3 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556 
11 1 เม.ย. 2556-30 มิ.ย. 2556 66,600,000.00 0.37 30 ส.ค. 2556 13 ก.ย. 2556 
12 1 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556 59,400,000.00 0.33 29 พ.ย. 2556 18 ธ.ค. 2556 

13 1 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 64,800,000.00 0.36 3 มี.ค. 2557 17 มี.ค.2557 
14 1 ม.ค.2557 – 31 มี.ค.2557 66,600,000.00 0.37 30 พ.ค.2557 16 มิ.ย.2557 
15 1 เม.ย.2557 – 30 มิ.ย.2557 64,800,000.00 0.36 29 ส.ค.2557 15 ก.ย.2557 

16 1 ก.ค.2557 – 30 ก.ย.2557 59,400,000.00 0.33 28 พ.ย.2557 17 ธ.ค.2557 
17 1 ต.ค.2557-31 ธ.ค.2557 59,400,000.00 0.33 27 ก.พ.2558 16 มี.ค.2558 
18 1 ม.ค.2558-31 มี.ค.2558 74,358,000.00 0.4131 27 พ.ค02558 15 มิ.ย.2558 

19 1 เม.ย.2558-30 มิ.ย.2558 67,680,000.00 0.376 31 ส.ค.2558 14 ก.ย.2558 
20 1 ก.ค.2558-30 ก.ย.2558 81,000,000.00 0.45 30 พ.ย.2558 16 ธ.ค.2558 
21 1 ต.ค.2558-31 ธ.ค.2558 73,800,000.00 0.41 29 ก.พ.2559 14 มี.ค.2559 

22 1 ม.ค.2559 - 31 มี.ค.2559 82,350,000.00 0.4575 31.พ.ค.2559 14 มิ.ย.2559 
23 1 เม.ย.2559 - 30 มิ.ย.2559 77,490,000.00 0.4305 31 ส.ค.2559 15 ก.ย.2559 
24 1 ก.ค.2559  - 30 ก.ย.2559 81,090,000.00 0.4505 30 พ.ย.2559 15 ธ.ค.2559 

25 1 ต.ค.2559 - 31 ธ.ค.2559 81,090,000.00 0.4505 28 ก.พ.2560 15 มี.ค.2560 
26 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค.2560 82,764,000.00 0.4598 30 พ.ค.2560 13 มิ.ย.2560 
27 1 เม.ย.2560 - 30 มิ.ย.2560 78,840,000.00 0.4380 31 ส.ค.2560 14 ก.ย.2560 

28 1 ก.ค.2560 - 30 ก.ย.2560 59,850,000.00 0.3325 30 พ.ย.2560 15 ธ.ค.2560 
29 1 ต.ค.2560 - 31 ธ.ค.2560 70,740,000.00 0.3930 28 ก.พ.2561 15 มี.ค.2561 
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ประวัติการลดทุน 

ครั�งที� 
จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงินทุน 
จาํนวนเงนิทุน 
จดทะเบียนที�ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลังการลดเงนิทุน 

วันปิดสมุด 
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

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

เหตุแห่งการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

- ตามมตกิารประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครั Iงที. 1/2553 ลงวนัที. 18 ตลุาคม 2553      

ประวัติการเพิ�มทุน 

  -ไมม่-ี 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 บริษัทจดัการ :      บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

 เลขที. 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั Iน 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

 กรุงเทพมหานคร 10120   

       โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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 Organization Chart / Management Structure 

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

สํานกัตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

สํานกักํากบัดูแลการ
ปฏบิตังิาน

(Compliance Office)

กรรมการผูจ้ดัการ
(Chief Executive Officer)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ
การตลาด นครหลวง

(Business Development &

Marketing Dept. - Greater 

Bangkok)ฝ่ายวจิยั
(Research Dept.)

สาํนกัสง่เสรมิภาพลกัษณ์
องคก์ร

(Corporate Image and Brand 

Management Office)

ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์
(Customer Relationship 

Management Dept.)

สายงานกลยทุธอ์งคก์ร
(Corporate Strategy Group)

ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์ร
(Corporate Strategy Dept.)

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล
(Human Resources Dept.)

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ
(CEO Office)

สายงานพฒันาธุรกจิและ
การตลาด 1

(Business Development & 

Marketing Group 1)

สายงานพฒันาธุรกจิและ
การตลาด 2

(Business Development & 

Marketing Group 2)

ฝ่ายลงทนุตราสารหนี-
(Fixed Income Dept.)

ฝ่ายที.ปรกึษาการ
ลงทนุธนบดี

(Private Wealth Dept.)

สายงานจดัการลงทนุ
(Investment Management Group)

สายงานกองทุนอสงัหารมิทรพัย์
และกองทนุสว่นบุคคล

(Property Fund & Private Fund Group)

สายงานกองทนุสาํรองเลี-ยงชพี
(Provident Fund Group)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ
การตลาด ภูมภิาค

(Business Development &

Marketing Dept. - Provincial 

Area)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ
การตลาด 2

(Business Development  & 

Marketing Dept. 2)

ฝ่ายคา้หลกัทรพัย์
(Dealing Dept.)

งานสนบัสนุนการลงทุน
(Supporting Unit)

ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและ
ลกูคา้สมัพนัธ์

(Strategic Asset Allocation & 

Fund Marketing Dept.)

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal Dept.)

งานสนบัสนุนกองทุนรวม
(Fund Support Unit)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ
จดัการทรสัต์

(Business Development &

Management Real Estate

Investment Trust Dept.)

ฝ่ายทะเบยีนกองทนุ
สํารองเลี-ยงชพี
(Provident Fund

Registration Dept.)

สํานกัเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(Information Technology Office)

ฝ่ายบญัชกีารเงนิ 
(Corporate Finance &

Accounting Dept.)

ฝ่ายบรกิารกลาง
(Central Services Dept.)

โครงสรา้งองคก์ร

คณะกรรมการบรหิารความเสี.ยง
(Risk Management Committee)

ฝ่ายกองทุน
สํารองเลี-ยงชพี

(Provident Fund Dept.)

ฝ่ายที.ปรกึษาและพฒันา
ตวัแทนขายอสิระ

(Distributor Development & 

Consultant Dept.)

ฝ่ายกองทุนอสงัหารมิทรพัย์
และกองทนุโครงสรา้งพื-นฐาน
(Property Fund & Infrastructure 

Fund Dept.)

ฝ่ายลงทุนทางเลอืก
(Alternative Investment Dept.)

ฝ่ายบรหิารความเสี.ยง
(Risk Management Dept.)

คณะกรรมการบรษิทั
(Board of Directors)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
(Nominating and Remuneration Committee)

ฝ่ายทะเบยีนกองทนุรวม
(Mutual Fund Registration Dept.)

คณะกรรมการจดัการลงทุน
(Investment Committee)

ฝ่ายลงทุนตราสารทนุ
(Equity Dept.)

ฝ่ายปฏบิตักิารกองทุน
(Fund Operation  Dept.)

สายงานปฏบิตักิาร
(Operation Group)
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๏ รายชื�อผูถื้อหุน้  ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที. 8 สงิหาคม 2560 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  99.99%  

 

๏ คณะกรรมการบริษัท  

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ตําแหนง่     ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี.ยง 

2. นาย ธวชั  อยูย่อด                    ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี.ยง 

3. นางดนชุา ยินดพิีธ             ตําแหนง่     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ            ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายลวรณ  แสงสนิท                ตําแหนง่     กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี.ยง 

6. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์        ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

7. นายสรุพล โอภาสเสถียร           ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางชวินดา หาญรัตนกลู          ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ             

 

๏ คณะผูบ้ริหาร 
1. นางชวินดา หาญรัตนกลู    ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ  

2. นายวิโรจน์  ตั Iงเจริญ          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1   

3. นายวีระ วฒุิคงศิริกลู          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส   

ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ  

4. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานกองทนุสาํรองเลี Iยงชีพ  

5. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์   ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ 

 ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 

6. น.ส.วรวรรณี ตั Iงศิริกศุลวงศ์ ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
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๏ ผูจ้ดัการกองทนุอสงัหาริมทรพัย์  

• ชวินดา หาญรัตนกลู, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จาํนวนปีที�ประกอบอาชพีในสาขานี � / ในบริษัทนี � 29 ปี/8 ปี 

การได้ รับใบอนุญาตที� เกี� ยวข้อง ใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย (CFP) และ ผู้ จัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ 

คุณสมบัติหลัก   - กําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์    

กองทรัสต์เพื.อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื Iนฐาน และกองทุนส่วน

บคุคล ให้สอดคล้องกบันโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั Iงกองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนที.เหมาะสม และยื.นขอ

อนุมัติจัดตั Iงกองทุน ต่อสํานักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการ

บริหารกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและกฎกณฑ์ที.เกี.ยวข้อง 

ประสบการณ์   2557–ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

2553– 2557   รองกรรมการผู้จดัการ, กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บมจ.

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
                      2543–2552   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส , ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวม

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

                2538 – 2542   ผู้ อํานวยการอาวโุส , ฝ่ายกองทุนสว่นบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา 
จํากดั (มหาชน)  

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

 
การปฏิบัตหิน้าที�ในปัจจุบนั   กรรมการผู้จดัการ, ผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุสว่นบคุคล , บมจ.

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
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ไพรัช มิคะเสน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จาํนวนปีที�ประกอบอาชพีในสาขานี � / ในบริษัทนี � 20 ปี/8 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

คุณสมบัตหิลกั -รับผิดชอบงานบริหารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทั Iงนําเสนอลกูค้าถึงแนวทางการจดัตั Iงกองทนุรวมทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทนุรวมโครงสร้างพื Iนฐานและกองทรัสต์เพื.อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
(REIT) ,ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตั Iงกองทนุ และสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ลงทนุที.เหมาะสม และยื.นขอ
อนมุตัิจดัตั Iงกองทนุ ตอ่ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมถงึการดแูลการบริหารกองทนุ
ให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ที.เกี.ยวข้อง 

ประสบการณ์  2556 - ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ, ฝ่ายกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื Iนฐาน, 
บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

2553 – 2556       ผู้ อํานวยการอาวุโส, ผู้ จัดการกองทุน ,ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุน  
โครงสร้างพื Iนฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

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 (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado at Denver, 
2539   ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจ (เอก: การเงิน) , University of Denver 
2536   ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจ (เอก: การธนาคาร) , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การปฏิบัติหน้าที�ในปัจจุบัน  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ, ผู้ จัดการกองทุน ,ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุน 
โครงสร้างพื Iนฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

 

หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

 ในการจดัการกองทนุรวมบริษัทจดัการมีหน้าที.และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทนุ

รวมให้เป็นไปตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที.และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี I  

(1) การบริหารกองทนุรวม  

(ก) จัดการกองทุนรวมให้ เป็นไปตามที. ระบุไว้ในโครงการที. ได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทั Iงสญัญาต่าง ๆ ที.กองทุนรวมเป็น

คูส่ญัญา ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที.ตามบทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด  
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(ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแต่งตั Iงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

และหนงัสอืชี Iชวน โดยมีสาระสาํคญัไมต่า่งจากร่างข้อผกูพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสอืชี Iชวนที.ผา่นการพิจารณาอนมุตัิจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จดัส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนงัสือชี Iชวนและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดงัตอ่ไปนี I 

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจดัส่งหนังสือชี Iชวนให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า  1 วนัทําการ ก่อนการเริ.มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี Iชวนให้แก่ผู้ ลงทุน และจะจัดส่ง

เอกสารดงักลา่วผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือชี Iชวนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and 

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

• ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องหรือดําเนินการให้บริษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน และผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสือชี Iชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัพร้อมทั Iงใบจองซื Iอหน่วยลงทุนให้ผู้ ที.
สนใจลงทุนและจดัให้มีหนงัสือชี Iชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ บริษัทจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

• เมื.อสิ Iนสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุจนถึงก่อนการเลกิกองทนุรวม บริษัทจดัการจะ

จดัให้มีรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ที.ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื.อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ 

และจัดสําเนาให้เมื.อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ หากมีการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข

เพิ.มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า และไม่เกิน 15 วนั นบัตั Iงแตว่นัถดัจากวนัที.ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือวนัที.ได้มีมติให้แก้ไขเพิ.มเติมโครงการ แล้วแต่

กรณี  

(ง) ในกรณีที.บริษัทจดัการแตง่ตั Iงบริษัทจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที.ในการจดัจําหนา่ย

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไมเ่ป็นกลุม่บคุคลกลุม่เดียวกนักบัเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้

โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุ 

(จ) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สนิอื.น รวมทั Iงการหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุ โดยการซื Iอ 

เช่า โอน จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า และเปลี.ยนแปลงเพิ.มเติมปรับปรุงทรัพย์สินที.กองทนุรวมลงทนุ หรือทรัพย์สินอื.นที.ลงทนุ

ไว้ ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื.อนไข วิธีการที.กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและ

หลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และตลาด

หลกัทรัพย์ด้วย  
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(ฉ) ในกรณีที.ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไป

ตามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ดําเนินการเพิ.มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.กําหนด

ไว้ในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ ประกาศกําหนด  

(ซ) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื.อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที.กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฌ) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ญ) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฎ) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฏ) สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่ง ๆ ที.เกี.ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือ

สอบทานการประเมินคา่ตามที.บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี I  

• บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิหรือบคุคลที.ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิใน

การสาํรวจอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื.อการประเมินคา่ 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที.ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจ

สภาพอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามที.กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฐ) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วยลงทุน

รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ฑ) เปลี.ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ.มเติมโครงการ หรือวิธีจัดการกองทุนรวมตามข้อกําหนด เงื.อนไข 

หลกัเกณฑ์ที.ระบไุว้ในโครงการ  
(ฒ) กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุรวม ซึ.งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย  

(ณ) ปฏิบัติหรือดําเนินการอื.น ๆ เพื.อให้บรรลุซึ.งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ.ง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมภายใต้ขอบเขตหน้าที. และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั Iงนี I จะต้องไมข่ดัต่อ

กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยข้อง 

(ด) ดําเนินการเลกิกองทนุรวม ตามที.กําหนดไว้ในโครงการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื.นใด ตามที.กําหนดไว้

ในโครงการ  

(3) การแตง่ตั Iงบคุคลที.เกี.ยวข้องดงัตอ่ไปนี I เพื.อการจดัการกองทนุรวม 
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(ก) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

(ข)  บคุคลที.ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื.อทําหน้าที.ตามหลกัเกณฑ์

ที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี I 

• ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื.อทําหน้าที.ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ.ง

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

• ผู้จดัการกองทนุรวมเพื.อทําหน้าที.ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ.งทรัพย์สินตามข้อ 6.2 

เพื.อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทั Iงนี I บริษัทจดัการจะประกาศรายชื.อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการของบริษัท  

(ค) ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ.งมีคุณสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วา่ด้วยคณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี.ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

และผู้ดูแลผลประโยชน์อื.นแทนตามเงื.อนไขในการเปลี.ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ที.กําหนดไว้ในโครงการ ทั Iงนี I โดยได้รับ

อนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ รวมถึงการเปลี.ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม และ

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุอื.นที.มีคณุสมบตัติามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั Iงดงักลา่วให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนที.บริษัทจัดการจะแต่งตั Iงต้องสามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้

ลงทนุตา่งด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ.ง ภายหลงัจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครั Iงแรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด  

(จ) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทั Iงนี I บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวนั Iนจะต้องอยู่ในบัญชี

รายชื.อที.ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั Iงนี I ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว จะต้องมีคณุสมบตัิและ

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที.ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ที.ปรึกษา (ถ้ามี) ที.ทําหน้าที.เป็นที.ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

(ซ) ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ทั Iงนี I ผู้สอบบัญชีดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื.องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี รวมถึงการ

เปลี.ยนตัวผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม และผู้สอบบัญชีอื.นที.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั Iงดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฌ) ผู้ ชําระบญัชีกองทุนรวมเพื.อทําหน้าที.รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

หน้าที.อื.น ๆ ที.จําเป็นเพื.อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ Iน เมื.อเลกิกองทนุรวม  
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(ญ) บุคคลอื.นใดเพื.อทําหน้าที.ต่าง ๆ ที.เกี.ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง 

ผู้ เชี.ยวชาญตา่ง ๆ ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที. ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

(4) การดําเนินการอื.น ๆ  

(ก) ยื.นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ.งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทุน

รวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนัทําการ นบัตั Iงแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

(ข) ยื.นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื.อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ค)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที.หลกัฐานดงักลา่ว

สญูหายหรือถกูทําลาย  

(ง)  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนํา

ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/

หรือบุคคลอื.นซึ.งเห็นชอบโดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที.ไม่อาจดําเนินการได้เนื.องจากสภาพหรือ

ลกัษณะของทรัพย์สนิ 

(จ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ.งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ฉ) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงานการลงทุนของ

กองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด  

(ช) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ให้เป็นไป

ตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เงื.อนไขและวิธีการจดัตั Iงและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที.

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ซ) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในกรณีที.มีเหตกุารณ์หรือการเปลี.ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ Iนภายหลงั

จากวนัที.คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุตามข้อ (ช) ข้างต้น อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน

ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

(ฌ) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั Iง

จดัทํารายงานของกองทนุรวมทุกสิ Iนปีบญัชี และสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที.มีชื.ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิ Iนปีบญัชี 
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(ญ) จดัสง่สาํเนารายงานการประเมินคา่ หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่พร้อมด้วยสาํเนา

เอกสารหลกัฐานที.เกี.ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที.

ได้รับรายงานดงักลา่ว 

(ฎ) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี Iให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื.อมีการลงทุนหรือจําหน่าย

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

• กรณี การซื Iอสังหาริมท รัพ ย์  เอกสารที. แสดงกรรมสิท ธิe ห รือสิท ธิครอบครองใน

อสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื Iอขายอสงัหาริมทรัพย์ 

• กรณีการจําหนา่ยไปซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาซื Iอขาย 

• กรณีการเช่า เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที.เป็นสิทธิการเช่า (แล้วแต่

กรณี) สญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง หรือสญัญาที.แสดงถึงการโอนสทิธิการเช่า 

 ทั Iงนี I บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัที.เข้าครอบครองทรัพย์สนิที.กองทนุรวมลงทนุด้วย 

(ฏ) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี Iให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  

• สญัญาแตง่ตั Iงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัทําสญัญา หรือนบั

แตว่นัแตง่ตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที.มีการแต่งตั Iงบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินก่อนการแตง่ตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแต่

กรณี 

• สญัญาแต่งตั Iงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตั Iงที.ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 

5 วนัทําการ นบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

(ฐ) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั.งให้ผู้ มีหน้าที.ต่าง ๆ ตามสญัญาแต่งตั Iง อาทิเช่น ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ที.ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานตา่ง ๆ และ/หรือดําเนินการตา่งๆ ตามที.

ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั Iง และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ ทั Iงนี I บริษัทจัดการไม่จําต้อง

รับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถกูต้องของข้อมูลที.จดัเตรียมโดยหรือต่อการกระทําใด ๆ ของบุคคลดงักลา่ว อย่างไรก็

ตาม ในกรณีที.บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงข้อผิดพลาดในรายงาน และ/หรือการดําเนินการที.ผิดพลาดของบคุคลดงักลา่ว ให้

บริษัทจดัการแจ้งบคุคลเช่นวา่นั Iน เพื.อให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือการดําเนินการที.ผิดพลาดนั Iนโดยทนัที 

(ฑ) จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที.เป็นสาระสาํคญัเกี.ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์และ

สทิธิการเช่าที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนั 

นับแต่วันที.ลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที.เป็นอสังหาริมทรัพย์นั Iน รวมทั Iงจัดให้มีข้อมูลที.เป็น

สาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั 
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นบัแต่วนัที.ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์นั Iน เพื.อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดไูด้ 

โดยหนงัสอืสรุปข้อมลูจะมีสาระสาํคญัตามที.ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื.อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที.เป็นสาระสาํคญัตามวรรคหนึ.งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ย

ลงทุน ทั Iงนี I ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื Iอ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายใน

กําหนดเวลาอื.นตามที.ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฒ) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สนิอื.นที.กองทนุรวมลงทนุบางสว่นหรือทั Iงหมดของกองทนุรวม ตามที.เห็นสมควร  

(ณ) ปฏิบตัิหน้าที.อื.น ๆ ตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที.ของบริษัทจดัการ 

   
8.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ : บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 

        เลขทะเบียนบริษัท 0105537125845 
        เลขที. 31 หมู ่9 พหลโยธิน ก.ม.42 
        ตําบลคลองหนึ.ง อําเภอคลองหลวง  
        จงัหวดัปทมุธานี 12120 
        โทรศพัท์  0-2908-4490-9 
        โทรสาร    02- 908-4309 และ 02 908-4311 
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8.2.1 Organization Chart  
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 8.2.2 หน้าที.และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงันี I 

  บริษัทจดัการและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเข้าทําสญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ("สัญญา

ว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์") ภายหลงัการจดทะเบียนจัดตั Iงกองทุนรวมกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ภายใต้สญัญาดงักลา่ว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องปฏิบตัิหน้าที.ในด้านตา่ง ๆ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะหน้าที.ดงันี I 

-     การบริหารการเช่า การให้เช่า และการให้ผู้ ใช้พื Iนที.ชั.วคราวใช้บริการพื Iนที.เกี.ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวม 

-     การบริหารจดัการเกี.ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
-     การจดัทํารายงานทางการเงิน และผลการดําเนินการ 
-     งานด้านการตลาด 

สญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี โดยให้มีการต่อระยะเวลา
ออกไปโดยอตัโนมตัิอีก 15 ปี เว้นแต่คู่สญัญาจะบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด หรือตามที.คู่สญัญาของสญัญาว่าจ้าง
บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น  
  

8.3 ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  ธนาคารซิตี Iแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
        เลขที. 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 
        แขวงคลองเตย  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
        โทรศพัท์  (02) 232-2484 

8.3.1  หน้าที.และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ มีดงันี I 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี I 

(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที.ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของโครงการจัดการ

กองทนุรวมที.ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที.ทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้

แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีที.บริษัทจัดการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิตาม

หน้าที.ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี.ยวกับเรื.องดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตั Iงแตว่นัที.ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตอุนัควรที.จะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(2) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที.ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทั Iงนี I เพื.อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั Iงปวง หรือเมื.อได้รับคําสั.งจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี I 

(ก) ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที.ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทุกหนึ.งปีนบัแต่วนัที.ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั Iงก่อนแล้วเสร็จ ทั Iงนี I ค่าใช้จ่ายที.เกิด

จากการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 
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(4) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที.ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความ

เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที.เริ.มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั Iน 

(5) แจ้งให้บ ริษัทจัดการทราบภายใน 5 วัน ทําการ นับแต่วัน ที.ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื.อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี

เหตกุารณ์หรือการเปลี.ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ Iน อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัสาํคญั 

(7) ตรวจสอบการลงทุน ซื Iอ เช่า จําหน่าย หรือโอนทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนให้เป็นไปตาม

โครงการและหลกัเกณฑ์ที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวิ ธีการจําหน่ายทรัพย์สิน  ห รือวิ ธีการโอนสิท ธิการเช่ า

อสงัหาริมทรัพย์ตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ความเห็นชอบ 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนที.รับฝากไว้รวมทั Iงจัดทํา

บญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(10) รับรองวา่การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม

ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถใช้

ข้อมลูที.ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ.งอาจเป็นข้อมลูจากรายงานที.บริษัทจดัการจดัทําและได้รับรองรายงานดงักลา่วเอง หรือที.

บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.บริษัทจดัการว่าจ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความ

ถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

(11) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนรวมภายในกําหนดและตามคําสั.งของบริษัท

จดัการ 

(12) ให้ความเห็นเกี.ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(13) มีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบอื.นตามที.กําหนดในสญัญาแตง่ตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(14) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมแยกต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือ

ทรัพย์สนิของบคุคลอื.นที.ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู ่และ 

(15) ปฏิบัติหน้าที.อื.นตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดให้เป็นหน้าที.ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

8.3.2   เงื.อนไขการเปลี.ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

 บริษัทจดัการอาจเปลี.ยนผู้ดแูลผลประโยชน์เมื.อเกิดเหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึ.ง ดงัตอ่ไปนี I 

(1) เมื.อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ.ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา

แต่งตั Iงผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที.จะเลิกสญัญาบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ.งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ไมน้่อยกวา่ 90  วนั 
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(2) ในกรณีที.บริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งไม่ปฏิบัติตามหน้าที.หรือความ

รับผิดชอบตามที.ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอก

กลา่วให้อีกฝ่ายหนึ.งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่  30 วนั 

(3) ในกรณีที.มีการเปลี.ยนแปลงเงื.อนไขที.เป็นสาระสําคญัในโครงการจดัการกองทนุรวม เนื.องจากมี

การแก้ไขเปลี.ยนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื.นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถตก

ลงที.จะแก้ไขเปลี.ยนแปลงสญัญาแต่งตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทั Iงนี I เนื.องจาก

การเปลี.ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ.มภาระหน้าที.แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ

หน้าที.ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแต่งตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการ

ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่ 90  วนั 

(4) ในกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทนุที.มีมติโดยเสยีงข้างมาก ซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า

กึ.งหนึ.งของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปลี.ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที.ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ.งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรื.อง คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15  วนั นบัตั Iงแตว่นัถดัจากวนัที.บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ

ตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการ นบัตั Iงแตว่นัถดัจากวนัที.แก้ไขเสร็จสิ Iน 

 ในกรณีที.ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที.กําหนดดังกล่าว บริษัท

จดัการจะดําเนินการขออนญุาตเปลี.ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนั นบัตั Iงแต่

วนัถัดจากวนัที.ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื.อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะ

แตง่ตั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั Iงนี Iเว้นแตส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั.ง

การเป็นอยา่งอื.น  

(6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที.เกี.ยวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื.นใดที.เกี.ยวข้อง

กบัการจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั Iงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดย

ทนัที 

(7) เมื.อมีผู้ ใดเสนอหรือยื.นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้องในส่วนที.เกี.ยวกับผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพื.อเลกิกิจการหรือเพื.อการอื.นใดที.คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื.อฟืIนฟูกิจการ ประนอมหนี I หรือ

ผอ่นผนัการชําระหนี I จดัการทรัพย์สนิ ชําระบญัชีเลกิกิจการ หรือร้องขออื.นใดที.คล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือ

ในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ 
(8) เมื.อหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี.ยวกับการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามี

ความผิด หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทั.วไป และ 
(9) เมื.อผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในทกุกรณีการเปลี.ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน เนื.องจากกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ ดูแลผลประโยชน์ ดังนั Iนในกรณีที.ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้าที.ลงตามข้อ 13 .2  เงื.อนไขการเปลี.ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นั Iนต้องทําหน้าที.ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั Iงหมดของกองทุน
รวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั.งของบริษัทจัดการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ
ดําเนินการอื.นใดที.จําเป็น เพื.อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั Iงหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหมจ่นเสร็จสิ Iน และภายในเวลาอนัสมควรที.สามารถทํางานได้ตอ่เนื.อง 
 

8.4  คณะกรรมการลงทนุ (ถ้าม)ี 
   -ไมม่-ี   

8.5  ชื.อ ที.อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของบคุคลตอ่ไปนี I 
   - ผู้สอบบัญช:ี   
    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส  จํากดั 
    เลขที. 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี I ชั Iน 15 ถ.สาทรใต้ 
    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
    โทร. 02 344 1000 
   - นายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
    1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั Iน 32 ถ.สาทรใต้ 
    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
    โทร. 02 686 6100  
   - บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิแต่ละแห่ง :  
    บริษัท 15 ที.ปรึกษาธุรกิจ จํากดั 
    121, อาคารอาร์.เอส ทาวเวอร์ ชั Iนที. 8 ห้องเลขที. 36, ถนนรัชดาภิเษก, แขวงดินแดง เขตดินแดง  
    กรุงเทพมหานคร, 10400 
   -  ที�ปรึกษากองทุน(ถ้ามี) 
    -ไมม่-ี  

8.6 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

8.6.1  ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจดัการ และผู้จดัการกองทนุในช่วง 5 ปีที.ผา่น
มา เนื.องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที.เกี.ยวข้องกับการ
จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125, มาตรา 126, มาตรา 129) 

-ไมม่-ี 
8 .6.2   ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท

จดัการในชว่ง 5 ปีที.ผา่นมาพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  

-ไมม่-ี 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในสว่นของการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทมคีณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง เป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการของบริษัท

โดยรวม ตลอดจนกองทุนรวมมีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที.เป็นผู้ กํากับดูแลการจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

โครงการกองทนุ นอกจากนี I บริษัทยงัมีสํานกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานที.ทําหน้าที.กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย รวมทั Iงในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั Iงคณะกรรมการจดัการลงทนุ PIF เพื.อทําหน้าที.พิจารณาการเข้าทําหน้าที.ของ

ผู้จดัการกองทนุ การบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ Iนกบักองทนุ 

9.1  นโยบายกํากบัดแูลกิจการของกองทนุ 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการกํากบัการจดัการกองทนุ โดยคณะผู้จดัการกองทนุจะปฏิบตัิงานภายใต้คูม่ือปฏิบตัิ

ของงายของฝ่ายงาน ซึ.งจะคลอบคลมุเรื.องตา่งๆตามที.กฎหมายกําหนด เช่น การตรวจสอบรายได้ การอนมุตัิเบิกคา่ใช้จา่ย 

การจ่ายปันผล การตรวจสอบทรัพย์สินประจําปี การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย เป็นต้น โดยคณะผู้จดัการกองทนุจะมีการสอบ

ทานกันภายในฝ่ายงานในชั Iนหนึ.ง และสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานอาจจะสุ่มสอบทานการปฏิบัติงานอีกชั Iนหนึ.ง 

นอกจากนี Iคณะผู้จดัการกองทนุและสํานกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจะมีการประชุมติดตามความเคลื.อนไหวที.

สําคญัของการจดัการกองทนุ การ update กฎ ระเบียบใหม่ๆเพื.อให้การจดัการกองทนุเป็นไปตามโครงการกองทนุอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนในการบริหารจดัการกองทนุจะอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการลงทนุของบริษัทในภาพรวม 

และหากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติจะเสนอเรื.องถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทเพื.อวินิจฉยัสั.งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

9.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF ทําหน้าที.พิจารณาการเข้าทําหน้าที.ของผู้จัดการกองทุน การบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ Iนกบักองทนุ 

 9.3 การประชมุคณะกรรมการ (กรณีทรัสต์เพื.อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) 

 -ไมม่-ี 

9.4 การดแูลเรื.องการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยกําหนดให้ 

กรรมการ ที.ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทั Iงพนกังาน มีหน้าที.ที.จะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนี Iอยา่งเคร่งครัด พร้อมกนันี Iบริษัท

ได้กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ (Insider trading) ดงันี I 

• บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการรั.วไหลของข้อมลูภายในของกองทนุใน

พื Iนที.ห้องปฏิบตัิงานของ access person 
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• ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทกึการเข้าออกพื Iนที.หวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักลา่ว

อยา่งน้อย 6 เดือน เพื.อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

•  การดูแลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที.อยู่ระบบคอมพิวเตอร์สว่นกลางให้ถือปฏิบตัิตาม

ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที.จดัเก็บในรูปเอกสารสิ.งพิมพ์ บริษัทกําหนดให้เป็น

หน้าที.ความรับผิดชอบของพนกังานในหนว่ยงาน  access person 

• บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สื.อสารในห้องปฏิบตัิงานของ access person  

• การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน ดงันี I 

 สาํนกัตรวจภายในมีหน้าที.ตรวจสอบเพื.อให้มั.นใจวา่พนกังานมีการปฏิบตัิตามระเบียบจรรยาบรรณ insider 

trading ,ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(insider trading) รวมถึงตรวจสอบให้มีการ

ปฏิบตัิตามระเบียบที.เกี.ยวข้อง ได้แก ่

1.  ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ระเบียบการเข้าออกในพื Iนที.ควบคมุ 

3. ระเบียบควบคมุการซื Iอขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน เป็นต้น 

4. นอกจากนั Iนมีหน้าที.ตรวจสอบเพื.อค้นหาการรั.วไหลของข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอก เช่น  

4.1  สุม่ตรวจสอบข้อมลูการตดิตอ่สนทนาของกลุม่ access person 

4.2 สุม่ตรวจสอบข้อมลู log file  

4.3  สุม่ตรวจสอบการซื Iอขายหลกัทรัพย์ของกองทนุในลกัษณะที.ถี.เกินความจําเป็น (churning) หรือเกิน

กวา่อตัราสว่นที.คณะกรรมการจดัการลงทนุ (IC) กําหนด 

4.4  สุ่มการซื Iอขายกองทุนที.ผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซื Iอขายหลกัทรัพย์ของพนักงานและ

บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัพนกังาน 

4.5  หากสํานกังานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมลูภายในกองทนุให้รายงาน

กรรมการผู้จัดการทราบ เพื.อพิจารณาตั Iงคณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดังกล่าวเพื.อหาข้อสรุป ทั Iงนี Iหากสรุปว่า

พนักงานมีการใช้ข้อมูลภายในของกองทุนจริงให้รายงานสํานกังานทราบโดยทันที รวมทั Iงจัดเก็บเอกสารหลกัฐานให้

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ 

สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที.ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

Chinese wall นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั Iง และรายงานข้อบกพร่องให้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

9.5 การพิจารณาตดัสนิใจลงทนุ และการบริหารจดัการกองทนุ 

9.5.1  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สาํนกังานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด 
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9.5.2  วิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื Iอหรือ เช่า อสงัหาริมทรัพย์ 
9.5.3  การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื.น โดยผู้จดัการกองทนุฝ่ายบริหารเงินทนุ 
9.5.4  แตง่ตั Iงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัหาผู้ เช่าเพื.อผลประโยชน์กองทนุรวม 

9.6 การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (นโยบาย ปัจจยัและกระบวนการในการคดัเลอืก) 

ก) ก่อนการจดัตั �งกองทุนรวมฯ 

1. ตรวจสอบประสบการณ์ ชื.อเสียง และผลงานในอดีต ของ PM แต่ละราย เช่นความสามารถในการ

จดัหาผู้ เช่า การติดตามหนี I การบํารุง รักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจดัการพื Iนที.ให้เช่า การดแูลให้บริการ

แก่ผู้ เช่า ระบบควบคมุภายในเพื.อป้องกนัการรั.วไหลของรายได้และควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายให้รัดกมุ  

2. อตัราคา่ตอบแทนของ PM กําหนดตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน และอยูใ่นช่วงที.เป็นอตัรา

ที.ใช้โดยทั.วไป 

3. ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของ PM 

4. กําหนดให้มีคูม่ือการปฏิบตัิงานของ PM และระบหุน้าที.ดงักลา่วในสญัญาวา่จ้าง PM 

5. กําหนดในสญัญาว่าจ้างให้ PM ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที.เกิดขึ Iนกบัผลประโยชน์ของกองทุน

อนัเนื.องจากความประมาทเลนิเลอ่ของ PM 
  

ข) หลังการจัดตั �งกองทุนรวมฯ 

มีการประเมินระบบการควบคมุภายในของ PM อยา่งน้อยปีละ 2 หน ดงันี I 
1. จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ PM โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยตรวจระบบควบคุมภายในเพื.อ

ป้องกนัการรั.วไหลของรายได้ 

2. มีการกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปี เพื.อควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม และมีระบบใน

การควบคมุดแูลการรับจ่ายเงินที.รอบคอบรัดกมุ รวมถึงมีระบบการควบคมุเพื.อป้องกนัการเบิกค่าใช้จ่ายซํ Iาซ้อน และการ

เบิกจ่ายในลกัษณะทุจริต รวมทั Iงพิจารณาเอกสารและความสมเหตุสมผลในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที.

โครงการกําหนด 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรมพนักงานเก่าและใหม ่

เพื.อให้ทราบขั Iนตอนการปฏิบตัิงานที.ถกูต้อง 

4. ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที.งานโดยไม่ให้บคุคลเดียวทํางานสําคญัตั Iงแต่ต้นจนจบ โดยงานสําคญัที.

ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที. และต้องมอบหมายให้บุคคลหนึ.งเป็นผู้จัดทําและอีกบุคคลเป็นผู้สอบทาน นอกจากนี I ต้องมี

บคุคลอื.นเป็นผู้สุม่ตรวจสอบการทํางานของผู้จดัทําและผู้สอบทาน  

5. ตรวจสอบการบนัทึกรายการและธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั Iงการจัดเก็บเอกสารประกอบการทํารายการไว้

โดยครบถ้วน และเก็บรักษาในที.ปลอดภยัและตรวจดไูด้ง่าย  

6. ตรวจสอบระบบ run การออกเลขที.ลว่งหน้า (pre-number document) สาํหรับ การทํารายการตา่ง ๆ ที.

เกี.ยวกบัทรัพย์สนิหรือรายรับรายจ่าย  
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7. ตรวจสอบระบบควบคมุและรักษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ ที.จดัเก็บข้อมลูรายได้

และรายจ่ายของกองทนุ โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้วา่มีบคุคลใดเข้าถึงข้อมลูดงักลา่ว 

8. ตรวจสอบทรัพย์สินที.มีมลูคา่สงู ต้องจดัเก็บในพื Iนที.ปลอดภยั และจํากดัผู้ เข้าไปในพื Iนที.นั Iน โดยการเข้า

ไปในพื Iนที.นั Iนต้องได้รับอนญุาตจากผู้บริหาร  

9. ตรวจสอบการควบคมุดแูลทรัพย์สนิ 

-  มีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน ซึ.งระบุข้อมูล เช่น ลกัษณะโดยสงัเขป ของทรัพย์สิน ติด label บน
ทรัพย์สิน และบนัทึกและควบคมุจํานวนทรัพย์สินนั Iนให้ครบถ้วน ระบสุถานที.จดัตั Iงหรือ จดัเก็บทรัพย์สินนั Iน ราคาซื Iอ อายุ
ใช้งาน โดยทรัพย์สนิที.มีมลูค่าสงู และมีความเสี.ยงสงูต่อการสญูหาย ต้องจดัทําทะเบียนและติดหมายเลขหรือ label บน
ทรัพย์สินนั Iนโดยเร็วหลงัจากได้รับ รวมทั Iงมีการควบคมุและบนัทึกในทะเบียนทรัพย์สนิเมื.อมีการเคลื.อนย้ายหรือจําหน่าย
ทรัพย์สนิ 

- มีการตรวจนบัทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั Iง และทรัพย์สินที.สญูหายได้ง่าย ต้องสุม่ตรวจนบัโดย
ไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- มีการจดัทําบนัทึกการตรวจนบัทรัพย์สิน โดยระบวุนัที.ตรวจนบั สถานที.ที.ทําการตรวจนบั รายการ
สนิทรัพย์ที.ตั Iงอยูใ่นสถานที.นั Iน ระบชืุ.อผู้ รับผิดชอบในการตรวจนบั 

10. กรณีที. PM จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สิน บริษัทจัดการ และหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ จะเข้าร่วม

สงัเกตการณ์การตรวจนบัดงักลา่วเป็นบางครั Iง หรือร่วมสงัเกตการณ์พร้อมผู้สอบบญัชีที.เข้าไปสงัเกตการณ์การตรวจนบั

ทรัพย์สนิ เพื.อให้มั.นใจวา่ระบบ การตรวจนบัทรัพย์สนิโดย PM มีความนา่เชื.อถือและอยูใ่นมาตรฐานที.ยอมรับได้ 

11. กรณีที.ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมฯเข้าตรวจสอบ PM บริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ สอบบัญชีประเมิน

ระบบการควบคมุภายในของ PM ในระหว่างการสอบบญัชี และให้รายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุม

ภายในให้ฝ่าย PIF ทราบทนัทีที.ตรวจพบ 

ภายหลงัการประเมิน กรณีที.พบว่า PM มีการกระทําการหรือละเว้น การกระทําการอนัเป็นเหตใุห้ขาด

ความนา่เชื.อถือในการปฏิบตัิหน้าที.ตามสญัญาวา่จ้าง บริษัทจดัการ จะดําเนินการให้มีการบอกเลกิสญัญาวา่จ้าง PM ราย

นั Iน เพื.อที.จะคดัเลอืก PM ใหม ่เพื.อทดแทนรายเดิม โดยใช้เกณฑ์ในคูม่ือการคดัเลอืก PM 

9.7 การตดิตามดแูลการปฏิบตัิงานผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สิน 

 9.7.1  ระบบการพนักงาน 

 9.7.1.1  ให้มีการจดัทําคู่มือและขั Iนตอนการปฏิบตัิงาน รวมทั Iงจดัฝึกอบรมพนกังานให้เข้าใจและปฏิบตัิ

หน้าที.ได้อยา่งเหมาะสม 

9.7.1.2  ให้มีการแบ่งงานระหว่างพนักงานของ Property Manager กับ พนักงานของ Sponsor ให้

ชดัเจน เพื.อไมใ่ห้เกิด Conflict of interest  

9.7.1.3  ให้มีการแบง่แยกหน้าที.งานโดยไมใ่ห้บคุคลเดียวทํางานตั Iงแต่ต้นจนจบ จะต้องมีการมอบหมาย

ให้บคุคลหนึ.งเป็นผู้จดัทําและอีกบคุคลเป็นผู้สอบทาน (Check and Balance)  
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9.7.2  ระบบทางบัญช ี

9.7.2.1   ให้มีระบบในการบนัทึกรายการและธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั Iงการจัดเก็บเอกสารประกอบการทํา

รายการเพื.อประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลงัและป้องกนัความผิดพลาดหรือการทจุริตที.อาจเกิดขึ Iน 

9.7.2.2   ให้มีระบบการควบคุมเพื.อป้องกนัการเบิกค่าใช้จ่ายซํ Iาซ้อนและระบบการออกเอกสาร เช่น มี

การใช้ระบบ Running No.หรือไม ่เช่น ใบสั.งซื Iอ, ใบแจ้งหนี I, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

9.7.2.3   ให้มีระบบการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงินก่อนจดัสง่ให้กบักองทนุ  

9.7.2.4   ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.3  ระบบการจัดเกบ็รายได้ 

9.7.3.1   ให้มีระบบการควบคมุ ติดตาม เรียกเก็บคา่เชา่ที.ค้างชําระ, ระยะเวลาในการติดตามถวงถาม 

9.7.3.2   ให้มีการตรวจสอบการเก็บรายได้เทียบกบั Budget ที.ตั Iงไว้ ขั Iนตอนการดาํเนินงานและรายงาน

มายงักองทนุทราบ หากรายได้ไมเ่ป็นไปตาม Budget 

   9.7.3.3   ให้มีระบบ Check and balance ในการทํางานทกุขั Iนตอน 

9.7.3.4   ให้มีระบบการ Reconcile ระหวา่งรายได้ตามสญัญา กบัรายได้ที.รับจริง 

9.7.3.5   ให้มีระบบและขั Iนตอนการตั Iงหนี Iสงสยัจะสญูและการตดัหนี Iสญู 

9.7.3.6  ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.4  ระบบการเบิกค่าใช้จ่าย 

9.7.4.1   ให้มีระบบ, ขั Iนตอนการนําเสนอคา่ใช้จา่ยให้กบักองทนุเพื.อพิจารณา ตาม Budget ที.ตั Iงไว้ 

9.7.4.2  ให้มีระบบ, ขั Iนตอนการขออนมุตั ิทั Iงสว่นภายในของ Property Manager และสว่นที.สง่มายงั

กองทนุ หากมีคา่ใช้จ่ายซึ.งไมเ่ป็นไปตาม Budget  

9.7.4.3   ให้มีระบบ Check and balance ในการทํางานทกุขั Iนตอน 

9.7.4.4   ให้มีระบบการ Reconcile ระหวา่งคา่ใช้จา่ยตามสญัญา / ใบแจ้งหนี I กบัรายได้ที.รับจริง 

9.7.4.5   ให้มีระบบการ Investigate หากมีรายการคา่ใช้จ่ายซึ.งไมช่ดัเจน 

9.7.4.6   ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.5  ระบบในการบริหารจัดการผู้เช่า   

9.7.5.1   ให้มีขั Iนตอนและระบบการตรวจสอบสญัญาเช่าให้ครบถ้วน ถกูต้อง 

9.7.5.2   ให้มีการกําหนดนโยบายการบริหารจดัการผู้ เชา่ 

9.7.5.3   ให้มีการกําหนดอัตราค่าเช่าและสญัญาที.เป็นมาตราฐาน โดยนําเสนอกองทุน และ / หรือ 

คณะกรรมการกองทนุเพื.อพิจารณาอนมุตั ิโดยหากสญัญาใดไม่เป็นไปตามที.นําเสนอ ต้องให้กองทนุพิจารณาอนมุตัิ เป็น

ครั Iงไป 

9.7.5.4   ให้มกีารจดัทําวิเคราะห์และประเมินผู้ เชา่ 
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9.7.5.5  ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.6 ระบบในการจัดซื �อจัดจ้างของ property manager เพื�อกองทุน  

9.7.6.1   ให้มีขั Iนตอนและระบบการตรวจสอบการจดัซื Iอจดัจ้างให้ครบถ้วน ถกูต้อง 

9.7.6.2   ให้มกีารกําหนดประเภทของงาน, วงเงินขั Iนตํ.าที.จะต้องจดัให้มีการจดัซื Iอจดัจ้างโดยวิธีการเสนอ

ราคา พร้อมทั Iงมีคณะกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนมุตั ิ

9.7.6.3 ให้มีการนําเสนอกองทนุเพื.อพิจารณาอนมุตัิพร้อมเหตผุลประกอบ 

9.7.6.4    ให้มีการติดตามผลการทํางานของคูส่ญัญา 

9.7.6.5    ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.7  ระบบการควบคุมดแูลทรัพย์สนิ  

9.7.7.1   ให้มกีารจดัทําทะเบียนทรัพย์สนิ 

9.7.7.2   ให้มกีารตรวจนบัทรัพย์สนิอยา่งสมํ.าเสมอ พร้อมบนัทกึ 

9.7.7.3  ให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สนิที.มีมลูคา่สงูไว้ในที.ปลอดภยั 

9.7.7.4   ให้มีการกําหนดข้อจํากดัการเข้าพื Iนที. 

9.7.7.5   ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.8   ระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารสิ�งปลกูสร้างของกองทุน 

9.7.8.1   ให้มีระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดตอ่สื.อสาร และการจดัการเมื.อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

9.7.8.2   ให้มีระบบกล้องวงจรปิดให้เพียงพอ และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ  

9.7.8.3    ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.9  ระบบในการบาํรุงรักษาทรัพย์สิน และปรับปรุงอาคาร 

  9.7.9.1   ให้มกีารจดัทําคูม่ือการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ, อาคาร 

9.7.9.2   หากมีความชํารุดเสียหายทั Iงที.ต้องซ่อมแซมและจดัหาของใหมม่าทดแทน ให้นําเสนอเรื.องให้กบั

กองทนุเพื.อพิจารณาอนมุตั ิ

   9.7.9.3   จดัให้มีระบบ Check and balance ในการทํางานทกุขั Iนตอน 

9.7.9.4   ให้จดัทํารายงานตามที.กองทนุกําหนด 

9.7.10 ระบบความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร์ 

9.7.10.1  จดัให้มีการจดัทําคูม่ือการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ในสว่นรองรับการทํางานของกองทนุ 

9.7.10.2   จดัให้มีระบบสาํรองกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  

9.7.11 ระบบการตรวจตราสภาพการดาํเนินงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise check) 

ให้มีการตรวจตราสภาพธุรกิจโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อยปีละครั Iง  
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9.8 การตดิตามดแูลผลประโยชน์ของกองทุน 

9.8.1 มีการจดัทํางบประมาณประจําปี และเสนอตอ่ผู้จดัการกองทนุ 

9.8.2  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องรายงานผลการดําเนินการตอ่ผู้จดัการกองทนุเป็นประจําทกุเดอืน 

9.8.3  ให้ดําเนินการภายใต้สญัญาแต่งตั Iงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุน กับ บริษัท ไทยเอ็กโกร          

เอ็กซเชนจ์ จํากดั ลงวนัที. 11 พฤศจิกายน 2553 

9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทั Iงนี I ไม่

ตํ.ากวา่ 2,000,000 บาทตอ่ปี  
 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั Iงแต่วันที. 1 มกราคม 2560 ถึง วันที. 31 ธันวาคม 2560 ค่าธรรมเนียมการ
จดัการจํานวนเงิน 4,389,501 บาท 

- คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ทั Iงนี I ไมต่ํ.ากวา่ 180,000 บาทตอ่ปี  

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั Iงแต่วันที. 1 มกราคม 2560 ถึง วันที. 31 ธันวาคม 2560 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน จํานวนเงิน 1,242,298 บาท  

9.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 

บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทั Iงที.เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที.ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามที.กฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการ
สอบทานภายในก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ.งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯและเวบ็ไซต์ของบริษัท 

9.11 การประชุมผู้ถอืหน่วย  

  ในการจดัให้มีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการ ดงันี I 

  - เหตใุนการจดัให้มีการประชมุ 

 (1) เมื.อบริษัทจดัการเห็นสมควร 

    ในกรณีที.การบริหารจดัการกองทนุรวมในเรื.องใดๆ ที.ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวม 

(2) เมื.อมีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.

จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

  - วิธีการในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือมีหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื.อขอมติ

ก็ได้  
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- องค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมจะต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการ

มอบฉนัทะเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 25 ราย ทั Iงนี I จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุที.มาประชมุดงักลา่วต้องถือหนว่ยลงทนุนบัรวมกนั

ได้ไมน้่อยกวา่หนึ.งในสี.ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดของกองทนุรวม ทั Iงนี I เว้นแตไ่ด้มีการกําหนดไว้เป็น

อยา่งอื.นในโครงการ 

 - วิธีการลงมต ิ

   ในการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตนเองหรือการมอบฉันทะ หรือการมี

หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื.อขอมติ  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิออกเสียงในอตัราหนึ.งเสียงต่อหนึ.งหน่วยลงทนุและจะ

แบง่แยกหนว่ยลงทนุในการออกเสยีงมิได้ ทั Iงนี I เว้นแตก่ฎหมายกําหนดให้เป็นอยา่งอื.น 

  - ผลการลงมต ิ

   ในการลงมติเรื.องใดๆ ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.ง

ของจํานวนหน่วยลงทุนทั Iงหมดที.มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีมีหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื.อขอมติ

จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไมน้่อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั Iงหมดของกองทนุรวม ทั Iงนี I 

เว้นแตไ่ด้มีการกําหนดไว้เป็นอยา่งอื.นในโครงการนี I 

9.12 การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 

 -ไมม่-ี 

9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

(1)  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั Iงแต่วันที. 1 มกราคม 2560 สิ Iนสุดระยะเวลาวันที.  31 ธันวาคม 2560 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี จํานวน 721,000.00 บาท 

(2)  คา่บริการอยา่งอื.น (non-audit fee) 

  -ไมม่-ี 

9.14 กรณีการปฏิบัติหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ(ถ้ามี) 

  -ไมม่-ี 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม:  กองทุนรวมสิทธิการเช่าตลาดไทได้ดําเนินกิจกรรมที.เป็นประโยชน์ต่อสงัคมในหลาย

รูปแบบผา่นการดําเนินการโดยตลาดไท  

10.2   การดําเนินงาน :  ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื.อตอบแทนประโยชน์ต่อสงัคมและสิ.งแวดล้อมผ่านโครงการ

ตลาดไท  

10.3 การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
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   -ไมม่-ี  

10.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (after process)  

กิจกรรมเพื.อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ.งแวดล้อมตลอดระยะเวลาหลายปีที.ผ่านมา ตลาดไทได้ดําเนินกิจกรรม

ที.เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมในหลายรูปแบบเพื.อต้องการคืนประโยชน์ให้กบัสงัคมและสิ.งแวดล้อม ซึ.งถือเป็นภารกิจด้านหนึ.งที.

สาํคญัของตลาดไทในการเป็นองค์กรเอกชนที.ดําเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก ่ 

- วันที�  11 เมษายน 2560 ผู้บริหาร พนักงานตลาดไท ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการ

จัดกิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย สุขใจ ฉํ� าเย็น" ณ บริเวณลานด้านหน้าสํานักงานตลาดไท กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย การสรงนํ Iาพระ รดนํ Iาอวยพรผู้ ค้า ผู้บริหาร พนกังานอาวโุส รําวงย้อนยคุ  การประกวดการแตง่กายชดุไทยใน

หวัข้อ"งดงามอยา่งไทย ถกูใจวยัโจ ๋ โก้เก๋มีสไตล์" และร่วมรับประทานอาหารในบรรยกาศแบบไทยๆ กิจกรรมในครั Iงนี Iได้รับ

เกียรติจากตวัแทนผู้ ค้าตลาดต่างๆเข้าร่วมงานพร้อมคณะผู้บริหาร พนกังานตลาดไทเพื.อร่วมรักษาประเพณีไทยอนัดีงาม 

และร่วมกนัสร้างความสามคัคีภายในชมุชน 

- วันที�  19 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตลาดไทประสานงานนําผู้ค้าตลาดต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญ

กุศลถวายพระบรม จํานวน 4 คณะ กวา่ 200 คน ประกอบด้วย กลุม่ผู้ ค้าส้มตลาดไท กลุม่ผู้ ค้าผลไม้ต่างประเทศตลาด

ไท กลุม่ผู้ ค้ากล้วยหอมตลาดไท และกลุม่ผู้ ค้าทเุรียนตลาดไท ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ณ พระที.นั.งดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

- วันที�  3 พฤศจิกายน 2560 ตลาดไทร่วมสืบสานประพณีไทย ใส่ใจสิ�งแวดล้อมในงานสานใจ

สัมพันธ์ วันลอยกระทง 2560 ณ ลานจอดรถS1 ตลาดไท โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสํานักงาน

ประธานสาํนกัประธานเจ้าหน้าที.บริหาร เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี Iนายหาญ ไตรเจตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่า

โขลง ร่วมมอบรางวลัให้แก่ผู้ชนะการประกวดรางวลัต่างๆ สําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพ

มาศตลาดไท การแสดงดนตรี การจําหน่ายกระทง  ตลาดนัดสินค้า และร่วมลอยกระทง ณ คลองหนึ.ง ทั Iงนี Iกิจกรรม

ดงักลา่วมีผู้ ร่วมงานประมาณ 15,000 คน นบัเป็นกิจกรรมที.สาํคญัของชมุชนตลาดไทและชมุชนใกล้เคียง 

10.5 แนวทางปฏิบตัิเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอรัปชนั 

-   เปิดเผยการดําเนินการเกี.ยวกับการป้องกันมิให้การดําเนินธุรกิจของกองทุน มีส่วนเกี.ยวข้องกับการ    
คอร์รัปชนั 

(1)  การประเมินความเสี.ยงของธุรกิจเพื.อระบุการดําเนินงานของกองทุนที.มีความเสี.ยงว่าอาจมีส่วน
เกี.ยวข้องกบัการคอร์รัปชั.น 

    -ไมม่-ี 

(2)  การกําหนดแนวทางปฏิบตัเิพื.อควบคมุ ป้องกนัและติดตามความเสี.ยงจากการคอร์รัปชนั 
    -ไมม่-ี 
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(3)   การสื.อสารและการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื.อให้ความรู้เกี.ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้าน
คอร์รัปชนั 

    -ไมม่-ี 
(4)   แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

    -ไมม่-ี 

(5)   การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีที.สํานกังานให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอของกระบวนการทั Iงหมด 

    -ไมม่-ี 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

11.1  ความเห็นของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance)/หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

จดัการเกี.ยวกบัระบบการควบคมุภายในของกองทนุ 

 โดยที.กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทนุรวมที.อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ  ซึ.งอยู่ในการกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องมีระบบงาน

เป็นไปตามที.กฎหมายกําหนด นอกจากนี Iฝ่ายงานที.รับผิดชอบการจัดการลงทุนกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ต้องปฏิบตัิตาม

คูม่ือการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานซึ.งจดัให้มี Check and Balance อยา่งเพียงพอ ตลอดจนมีการประเมินความเสี.ยงระดบั

ฝ่ายงาน (RCSA) อยา่งสมํ.าเสมอ จึงเห็นได้วา่โดยรวมแล้วระบบควบคมุภายในของกองทนุจึงมีความเพียงพอและมีความ

เหมาะสม รวมทั Iงในรอบปีบญัชีของกองทนุไมพ่บข้อบกพร่องที.เกี.ยวกบัระบบควบคมุภายในที.เกี.ยวกบัการจดัการกองทนุที.

เป็นสาระสาํคญั 

11.2  หน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ            

(1) ชื.อของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมอบหมายให้ นายคมสนัติ วงษ์อารี ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตัิงาน 

(Compliance department) เพื.อทําหน้าที.ดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที.กํากบัดแูลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท  
นายคมสนัติ วงษ์อารี สาํเร็จการศกึษาเศรษฐศาสตร์บณัฑิตและบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตและมีประสบการณ์

การทํางานที.เกี.ยวข้องกับการกํากับดูแลการปฏิบตัิงาน คือ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการอาวุโส/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ตั Iงแตเ่ดือนมิถนุายน 2551 – ปัจจบุนั 

ทั Iงนี Iหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานมีหน้าที.ความรับผิดชอบที.สําคญั คือ การกํากับดูแลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าที.ของผู้จดัการกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และ

ข้อกําหนดของหน่วยงานทางราชที.เกี.ยวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

หนว่ยงานทางการอื.นที.เกี.ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าที.ผู้จดัการกองทนุ  
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(2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทว่า ได้ดแูลให้ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที.เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที. 

ผู้บริหารสงูสดุของสาํนกัตรวจสอบภายใน มีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านบญัชีและปริญญา

โทด้านการกํากับดแูลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจัดการกองทนุและบคุลากรรวมทั Iงได้รับการอบรมความรู้ตามแผน

อบรมประจําปี 

(3)  การแต่งตั Iง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั Iง โยกย้าย เลื.อนชั Iน 
เลื.อนตําแหนง่และประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุของสาํนกัตรวจสอบภายใน 
 
12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.1 รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการและบคุคลที.เกี.ยวข้อง/เกี.ยวโยงกบับริษัทจดัการ 

(1)  บคุคลหรือกิจการที.เกี.ยวข้องกบักองทุนรวมฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที.มีอํานาจควบคุมกองทุนฯ
หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักับกองทุนรวมฯ
รวมถึงกิจการที.ทําหน้าที.ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที.เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี Iบคุคลหรือกิจการที.
เกี.ยวข้องกนัยงัหมายความรวมถึง กิจการร่วมกนัและบคุคลซึ.งถือหนว่ยลงทนุที.มีสทิธิออกเสยีงไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั Iง
สมาชิกในครอบครัวที.ใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการที.เกี.ยวข้องกบับคุลเหลา่นั Iน 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทที.เกี.ยวข้องกนัที.สาํคญัสามารถสรุปได้ดงันี I 
-  บริษัทไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กองทนุรวมฯและเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

รายใหญ่ของกองทนุ 
-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานกองทนุรวมฯ ซึ.งในที.นี Iเรียกว่า

“บริษัทจดัการ” 

การทาํธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีดังต่อไปนี �  

1.  กองทนุรวมจะลงทุนในอาคารที.เช่าที.มีบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ในฐานะผู้ ให้เช่า
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิeอยู่ก่อนวันที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุน โดยอสังหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าวเป็น
อสงัหาริมทรัพย์บางสว่นที.บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นเจ้าของกรรมสทิธิe   

2.  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ์ จํากดั มีสิทธิลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมกนัไม่เกินหนึ.งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหน่าย
ได้แล้วทั Iงหมด 

3.  กองทุนรวมจะแต่งตั Iงบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด เพื.อทําหน้าที. เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุ 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ในฐานะผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิe อยู่ก่อนวนัที.กองทุนรวมจะเข้า

ลงทนุ  โดยกองทนุได้เข้าลงทนุในสทิธิการเช่าอาคารสิ.งปลกูสร้าง (บางสว่น) ภายในโครงการตลาดไท จากบริษัท ไทย แอ็
กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั จดสทิธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (สญัญาสิ Iนสดุวนัที. 11 พฤศจิกายน 2573)   ซึ.งปัจจบุนั บริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการได้ควบคมุ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื.นใดที.เกี.ยวข้องจะประกาศกําหนด นอกจากนี I 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั ยงัได้รับแตง่ตั Iงจากกองทนุรวมให้ทําหน้าที.ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
โดยขอบเขตหน้าที.ความรับผิดชอบ และสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามที.ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั Iงผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และเป็นไปตามที.ระบไุว้ในหนงัสอืชี Iชวนของกองทนุฯ 

 

นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที� เกี�ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที�
เกี�ยวข้อง  บริษัทจดัการมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี I 

(1)  ในการลงทนุครั Iงแรก หากเป็นการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการหรือ
บคุคลที.เกี.ยวข้องกับบริษัทจัดการบริษัทจัดการต้องยื.นคํารับรองของบุคคลที.จะแต่งตั Iงให้เป็นผู้ ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ.งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สนิและรายงานเกี.ยวกบัการตดัสนิใจลงทนุของบริษัทจดัการ และรับรองวา่ได้ทําการตรวจสอบการลงทนุ
ตามโครงการแล้ว และเห็นวา่เป็นธุรกรรมในลกัษณะที.เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั.วไปที.มิได้
มีความเกี.ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั Iงนี I เมื.อบริษัทจัดการได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตั Iงและจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะแต่งตั Iงบคุคลที.ทําการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ.งสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุครั Iงแรก 
หากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที.เกี.ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที.กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สธ.14/2558 เรื.อง ข้อกําหนดในรายละเอียดเกี.ยวกับการป้องกันและจัดการความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ กลา่วคือ หากในอนาคตกองทนุจะมีการทําธุรกรรมกบับคุคลที.เกี.ยวข้องในเรื.องที.เกี.ยวกบัการทําธุรกรรมการ
ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ.งหลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรมตามมลูค่าในตลาดรองที.มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือกรณีที.บริษัทมีการลงทุนหรือใช้บริการกับบุคคลที.เกี.ยวข้อง บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที.มีราคา 
คา่ตอบแทนหรือคา่บริการเป็นไปตามอตัราที.สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที.ใช้กบัธุรกรรมเทา่นั Iน 
และในกรณีที.การทําธุรกรรมกบับคุลที.เกี.ยวข้องไมม่ีมลูคา่ในตลาดรองที.มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือราคา คา่ตอบแทน
หรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราที.สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที.ใช้กับธุรกรรมนั Iน บริษัทจะทํา
ธุรกรรมกบับคุคลที.เกี.ยวข้องตอ่เมื.อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ
ทําธุรกรรมทุกครั Iง และหากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที. เกี.ยวข้องกรณีการได้มาเพิ.มเติมหรือจําหน่ายไปซึ.ง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า หรือกรณีการทําธุรกรรมที.มีมลูคา่ตั Iงแตห่นึ.งร้อยล้านบาทขึ Iนไป หรือตั Iงแตร้่อยละสามของ
มลูค่าสทุธิของกองทนุ บริษัทจะทําธุรกรรมดงักล่าวได้ต่อเมื.อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนและได้รับคํารับรองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุวา่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที.เป็นธรรมเนียมในการค้าปกติ
เสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทั.วไปที.มิได้มีความเกี.ยวข้องกนัเป็นพิเศษ(at arm's length transaction) 
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(2)  รายชื.อของบคุคลที.เกี.ยวข้อง 
รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560) 
 

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

1 กองทนุเพื.อการฟืIนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 36 นายอมรศกัดิe  วงษ์เซง็    

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)   * 37 นายสมคดิ  ลขิิตปริญญา  

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 38 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม    

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 39 นายเอกกมล ณ ระนอง 

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 40 นางสณีุ  แนวพานิช 

6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 41 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสนิ 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลสีซิ.ง 42 นายเทิดศกัดิe  แสงวิมล    

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี. 43 นายกานต์  ลชิตากลุ   

9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 44 นางสาววรรณรพีร์  ประกอบวรรณกิจ    

10 นายธวชั อยูย่อด 45 นางแสงสริิ  เนตรอมัพร 

11 นางดนชุา ยินดีพิธ 46 นายสมเกียรติ  เรืองอดุม 

12 นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ 47 นายมนตรี  ทววีิทยากลุ 

13 นายลวรณ แสงสนิท 48 นางสาวอษรา  เฉลมิมขุ 

14 นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์  49 นายชชัพล  สวีลพีนัธ์ 

15 นายสรุพล โอภาสเสถียร 50 นายกิตติศกัดิe  บญุราศรี   

16 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 51 นางจฑุามาส  นชุประยรู 

17 นายวิโรจน์  ตั Iงเจริญ 52 นางสาวศวิพร  วดุานพุนัธ์ 

18 นายวีระ วฒุิคงศิริกลู 53 นางสาวสาํเนา  เขียวศิริ 

19 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 54 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 

20 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    55 นางสภุากร  สจิุรัตนวมิล 

21 นางสาววรวรรณี ตั Iงศิริกศุลวงศ์  56 นายศราวฒุิ  อิรนพไพบลูย์ 

22 นางแสงจนัทร์  ล ี 57 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 

23 นายคมสนัติ  วงษ์อารี 58 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 

24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 59 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 

25 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   60 นางสาววิลาสนีิ อศัวางกรู 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    61 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 

27 นายสมชยั  อมรธรรม 62 นางสาวมณีพร ดวงมณี 

28 นางสาวอสมา  เลศิลดาศกัดิe    63 นายศกัดิeชยั วิมลไชยจิต 
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ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

29 นายเฉลมิ  โลกิจแสงทอง 64 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 

30 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   65 นายวชิชพุงศ์  เจริญเอี.ยม 

31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   66 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ  

32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์ววิฒัน์   67 นางสาวอภิชญา เทียนชยัโรจน์ 

33 นายเสรี  ระบิลทศพร    68 นางณฐัชนญั วงัธนากร 

34 นายยืนยง  เทพจํานงค์ 69 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 

35 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง     

 
 
รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท  
เฉพาะในการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

สิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

1 ธนาคารซิตี Iแบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ  

2 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั  

    หมายเหต:ุ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที.เกี.ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที.
บริษัทจดัการโดยตรง 

 
12.2  รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที� เกี� ยวข้อง/เกี�ยวโยงกันกับผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ หรือบุคคลอื�นใดที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

มีเฉพาะรายการระหว่างกองทุน ซึ.งต้องชําระค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราและเงื.อนไขที.
ปรากฏในรายละเอียดของโครงการ 

12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (Soft/Hard dollar) 

เงื�อนไขและหลกัเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพื.อกองทุนจากบุคคลที.เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื.องมาจากการใช้บริการของบุคคล

ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (Soft/hard dollar) ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี I 

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที.รับไว้นั Iนต้องเป็นทรัพย์สินที.มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี.ยวกบับทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 
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(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที.แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้บริการของบุคคลนั Iนบ่อยครั Iงเกินความจําเป็นเพื.อให้

กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามที.กลา่วให้แก่กองทนุที.อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนั Iน  บริษัท

ต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที.อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั Iนด้วย 

(3) ไมข่ดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4)  หรือหลกัเกณฑ์อื.นๆ ตามประกาศสาํนกังานทั Iงที.มีอยูใ่นปัจจบุนัและที.แก้ไขเพิ.มในอนาคต 

นอกจากนี Iบริษัทไมส่ามารถรับ Soft /hard dollar เพื.อประโยชน์ของบริษัทได้  เนื.องจากเป็นข้อห้ามที.

โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื.องที.ไม่พึงกระทํา  เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที.ผู้ ให้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือพนกังาน

ของบริษัทตามเทศกาลที.เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที.บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ.งลกูค้าอาจขอดแูนวทาง

นี Iได้ที. website ของบริษัท 
 

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 ธนาคารซิตี Iแบงก์ ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

10 ธนาคารเดอะ รอยลัแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ 
เอ็น.ว ี 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

11 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

12 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

14 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

16 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

18 ธนาคารฮ่องกงและเซี.ยงไฮ้แบงกิ Iงคอร์
ปอเรชั.น จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

19 ธนาคารแหง่อเมริกาเนชั.นแนลแอสโซซิเอชั.น ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

20 ธนาคารออมสนิ  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

22 ธนาคาร Credit Suisse International  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั 
(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื.อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคญั  
 13.1  งบการเงนิ                                                                                                  

หน่วย: บาท หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 %

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2560 : 2,072,209,773 บาท
พ.ศ. 2559 : 1,882,693,186 บาท) 2,106,772,377 1,932,802,858 9.0% 1,932,802,858 1,899,976,006 1.7%

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 90,557,855 302,459,428 (70.1%) 302,459,428 272,822,618 10.9%
ลูกหนีHคา่เชา่และคา่บริการ 11,916,773 8,594,501 38.7% 8,594,501 10,877,325 (21.0%)
เงินจา่ยลว่งหนา้ 5,354,293 5,387,541 (0.6%) 5,387,541 5,509,168 (2.2%)
สินทรัพย์อื=น 141,667 612,010 (76.9%) 612,010 536,455 14.1%

รวมสินทรัพย์ 2,214,742,965 2,249,856,338 (1.56%) 2,249,856,338 2,189,721,572 2.75%

หนี6สิน

เจา้หนีHอื=น 5,427,840 2,409,156 125.3% 2,409,156 2,731,771 (11.8%)
รายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ 9,150,309 62,726,010 (85.4%) 62,726,010 73,034,489 (14.1%)
เงินมดัจ ํารับจากลูกคา้ 71,902,633 77,105,446 (6.7%) 77,105,446 76,126,627 1.3%
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 22,064,524 21,681,060 1.8% 21,681,060 22,492,650 (3.6%)
หนีHสินอื=น 4,348,514 5,732,215 (24.1%) 5,732,215 5,713,695 0.3%

รวมหนี6สิน 112,893,820 169,653,887 (33.46%) 169,653,887 180,099,232 (5.80%)

สินทรัพย์สุทธิ 2,101,849,145 2,080,202,451 1.04% 2,080,202,451 2,009,622,340 3.51%

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนที=ไดร้ับจากผูถ้ือหนว่ยลงทุน 1,782,000,000 1,782,000,000 0.00% 1,782,000,000 1,782,000,000 0.00%
กาํไรสะสม 319,849,145 298,202,451 7.26% 298,202,451 227,622,340 31.01%

สินทรัพย์สุทธิ 2,101,849,145 2,080,202,451 1.04% 2,080,202,451 2,009,622,340 3.51%

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 11.6769 11.5566 11.5566 11.1645
จํานวนหน่วยลงทุนที*จําหน่ายแล้วทั6งหมด ณ วนัปลายปี (หน่วย) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบดุล
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หน่วย: บาท หน่วย: บาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 %

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่และบริการ 576,699,100 611,165,074 (5.64%) 611,165,074 577,932,052 5.8%
รายไดด้อกเบีHย 706,891         1,398,345      (49.45%) 1,398,345      1,701,781      (17.8%)
รายไดอื้=น 7,216,867      8,706,292      (17.11%) 8,706,292      10,487,205    (17.0%)

รวมรายได้ 584,622,858 621,269,711 (5.90%) 621,269,711 590,121,038 5.28%

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 4,389,501      4,380,249      0.21% 4,380,249      4,246,840      3.1%
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 438,950         438,025         0.21% 438,025         424,684         3.1%
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,316,851      1,314,075      0.21% 1,314,075      1,274,052      3.1%
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย์ 144,921,497 157,619,360 (8.06%) 157,619,360 152,587,554 3.3%
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 721,000         773,750         (6.82%) 773,750         418,350         85.0%
คา่ใชจ่้ายในการดําเนินโครงการ 95,440,471    101,774,236 (6.22%) 101,774,236 102,519,940 (0.7%)
คา่ใชจ่้ายอื=น 564,578         459,022         23.00% 459,022         1,137,185      (59.6%)

รวมค่าใช้จ่าย 247,792,848 266,758,717 (7.11%) 266,758,717 262,608,605 1.58%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 336,830,010 354,510,994 (4.99%) 354,510,994 327,512,433 8.24%

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที=ยงัไม่เกดิขึHนจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุ (15,547,067)  29,416,680    (152.85%) 29,416,680    10,419,339    182.3%
กาํไรสุทธิที=เกดิขึHนจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 2,907,751      1,382,437      110.34% 1,382,437      1,663,085      (16.9%)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (12,639,316)  30,799,117    (141.04%) 30,799,117    12,082,424    154.91%

การเพิ*มขึ6นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงาน 324,190,694 385,310,111 (15.86%) 385,310,111 339,594,857 13.46%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบกําไรขาดทุน
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หน่วย: บาท หน่วย: บาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 %

การเพิ*มขึ6นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 336,830,010 354,510,994 (4.99%) 354,510,994 327,512,433 8.24%
กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที=ยงัไม่เกดิขึHนจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุ (15,547,067) 29,416,680 (152.85%) 29,416,680 10,419,339 182.33%
กาํไรสุทธิที=เกดิขึHนจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 2,907,751 1,382,437 110.34% 1,382,437 1,663,085 (16.88%)

การเพิ*มขึ6นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงาน 324,190,694 385,310,111 (15.86%) 385,310,111 339,594,857 13.46%

การจ่ายเงินปันผล (302,544,000) (314,730,000) (3.87%) (314,730,000) (282,438,000) 11.43%

การเพิ*มขึ6น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 21,646,694 70,580,111 (69.33%) 70,580,111 57,156,857 23.48%
สินทรพัย์สุทธิตน้ปี 2,080,202,451 2,009,622,340 3.51% 2,009,622,340 1,952,465,483 2.93%

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 2,101,849,145 2,080,202,451 1.04% 2,080,202,451 2,009,622,340 3.51%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
งบแสดงการเปลี*ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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หน่วย: บาท หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิ*ม/ลด
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน

การเพิ=มขึHนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดําเนินงานสําหรับปี 324,190,694 385,310,111 (15.86%) 385,310,111 339,594,857 13.46%

รายการปรับกระทบการเพิ=มขึHน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจาก
การดําเนินงานใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ป)
 กจิกรรมดําเนินงาน:

รายไดด้อกเบีHย (706,891) (1,398,345) (49.45%) (1,398,345) (1,701,781) (17.83%)
การซื Hอเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - (3,583,641) (100.00%) (3,583,641) (20,581,072) (82.59%)
การซื Hอเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,086,608,835) (558,444,095) 94.58% (558,444,095) (398,467,611) 40.15%
การจําหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 900,000,000 560,000,000 60.71% 560,000,000 400,000,000 40.00%
การลดลง(เพิ=มขึHน)ในลูกหนีHคา่เชา่และบริการ (3,322,272) 2,282,824 (245.53%) 2,282,824 61,088 3,636.94%
การ(เพิ=มขึHน)ลดลงในเงินจ่ายลว่งหนา้ 33,248 121,627 (72.66%) 121,627 (1,299,324) (109.36%)
การลดลงในสินทรัพยอื์=น 226,107 (18,414) (1,327.90%) (18,414) 92,071 (120.00%)
การเพิ=มขึHน(ลดลง)ในเจ้าหนีHอื=น 3,018,684 (322,615) (1,035.69%) (322,615) 778,517 (141.44%)
การเพิ=มขึHน(ลดลง)ในรายไดค้า่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้ (53,575,701) (10,308,479) 419.72% (10,308,479) 4,388,133 (334.92%)
การเพิ=มขึHนในเงินมดัจํารับจากลูกคา้ (5,202,813) 978,819 (631.54%) 978,819 3,021,365 (67.60%)
การเพิ=มขึHนในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 383,464 (811,589) (147.25%) (811,589) 817,987 (199.22%)
การเพิ=มขึHน(ลดลง)ในหนีHสินอื=น (1,383,701) 18,520 (7,571.39%) 18,520 1,380,764 (98.66%)
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที=ยงัไมเ่กดิขึHนจากการวดัคา่เงินลงทุน 15,547,067 (29,416,680) (152.85%) (29,416,680) (10,419,339) 182.33%
กาํไรสุทธิที=เกดิขึHนจากการจําหนา่ยเงินลงทุน (2,907,751) (1,382,437) 110.34% (1,382,437) (1,663,085) (16.88%)

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานกอ่นรับดอกเบีHย 89,691,300 343,025,606 (73.85%) 343,025,606 316,002,570 8.55%
ดอกเบีHยรับ 951,127 1,341,204 (29.08%) 1,341,204 2,027,933 (33.86%)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 90,642,427 344,366,810 (73.68%) 344,366,810 318,030,503 8.28%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (302,544,000) (314,730,000) (3.87%) (314,730,000) (282,438,000) 11.43%

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน (302,544,000) (314,730,000) (3.87%) (314,730,000) (282,438,000) 11.43%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ*มขึ6นสุทธิ (211,901,573) 29,636,810 (814.99%) 29,636,810 35,592,503 (16.73%)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 302,459,428 272,822,618 10.86% 272,822,618 237,230,115 15.00%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 90,557,855 302,459,428 (70.06%) 302,459,428 272,822,618 10.86%

งบกระแสเงินสด
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
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สําหรับงวดตั6งแต่วนัที*
16 สิงหาคม พ.ศ.2553
(วนัจดทะเบียนจดัตั6ง)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน (ต่อหน่วย)
มูลคา่สินทรัพย์สุทธิต้นปี 11.5566 11.1645 10.8470 10.8830 10.7564 10.6831 10.1460 -
(หัก)/บวก  ทุนที=(จ่ายคนื)ได้รับจากผ ู้ถือหน่วยลงทุน - - - - - - (0.1000) 10.0000

รายได้จากกจิกรรมการลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1.8713 1.9695 1.8195 1.6123 1.5589 1.5611 1.5071 0.1461
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=ยังไม่เกดิขึHนจากการวัดมูลคา่เงนิลงทุน (0.0864) 0.1634 0.0579 (0.2395) (0.0254) 0.0022 0.3201 -
กาํไรสุทธิ(ขาดทุน)ที=เกดิขึHนจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 0.0162 0.0077 0.0092 0.0112 0.0131 - (0.0001) (0.0001)

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัH งสิHน 1.8011 2.1406 1.8866 1.3840 1.5466 1.5633 1.8271 0.1460
หัก  จ่ายเงนิปันผล (1.6808) (1.7485) (1.5691) (1.4200) (1.4200) (1.4900) (1.1900) -

มูลคา่สินทรัพย์สุทธิปลายปี 11.6769 11.5566 11.1645 10.8470 10.8830 10.7564 10.6831 10.1460
อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อจํานวนถัวเฉลี*ยมูล ค่าสินทรัพย์สุทธิสําหรับปี (ร้อยละ) 15.4849 18.8293 17.1166 12.6943 14.2557 14.5397 17.4990 1.4540
อัตราส่วนทางการเงินที*สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ*มเติมที*สําคัญ
มูลคา่สินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 2,101,849,145 2,080,202,451 2,009,622,340 1,952,465,483 1,958,950,340 1,936,156,986 1,922,969,345 1,826,291,378
อัตราส่วนของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี=ยระหว่างปี (ร้อยละ) 11.8358 13.0359 13.2363 13.3458 13.0469 12.0431 11.2388 2.4267
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี=ยระหว่างปี (ร้อยละ) 27.9245 30.3601 29.7439 28.1341 27.4157 26.5628 25.6729 3.8813
อัตราส่วนของจ ํานวนถัวเฉลี=ยถ่วงน ํHาหนักของการซืHอขายเงนิลงทุนระหว่างปี

ต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี=ยระหว่างปี (ร้อยละ)* 56.2608 25.9629 24.4199 54.7053 71.8274 119.7700 108.8800 397.1275
มูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี=ยระหว่างปี (บาท) 2,093,586,293 2,046,333,987 1,984,008,883 1,962,420,412 1,952,855,106 1,935,302,938 1,879,402,910 1,808,158,217
*

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 9 ถึง 29 เป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินีH

มูลคา่การซืHอขายเงนิลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดยใชว้ิธีถัวเฉลี=ยถ่วงน ํHาหนักตามระยะเวลาที=มีอยู่ในระหว่างปี

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที*สําคัญ
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13.2  อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ  

(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ผลการดําเนนิงานในภาพรวม
อตัราส่วนของการเพิ=มขึHนในทรพัย์สินสุทธิจากการดําเนินงาน 15.48% 18.83% 17.12%
     ตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี=ยระหวา่งปี 
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุ 27.92% 30.36% 29.74%

ตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี=ยระหวา่งปี 
อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวม 11.84% 13.04% 13.24%

ตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี=ยระหวา่งปี 
อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลี=ยถ่วงนํHาหนักของการซืHอขายเงินลงทนุระหวา่งปี 56.26% 25.96% 24.42%

ตอ่มูลคา่สินทรพัย์สุทธิถวัเฉลี=ยระหวา่งปี *

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.94 3.64 2.94
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 2.80 3.58 2.89

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitibility Ratio)
อตัรผลตอบแทนข ัHนตน้ (Gross Profit Margin) 83.66% 83.58% 82.58%
อตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 57.68% 57.19% 55.66%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ตอ่ราคาพาร์ @9.90 บาท) 16.40% 18.07% 16.66%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ตอ่ราคาปิดตลาด ณ สิHนวนัทาํการสุดทา้ยของปี) ** 5.95% 6.63% 8.33%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอนแทนจากสินทรพัย์ (Return on Asset) 15.21% 15.76% 14.96%
อตัราหมุนเวยีนของสินทรพัย์ (Total Asset Turnover) (เทา่) 0.26 0.28 0.27

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อตัราส่วนหนีH สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.06 0.10 0.10
อตัราการจ่ายเงินปันผล *** 90.13% 90.48% 90.18%
มูลคา่ทรพัย์สินสุทธิสิHนปี 11.6769 11.5566 11.1645

หมายเหตุ

* มูลคา่การซืHอขายเงินลงทนุระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลี=ยถ่วงนํH าหนักตามระยะเวลาที=มีอยู่ในระหวา่งปี

** อตัราผลตอบแทนผูถื้อหน่วย (ตอ่ราคาปิดตลาด ณ สิHนวนัทาํการสุดทา้ยของปี) ปี 2560 (27.30 บาท) ปี2559 (27.00 บาท) ปี 2558  (19.80 บาท)
*** การพิจารณาจ่ายปันผลกองทนุฯ ไม่รวมกาํไรสุทธิที=ยงัไม่เกดิขึHนจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุ โดยในปี 2560  อตัราการจ่ายปันผล 90.13% 

ปี 2559  อตัราการจ่ายปันผล 90.48% ปี 2558  อตัราการจ่ายปันผล 90.18% 

อัตราส่วนทางการเงินที*สําคัญของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

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

 14.1 การวิเคราะห์การดาํเนินงานที�ผ่านมา  

ผลการดําเนินงานในปี 2560/2559  
ในปี 2560 กองทุนฯ มีรายได้จากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 584.62 ล้านบาท ลดลง 36.65 ล้านบาท หรือ

ลดลง 5.9% เมื.อเทียบจากปี 2559 โดยสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มีแหล่งที.มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็น 
98.64% ทั Iงนี Iรายได้ที.ลดลงดงักลา่วเกิดจากอตัราการปลอ่ยเช่าพื Iนที. (Occupancy Rate) ภายในอาคารตลาดผลไม้รวม 
(Mixed Fruit) ลดลงเนื.องจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้มีการจัดสรรพื Iนที.เช่าภายในอาคารตลาดผลไม้รวมใหม่ โดย
จดัแยกผู้ เช่าซึ.งจําหนา่ยผลไม้นําเข้าจากตา่งประเทศ จํานวนหนึ.งไปอยูร่วมภายในอาคารตลาดผลไม้นําเข้า (Import Fruit) 
ซึ.งเป็นผลทําให้กองทนุฯ มีรายได้คา่เช่าและคา่บริการลดลง อยา่งไรก็ตามปัจจบุนั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยูร่ะหวา่งการ
จดัหาผู้ เช่าและบริหารจดัการพื Iนที.เช่าใหมเ่พื.อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ   
 ค่าใช้จ่ายรวมของกองทนุฯ ในปี 2560 เท่ากบั 247.79 ล้านบาท ลดลง 18.97 ล้านบาท หรือลดลง 7.11% เมื.อ
เทียบจากปี 2559 ซึ.งค่าใช้จ่ายที.ลดลงดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Management) ลดลงประมาณ 13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ลดลงประมาณ 6 ล้านบาท ซึ.งเป็นผล
ทําให้คา่ใช้จ่ายในภาพรวมของกองทนุฯ ลดลงเลก็น้อย 
 ผลการดําเนินงานในปี 2560 พบว่า กองทุนฯ มีรายได้จากการลงทุนสทุธิ 336.83 ล้านบาท ลดลง 17.7 ล้าน
บาท หรือลดลง 4.99% เมื.อเทียบจากปี 2559 โดยสาเหตสุาํคญัมาจาก 2 ปัจจยั ดงันี I  

1) ในปี 2560 กองทนุฯ  มีการปรับขึ Iนอตัราคา่เช่าเพียงเลก็น้อยในบางตลาด เพื.อเป็นการจูงใจให้ผู้ เช่าอยู่กบั

กองทนุฯ เนื.องจากปัจจุบนั พื Iนที.บริเวณใกล้เคียงได้มีคู่แขง่เกิดใหม่ คือ ตลาดไอยรา ซึ.งเป็นตลาดค้าปลีก-สง่ผลไม้ซึ.งถือ

เป็นคูแ่ขง่ทางตรงของกองทนุฯ   

2) กองทุนฯ อยู่ระหว่างการจัดทําแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในโครงการตลาดไท  (Master Plan 

Project)   และมีการ Move out ผู้ เช่าในตลาดผลไม้รวม ซึ.งทําให้เกิดแผงค้าว่าง โดยปัจจุบนัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยู่

ระหว่างจดัสรรพื Iนที.ปลอ่ยเช่าใหม่โดยคาดว่าภายหลงัดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ Fill-in ผู้ เช่าและสร้างผลตอบแทน

สว่นเพิ.มให้กบักองทนุฯ ได้ 

14.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) 

ในปี 2558 - 2560 กองทุนฯ มีอตัราสว่นสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที. 2.94 เท่า และ 3.64 เท่าตามลําดบั

จากการพิจารณาอตัราสว่นดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่ากองทนุมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งสงู ซึ.งกองทนุฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน

อาทิเช่น เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมากเพียงพอที.จะทําการชําระหนี Iระยะสั Iนได้    

 

 



80 
 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid test ratio) 

ในปี 2558 - 2560 กองทุนฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick ratio) อยู่ที. 2.89 เท่า 3.58 เท่า และ 2.80 เท่า 

ตามลําดับจากการพิจารณาอตัราส่วนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากองทุนฯ มีความสามารถในการชําระหนี Iสินระยะสั Iน 

เนื.องจากกองทนุมีสดัสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนที.จะเปลี.ยนเป็นเงินสดได้เร็วมากเพียงพอที.จะทําการชําระหนี Iระยะสั Iน    

14.2 ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนฯ 

ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนฯ ในปี 2560  

อัตราผลตอบแทนขั �นต้น (Gross Margin) 

ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนขั Iนต้น (Gross Margin) เท่ากับ 83.66% ซึ.งสงูกว่าเมื.อเทียบกับปี 2559 (เท่ากับ 

83.58%) จากการพิจารณาอตัราสว่นดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ การปลอ่ยเช่าพื Iนที.ภายใต้โครงการตลาดไท กองทนุฯ มีการ

บริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การบริหารจดัการต้นทนุในการปรับปรุง

พื Iนที.ปล่อยเช่า และประหยดัค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวข้องกับการจัดหารายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ จึงทําให้อตัราผลตอบแทน

ขั Iนต้นที.กองทนุได้รับอยูใ่นสดัสว่นที.สงู   

อัตราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

ในปี 2560 แม้วา่กองทนุฯ มีรายได้จากการลงทนุสทุธิลดลงจํานวน 36.65 ล้านบาท หรือลดลง 5.9% เมื.อเทียบ

จากปี 2559 แตอ่ยา่งไรก็ตามในปี 2560 กองทนุฯ มีอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (Net Profit Margin) เทา่กบั 57.68% 

สงูกว่าปีก่อนหน้า (57.19%) จากการพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

กองทุนฯ ว่ากองทุนฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนให้อยู่ในสดัส่วนที.ตํ.าทําให้อัตรา

ผลตอบแทนจากกําไรสทุธิภายหลงัจากหกัต้นทนุคา่ใช้จ่ายรวมทั Iงหมดแล้วสงูถึง 57.68%     

อัตราผลตอบแทนต่อปีของผู้ถอืหน่วย (Annualized Distribution Yield) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

มกราคม - มนีาคม Q1 0.4598 0.4575 0.4131 0.3700 0.3600

เมษายน - มถิุนายน Q2 0.4380 0.4305 0.3760 0.3600 0.3700

กรกฎาคม - กนัยายน Q3 0.3325 0.4505 0.4500 0.3300 0.3300

ตุลาคม - ธันวาคม Q4 0.3930 0.4505 0.4100 0.3300 0.3600

รวม 1.6233 1.7890 1.6491 1.3900 1.4200

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ตอ่ราคาพาร์ @9.90 บาท) 16.40% 18.07% 16.66% 14.04% 14.34%

(ตอ่ราคาปิดตลาด ณ สิHนวนัทาํการสุดทา้ยของปี) 5.95% 6.63% 8.33% 7.32% 7.28%

หมายเหต:ุ  ราคาปิดตลาด ณ สิHนวนัทาํการสุดทา้ยของปี 2560 (27.30 บาท) ปี 2559  (27.00 บาท) ปี 2558  (19.80 บาท)  

                               ปี 2557 (19.00 บาท) ปี 2556 ( 19.50 บาท)

บาท/หน่วย

ผลการดําเนนิงาน
อัตราการจ่ายปันผล
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ในปี 2560 (รอบระยะเวลาดําเนินงานตั Iงแต่ มกราคม – ธันวาคม 2560) กองทนุฯ พิจารณาจ่ายปันผลที.อตัรา 

90.13% ของกําไรสทุธิ หรือจ่ายคืนสทุธิให้กบัผู้ ถือหน่วย เท่ากบั 1.6233 บาท/หน่วย  โดยเงินสว่นที.เหลือประมาณ 10% 

กองทนุฯ จะสาํรองเงินไว้เพื.อใช้เป็นคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ (Reserve for CAPEX) และสาํรองเพื.อใช้ลงทนุในการปรับปรุงพื Iนที.

ปลอ่ยเช่าของกองทนุฯ เพื.อสร้างผลตอบแทนสว่นเพิ.มให้กบักองทนุฯ ตอ่ไป 

ทั Iงนี Iหากพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยในปี 2560 อยูที่. 16.40% เมื.อเทียบกบัราคา

พาร์ (Par @ 9.90 บาท/หน่วย) หรือ คิดเป็น 5.95% เมื.อเทียบกับราคาปิดตลาด ณ สิ Iนปี 2560 (Closing price @ 27.30 

บาท/หนว่ย) ซึ.งลดลงประมาณ 10% เมื.อเทียบจากปี 2559  

 14.3 ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนฯ  

ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินการของกองทุนฯ ในปี 2558 -2560  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) 

ในปี 2558 - 2560 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) เท่ากบั 14.96% 15.76% และ 15.21% 

ตามลําดบั จากการพิจารณาอัตราส่วนดงักล่าว แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนฯ ว่า กองทุนฯ มี

ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทนุในสทิธิการเช่าโครงการตลาดไท ซึ.งยงัคงมีอตัราเติบโตอย่างตอ่เนื.อง

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที.ผา่นมา   

อัตราหมุนเวียนของสนิทรัพย์ของกองทุนฯ (Total Asset Turnover) 

ในปี 2558 - 2560  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ของกองทุนฯ (Total Asset Turnover) อยู่ในอัตรา 0.27 เท่า 

0.28 เท่า และ 0.26 เทา่ตามลําดบั จากการพิจารณาอตัราหมนุเวียนดงักลา่ว บง่บอกได้ว่ากองทนุฯ มีความสามารถจาก

การใช้สนิทรัพย์ทั Iงหมด (สทิธิการเช่าพื Iนที.บางสว่นภายในโครงการตลาดไท) ทําให้เกิดรายได้คา่เช่าและคา่บริการได้ 0.27 

เทา่ 0.28 เทา่ และ 0.26 แสดงวา่กองทนุฯ ใช้สนิทรัพย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

14.4 การวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิของกองทุนฯ  

อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นของกองทุนฯ ในปี 2558 -2560 

ในปี 2558 - 2560  อตัราสว่นหนี Iสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ในอตัรา 0.10 เท่า และ 0.06 เท่า แสดง

ว่ากองทุนฯ มีอตัราสว่นหนี Iสินน้อยกว่าส่วนของผู้ ถือหุ้น ซึ.งอตัราสว่นหนี Iสินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่า ค่าบริการรับ

ลว่งหน้า และ เงินมดัจํารับจากลกูค้า มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน ดงันั Iนอตัราสว่นดงักลา่วแสดงให้เห็นว่า กองทนุฯ มีความ

เสี.ยงในเรื.องความสามารถในการชําระหนี Iของกองทนุอยูใ่นระดบัที.ตํ.ามาก  

อัตราการจ่ายปันผลของกองทุนฯ ในปี 2558 -2560 

จากผลการดําเนินงานของกองทุนฯ  ใน 3 ปีที.ผ่านมา (2558 - 2560) กองทนุฯ ได้มีการจ่ายผลตอบแทนในรูป

เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างสมํ.าเสมอ โดยจ่ายให้ผู้ ถือหน่วยในอตัรา 90.18% 90.48% และ 90.13% ของกําไร

สทุธิ ตามลาํดบั  
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14.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนฯ  

ทรัพย์สินที.กองทนุฯ ลงทนุได้แก่ “สิทธิการเช่าอาคารสิ.งปลกูสร้างบางสว่นภายในโครงการตลาดไท” มีกําหนด

ระยะเวลา 20 ปี (อายสุญัญาเช่าคงเหลือปัจจุบนั 13 ปี 2 เดือน 12 วนั) โดยการเช่าทรัพย์สนิดงักลา่วเพื.อวตัถปุระสงค์ใน

การจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิโดยให้เช่าช่วงใช้ประกอบกิจการ ตลาดกลางสนิค้าการเกษตร ภายใต้ชื.อโครงการตลาด

ไท  

รายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สิน ประจาํปี 2560   

ทรัพย์สนิ    :    สทิธิการเช่าอาคารสิ.งปลกูสร้างบางสว่นภายในโครงการตลาด
     ไท  

เนื Iอที.ดิน    : 101 ไร่ 69.3 ตารางวา 
ราคาประเมิน   :  1,817 ล้านบาท  
วนัทําการประเมินคา่  : ณ วนัที. 1 กนัยายน 2560 
วิธีการประเมิน    :   วิธีรายได้ (Income Approach)  
สมมตุิฐานในการประเมิน  :  พื Iนที.ปลอ่ยเช่าทั Iงหมด (Rentable Area) 56,498 ตรม. 

อัต ราการเช่ า  (Occupancy Rate) 88% - 90% ของ พื Iน ที.
 ทั Iงหมด 

อตัราการเติบโต (% Growth) 1.5% ทกุปี  
อตัราคิดลด (Discount Rate) 16%  

บริษทัผูป้ระเมิน    :  บริษทั 15 ที=ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั  

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ราคาประเมิน 1,817 ล้านบาท 1,833 ล้านบาท 1,800 ล้านบาท

วันที�ประเมิน  1 กันยายน 2560  1 กันยายน 2559  1 กันยายน 2558

บริษัทผู้ประเมิน
บ. 15 ที.ปรึกษาธุรกิจ จํากัด บ.ทรู แวลูเอชั.น จํากัด บ.ทรู แวลูเอชั.น จํากัด

อัตราคิดลด 16% 15% 15%

โครงการตลาดไท

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการตลาดไท

 
 
ในปี 2560 ทรัพย์สินที.ทําการประเมินมีมลูคา่ 1,817 ล้านบาท ปรับลดลง 16 ล้านบาท หรือลดลง 0.87% จากปี 

2559 ผู้ประเมินใช้วิธี Income Approach ซึ.งเป็นการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาความสามารถของทรัพย์สินที.
ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้วิธีการคํานวณมูลค่าปัจจุบนัสทุธิจากประมาณการรายได้กระแสเงินสดรับที.คาดหวงัว่าจะได้รับ
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จากทรัพย์สินนั Iนในอนาคต  ซึ.งรายได้ส่วนใหญ่มาจากปล่อยเช่าพื Iนที.ตลาด และสมัปทานต่าง เป็นสญัญาเช่าระยะสั Iน  
(ไม่เกิน 1 ปี) จัดเก็บอัตราค่าเช่าเป็นแบบคงที. (Fix Rent) โดยประมาณอตัราการปล่อยเช่าพื Iนที.เฉลี.ยทั Iงปี (Average 
Occupancy Rate)  อยูท่ี.ประมาณ 88% - 90% ซึ.งสอดคล้องใกล้เคียงกบัอตัราการปลอ่ยเช่าพื Iนที.เฉลี.ยทั Iงปีที.เกิดขึ Iนจริง 

ประมาณการอตัราคิดลด (Discount Rate) ที.ผู้ประเมินใช้คํานวณ คืออตัรา 16% อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 13 ปี ที.อตัราประมาณ 2.64% บวกกบัปัจจยัเสี.ยงในธุรกิจลกัษณะเดียวกนั ประมาณ 12% -
14% ดังนั Iนอัตราส่วนลดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ15% - 17% ดังนั Iนการกําหนดอัตราคิดลดที. 16% สําหรับทรัพย์สิน
ประเภทศนูย์กระจายสนิค้าที.เป็น Leasehold จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัผลตอบแทนที.คาดหวงัจากการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์กระจายสนิค้าประเภท Leasehold ในภาวะตลาด ณ ปัจจบุนั   

14.6 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน  

แหล่งที�มาและใช้ไปของเงนิทุน 

ในปี 2560 เงินสดสทุธิที.กองทุนฯ ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน มีทั Iงหมด 90.64 ล้านบาท ลดลงประมาณ 
74% เมื.อเทียบจากปีก่อนหน้า ซึ.งกระแสเงินสดรับสว่นใหญ่มีแหลง่ที.มาจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ และเงิน
มดัจํารับลว่งหน้า และกระแสเงินสดใช้ไปของกองทนุฯ สว่นใหญ่ใช้ไปในกิจกรรมการซื Iอเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  และการ
ลดลงของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับลว่งหน้า  นอกจากนี Iกองทนุฯ ยงัมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (จ่าย
ปันผล) 302.54 ล้านบาท ซึ.งภายหลงักระทบยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปีแล้ว ทําให้กองทุนฯ มี
ยอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ ปลายปี 90.56 ล้านบาท   

รายจ่ายลงทุน (CAPEX)  

ในปี 2560 กองทนุฯ ได้มีการกนัสํารองรายจ่ายฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) เพื.อใช้ในการปรับปรุงทรัพย์สิน
ของกองทนุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถสร้างรายได้ให้กองทนุฯ ในระยะยาว โดยในปี 2560 กองทนุฯ ได้ใช้
เพื.อการปรับปรุงภาพพื Iนที.เช่าภายในโครงการฯ โดยการเบิกใช้งบลงทนุดงักลา่วเป็นไปตามแผนงานที.เสนอไว้กบักองทนุ   

14.6 การวิเคราะห์ปัจจัยที�อาจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking) 

กองทนุ TTLPF มีนโยบายลงทนุในสิทธิการเช่าที.ดิน และอาคาร (บางสว่น) ในโครงการตลาดไท ซึ.งปัจจุบนัเป็น
ศนูย์กระจายสินค้าการเกษตรที.ใหญ่ที.สดุในประเทศไทย  ปัจจยัที.อาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาประโยชน์ของกองทนุฯ มี
ดงัตอ่ไปนี I  

ปัจจยัภายใน:  

1) การบริหารจดัการพื Iนที.จอดรถภายในโครงการตลาดไท ปัจจบุนัที.จอดรถเป็นพื Iนที.ลานโลง่ซึ.งรองรับปริมาณ
รถยนต์ที.มาใช้บริการได้คอ่นข้างจํากดั  ซึ.งอาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้มาใช้บริการภายในโครงการตลาดไทได้ในอนาคต 

2) ข้อจํากดัในเรื.องเงินทนุที.ใช้ในการพฒันาโครงการตลาดไท เนื.องจากปัจจุบนักองทุนฯ ไม่สามารถเพิ.มทุน
เพื.อนําเงินมาใช้ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บนพื Iนที.ของกองทนุฯ ได้  โดยแหลง่ที.มาของเงินทนุนอกจากสภาพคลอ่งของ
กองทนุฯ แล้วการจดัหาเงินทนุมีเพียงการกู้ยืมซึ.งสามารถกู้ยืมได้ไมเ่กิน 10% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ซึ.งทําให้
ไมม่ีความคลอ่งตวัในการดําเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
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ปัจจยัภายนอก:   

1) ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน กองทุนฯ มีผู้ แข่งขันรายใหม่ ซึ.งเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ มีที.ตั Iงอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกบัโครงการตลาดไท  ถือเป็นคูแ่ขง่ขั Iนทางตรง ซึ.งอาจสง่ผลกระทบทําให้ผู้ เช่าหรือผู้ใช้บริการของกองทนุฯ ลดลง 

2) ภาวะภยัแล้งส่งผลกระทบกบัปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที.เป็นสินค้าหลกัของโครงการตลาดไท  
ซึ.งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงกบัราคาพืชผลทางการเกษตรในอนาคต 

3) ความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งผลต่อความเชื.อมั.นและกําลงัซื Iอของผู้มาใช้
บริการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 
 
 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 
 
 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 
 
 
 



96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 

 
 
 



99 
 

 
 



100 
 

 
 



101 
 

 



102 
 

 

 
 
 
 
 



103 
 

 



104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 



108 
 

 



109 
 

 
 



110 
 

 
 
 



111 
 

 



112 
 

 
 
 



113 
 

 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ลาดไท (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์=ระบุ
เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซืHอคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตัHงและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื=อวนัที= 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื=อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั=วไป โดยนาํเงินที=ไดจ้าก
การระดมเงินทุนไปซืHอและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตลอดจน
ทาํการปรับปรุง เปลี=ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที=กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้
ไม่วา่จะเป็นการใหเ้ช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดาํเนินการอื=นใดเพื=อประโยชน์ของทรัพยสิ์น เพื=อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื=นและ/หรือ
หลกัทรัพยอื์=นและ/หรือการหาดอกผลอื=นโดยวิธีอื=นใด ตามกาํหนดกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอื=นใด 
ที=เกี=ยวขอ้งกาํหนด 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เริ=มซืHอขาย
ไดต้ัHงแตว่นัที= 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ไทย แอ็กโกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนใหญ่ ซึ= งถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 33.33 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัจดัการฯ”)โดยมี
ธนาคารซิตีHแบงก ์เอน็เอ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษทั ไทย แอ็กโกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั เป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 
งบการเงินนีHไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เมื=อวนัที= 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีที=สาํคญัซึ=งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินกองทุนรวมฯ มีดงัตอ่ไปนีH  
 
2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 
งบการเงินนีH ไดจ้ดัทาํขึHนตามหลกัการบญัชีที=รับรองทั=วไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซึ= งหมายความถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินที=ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน นอกจากนีH งบการเงินได้จัดทําขึH นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที=กาํหนด 
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที=  106 เรื= อง “การบัญชีสําหรับกิจการที=ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”  
งบการเงินหลกั คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี=ยนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที=สาํคญั ซึ=งเป็นแบบที=สมบูรณ์เพื=อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินไดจ้ดัทาํขึHนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที=
อธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที=รับรองทั=วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบญัชีที=สาํคญั และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ=งจดัทาํขึHนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี
ของกองทุนรวมฯไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื= องการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารกองทุนรวมฯ หรือ 
ความซบัซอ้น หรือเกี=ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที=มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 4 
 
งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดทาํขึHนจากงบการเงินตามกฎหมายที=เป็นภาษาไทย ในกรณีที=มีเนืH อความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที*มกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานที*เกี*ยวข้อง 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที=มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ซึ= งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที= 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี=ยวขอ้งและมีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ อยา่งมี
สาระสาํคญั 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
ที=เกี=ยวขอ้งที= เปลี=ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจาํนวนทัH งสิHน 1 ฉบับ ไม่มีผลกระทบที=มีนัยสําคัญต่อ 
งบการเงินที=นาํเสนอ 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที=มีการปรับปรุงใหม่ ซึ=งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที=
เริ=มตน้ในหรือหลงัวนัที= 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที=มีการเปลี=ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี=ยวขอ้งกบั
กองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้าํมาตรฐานที=ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 7 (ปรับปรุง 2560) เรื=อง งบกระแสเงินสด 
 
ผูม้าตรฐานการบัญชี ฉบับที= 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ=มเติมเกี=ยวกบั 
การเปลี=ยนแปลงในหนีH สินของกิจการที=เกิดขึHนจากกิจกรรมจดัหาเงินทัHงที=เป็นรายการที=เป็นเงินสดและ
รายการที=ไม่ใช่เงินสด 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานการบญัชีที=ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้
ของกองทุนรวมฯ ไม่มีผลกระทบที=มีนยัสาํคญัตอ่กองทุนรวมฯ 
 

2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร 
กองทุนรวมฯ กาํหนดรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ= งไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงินที=มีสภาพคล่องสูง ซึ= งมีอายุ
ครบกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่นัHนนบัแตว่นัที=ไดม้า 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.4 เงนิลงทุน 
 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์รวมถึง สิทธิการเช่าอาคารและสิ=งปลูกสร้าง งานระบบ สาธารณูปโภค 
และสิ=งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที=ลงทุนโดยกองทุนรวมฯ แสดงดว้ยราคายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื=อมราคา 
ราคาทุนของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ริ=มแรกแสดงในราคาที=ไดม้ารวมกบัตน้ทุนเกี=ยวเนื=องที=เกิดขึHน 
 
การกาํหนดราคายติุธรรมดว้ยวธีิพิจารณาจากรายได ้ณ วนัที=ในงบดุลใชร้าคาซึ= งประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
ตามรายชื=อที=สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ ซึ= งบริษทัจัดการฯ จะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปีนับจากวนัที=ที=มีการ
ประเมินราคาเพื=อซืHอหรือเช่าอสังหาริมทรัพยห์รือเมื=อมีการเปลี=ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งเป็นสาระสาํคญั และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัที=มีการประเมินค่า
ครัH งล่าสุด การเปลี=ยนแปลงในราคายุติธรรมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื=อการลงทุนจะถูกรับรู้เป็น
รายการกาํไรหรือขาดทุนที=ยงัไม่เกิดขึHนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที=วดัมูลคา่ 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  
 
เงินลงทุนในตราสารหนีH แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด 
ตราสารหนีH ไทย ณ วนัที=ตามงบดุล หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัที=ตามงบดุล จะใช้อตัราผลตอบแทนที=
สถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซืHอ และกรณีที=ไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทัจดัการฯ จะประมาณ
ราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามที=สมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีH ในความตอ้งการของตลาดที=มีอายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของตราสารหนีH  ณ วนัที=ครบกาํหนดชาํระราคาตราสารหนีHดงักล่าว 
 
กองทุนรวมฯ บนัทึกกาํไรหรือขาดทุนที=ยงัไม่เกิดขึHนจากการวดัค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที=วดัมูลคา่ 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที=ได้รับจากการจาํหน่ายเมื=อเปรียบเทียบกับ 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัH นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน กรณีที=จ ําหน่ายเงินลงทุนที= ถือไว ้
ในตราสารหนีHชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที=จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี=ย
ถ่วงนํH าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทัHงหมดที=ถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.5 ลูกหนี6ค่าเช่าและค่าบริการ 
 
ลูกหนีHค่าเช่าและค่าบริการรับรู้เริ=มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิ=งตอบแทนที=ไดรั้บหรือคา้งรับ และจะวดัมูลค่า
ภายหลงัด้วยจาํนวนเงินที=เหลืออยูห่ักด้วยค่าเผื=อหนีH สงสัยจะสูญซึ= งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ  
ณ วนัสิHนงวด ค่าเผื=อหนีHสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีเปรียบเทียบกบัมูลค่าที=คาดวา่จะ
สามารถเรียกเก็บได ้หนีH สูญที=เกิดขึHนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

2.6 เงนิมดัจาํรับจากลูกค้า 
 
ลูกคา้ตกลงวางเงินมดัจาํแก่กองทุนรวมฯ เป็นเงินสดตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่าและบริการ และระยะเวลา
ที=ไดข้ยายออกไปเพื=อเป็นหลกัประกนัสาํหรับการปฏิบติัหน้าที=ตามสัญญาเช่าและบริการ โดยกองทุนรวมฯ 
จะคืนเงินมดัจาํให้แก่ลูกคา้โดยปราศจากดอกเบีH ยหักลบดว้ยยอดคา้งชาํระและค่าเสียหายใด ๆ ที=เกิดขึHนภายใน 
30 วนั นับจากวนัที=ลูกคา้ส่งมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพยที์= เช่ากลบัคืนแก่กองทุนรวมฯ ในสภาพ
สะอาดและเรียบร้อย 
 

2.7 ประมาณการหนี6สิน 
 
ประมาณการจะรับรู้ก็ตอ่เมื=อกองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที=จดัทาํไว ้
อนัเป็นผลสืบเนื=องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ= งการชาํระภาระผูกพนันัHนมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
จะส่งผลให้กองทุนรวมฯ ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที=ตอ้งจ่ายได้อยา่ง
น่าเชื=อถือ 
 
ในกรณีที=มีภาระผูกพนัที=คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กองทุนรวมฯ กาํหนดความน่าจะเป็นที=กองทุนรวมฯ  
จะสูญเสียทรัพยากรเพื=อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านัH น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของ 
ภาระผกูพนัทัHงประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที=กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื=อชาํระภาระผูกพนั
บางรายการที=จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ=า 
 
กองทุนรวมฯ จะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีH สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที=คาดวา่จะตอ้ง
นาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราคิดลดซึ= งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของ
มูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี=ยงเฉพาะของหนีH สินที=กาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิ=มขึHนของประมาณการ
หนีH สินเนื=องจากมูลคา่ของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบีHยจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า รายได้ที= รับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชําระตามสัญญาเช่าดําเนินงานแสดงไวเ้ป็น  
“รายไดค้า่เช่าและคา่บริการรับล่วงหนา้” ณ วนัสิHนปี 
 
ดอกเบีHยรับและคา่ใชจ่้ายรับรู้เป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.9 ภาษีเงนิได้ 
 
กองทุนรวมฯ นีH เป็นกองทุนที=ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินได ้
นิติบุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินนีH  
 

2.10 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ= งคณะกรรมการจดัการลงทุน - Property Fund & 
Infrastructure Fund & REIT ของบริษัทจัดการฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลและกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งน้อยปีละ 2 ครัH ง โดยมีเกณฑ์และเงื=อนไข
ดงัตอ่ไปนีH  
 
1) ในกรณีที=กองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที=ไม่รวมกาํไรที=ยงัไม่เกิดขึHนจากการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ ประจาํ 
รอบระยะเวลาบญัชีนัHน 

2) ในกรณีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ 
หน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้

 
ทัH งนีH ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตอ้งไม่ทาํให้เกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ=มขึHนในรอบระยะเวลาบัญชีที=มีการจ่าย 
เงินปันผลนัHน 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ตอ่) 
 
บริษทัจดัการฯ จะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิHนรอบระยะเวลาบญัชี 
หรือกรณีที=บริษทัจดัการฯ ไดมี้ประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ตามวนัที=ไดแ้จง้ไว ้ทัHงนีHหากกรณีที=บริษทัจดัการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการฯ 
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
เงื=อนไขเพิ=มเติม : 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที=จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าตํ=ากวา่หรือเท่ากบั
0.10 บาท บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิที=จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัH งนัHนและใหย้กไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวด 
สิHนปีบญัชี สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการจ่ายปันผล บริษทัจดัการฯ จะดาํเนินการให้เป็นไปตามที=ระบุไว ้เวน้แตก่รณีที=
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และ/หรือหน่วยงานอื=นใดที=มีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี=ยนแปลง เพิ=มเติม ประกาศกาํหนด สั=งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื=น บริษทัจดัการฯจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนัHน 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที*สําคญัและข้อสมมตฐิาน 
 
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และการใช้ขอ้สมมติฐานที=เกี=ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที= เกิดขึH นจริง ประมาณการทางบัญชีและข้อสมมติฐานที= มีความเสี=ยง 
อยา่งเป็นสาระสาํคญัที=อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีH สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้
มีดงันีH  
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซึ์=งไม่มีการซืHอขายในตลาดซืHอขายคล่อง วดัมูลคา่โดยใช้
การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที=คาดวา่จะไดรั้บจากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยคิ์ดลดดว้ยอตัราที=เหมาะสม
กบัความเสี=ยงที=เกี=ยวขอ้ง ทัHงนีHกองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
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5 การจดัการความเสี*ยงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนัHน เพื=อดาํรงไวซึ้= งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื=องของกองทุนรวมฯ เพื=อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูที้=มี 
ส่วนไดเ้สียอื=น และเพื=อดาํรงไวซึ้=งโครงสร้างของทุนที=เหมาะสมเพื=อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื=อลดภาระที=อาจเกิดขึHน 
 

6 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 1,833,000,000 1,800,000,000 
ซืHอสินทรัพย ์ - 3,583,641 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=ยงัไม่เกิดขึHนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนระหวา่งปี (16,000,000) 29,416,359 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยสิ์Hนปี 1,817,000,000 1,833,000,000 
 

กองทุนรวมฯ ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างส่วนในโครงการตลาดกลางสินคา้เกษตร (ตลาดไท) ซึ= งรวมถึง 
สิทธิการเช่าอาคาร และสิ=งปลูกสร้าง ซึ= งตัHงอยูเ่ลขที= 31/32, 31/1-3, 32/369-32/387, 32/6, 32/9, 32/1034-5, 32/128, 
32/475 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ก.ม.42 ตาํบลคลองหนึ= ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รวมเนืHอที= 84,407.50 
ตารางเมตร พร้อมทัH งสาธารณูปโภค งานระบบและสิ=งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ซึ= งเป็นส่วนควบที=มีไวเ้พื=อใช้
ประโยชน์สําหรับอาคารเป็นการเฉพาะ จาํนวน 85,626.04 ตารางเมตร รวมเนืHอที=ทัH งสิHน 170,033.54 ตารางเมตร  
โดยการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี เริ=มตัHงแตว่นัที= 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
 

สาํหรับปีสิHนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ ประเมินราคาเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ครงการตลาดไท (ณ วนัที=  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือ 13 ปี  
2 เดือน 11 วนั)โดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ซึ= งเป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยพิจารณา
จากความสามารถของทรัพยสิ์นที=ก่อให้เกิดรายได ้โดยใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิจากประมาณการรายได้
กระแสเงินสดรับที=คาดว่าจะได้รับสุทธิจากทรัพยสิ์นนัH นในอนาคต ตามรายงานลงวนัที=  16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
การประเมินราคาดงักล่าวใชข้อ้มูลที=ไม่สามารถสังเกตไดที้=มีนัยสําคญัมาเป็นตวัแปรในเทคนิคการประเมินมูลค่า 
กองทุนรวมจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชัHนมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 13 เรื=อง การวดัมูลคา่ยติุธรรม 
 

ณ วันที=  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็น 
มูลค่ายติุธรรมที=มูลค่า 1,817 ลา้นบาท และบนัทึกขาดทุนสุทธิที=ยงัไม่ไดเ้กิดขึHนจากเงินลงทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับปีจาํนวน 16 ลา้นบาท 
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7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ณ วนัที= 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ดงัตอ่ไปนีH  
 

 เงนิต้น (บาท) อตัราดอกเบี6ยต่อปี (ร้อยละ) 

รายการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินสดในมือ 6,477 2,084,695 - - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั     

- ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2,000 2,000 - - 
- ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 1,000 1,000 - - 
- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 30,017 30,000 - - 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 8 - - - 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 96 - - - 
     

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์     
- ธนาคารซิตีHแบงค ์เอน็เอ 73,031,966 251,673,149 0.050 0.050 
- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 4,293,581 18,037,809 0.375 0.375 
- ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2,746,586 7,879,350 0.125 0.125 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1,044,500 1,188,776 0.100 0.100 
- ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 308,889 223,866 0.375 0.375 
- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 817,158 5,823,820 0.370 0.370 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 2,750,101 10,676,741 0.375 0.375 
- ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 4,967,118 4,356,396 0.250 0.250 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 558,358 481,826 0.870 0.750 

รวม 90,557,855 302,459,428   
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8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนที=จดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มีจาํนวน 180,000,000 หน่วย 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 180,000,000 หน่วย) มูลคา่ตราไวห้น่วยละ 9.90 บาท  
 
รายการเคลื=อนไหวของหน่วยลงทุนมีดงันีH  
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 จาํนวนหน่วย  จาํนวนหน่วย  

 ลงทุน บาท ลงทุน บาท 
     

หน่วยลงทุนที=จดทะเบียน ออกจาํหน่าย     

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

ยอดตน้ปี 180,000,000 1,782,000,000 180,000,000 1,782,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - - - 

ยอดปลายปี 180,000,000 1,782,000,000 180,000,000 1,782,000,000 

 
รายการเคลื=อนไหวของกาํไรสะสมมีดงันีH  
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 298,202,451 227,622,340 
บวก  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 336,830,010 354,510,994 
 (ขาดทุน)กาํไรสุทธิที=ยงัไม่เกิดขึHนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน (15,547,067) 29,416,680 
 กาํไรสุทธิที=เกิดขึHนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 2,907,751 1,382,437 

หกั   จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหต ุ9) (302,544,000) (314,730,000) 

ยอดปลายปี 319,849,145 298,202,451 
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9 เงนิปันผล 
 
คณะกรรมการจดัการลงทุน - Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ของบริษทัจดัการฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสาํหรับปีสิHนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัตอ่ไปนีH  
 
รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีสิHนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัตอ่ไปนีH  
 

     อตัราต่อ  

   วนัที*ปิดสมุดทะเบียน  หน่วยลงทุน จาํนวนเงิน 

ครั6งที* ผลการดําเนินงานสําหรับงวด วนัที*อนุมัติ ผู้ถอืหน่วยลงทุน วนัที*จ่าย บาท บาท 

       

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 0.4505 81,090,000 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2560 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 0.4598 82,764,000 
3 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14 กนัยายน พ.ศ. 2560 0.4380 78,840,000 

4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 0.3325 59,850,000 

      302,544,000 

 
รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีสิHนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัตอ่ไปนีH  
 

     อตัราต่อ  

   วนัที*ปิดสมุดทะเบียน  หน่วยลงทุน จาํนวนเงิน 

ครั6งที* ผลการดําเนินงานสําหรับงวด วนัที*อนุมัติ ผู้ถอืหน่วยลงทุน วนัที*จ่าย บาท บาท 

       

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.4100 73,800,000 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2559 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 0.4575 82,350,000 
3 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 15 กนัยายน พ.ศ. 2559 0.4305 77,490,000 

4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 0.4505 81,090,000 

      314,730,000 
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10 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม 
การบริหารอสงัหาริมทรัพยแ์ละคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ คิดคาํนวณดงัตอ่ไปนีH  
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษัทจัดการฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ=ม) ทัHงนีH ไม่ตํ=ากวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลคา่เพิ=ม) ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ทัHงนีH ไม่ตํ=ากวา่ 0.18 ลา้นบาทตอ่ปี 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ=ม) ของ
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทัHงนีH ไม่ตํ=ากวา่ 0.18 ลา้นบาทตอ่ปี 
 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหน้าที=ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาที=ทําขึH นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยซึ์= งสัญญามีผล 
ใชบ้งัคบัเป็นระยะเวลา 10 ปี และหากคูส่ญัญาไม่มีการตกลงเป็นประการอื=นให้สญัญานีH มีผลใชบ้งัคบัตอ่เนื=องตอ่ไปโดย
อตัโนมติัอีกคราวละ 10 ปี เริ=มตัHงแตว่นัที= 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ซึ=งสรุปไดด้งันีH  
 
1) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าตอบแทนในนามกองทุนรวมฯ ในอัตราร้อยละ 3.5 ของรายได้ค่าเช่าและ

คา่ตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมฯ เฉพาะจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมที=ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บจากการเป็น
ผูบ้ริหาร  

2) ค่าคอมมิชชั=นจากการจัดหาผูเ้ช่าและการบริหารจัดการบุคคลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 6.00 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมฯ เฉพาะจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมที=ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยไ์ด้รับจากการ
แตง่ตัHงใหเ้ป็นผูบ้ริหาร 
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10 ค่าใช้จ่าย (ตอ่) 
 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ตอ่) 
 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหน้าที=ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาที=ทําขึH นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยซึ์= งสัญญามีผล 
ใชบ้งัคบัเป็นระยะเวลา 10 ปี และหากคูส่ญัญาไม่มีการตกลงเป็นประการอื=นให้สญัญานีH มีผลใชบ้งัคบัตอ่เนื=องตอ่ไปโดย
อตัโนมติัอีกคราวละ 10 ปี เริ=มตัHงแตว่นัที= 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ซึ=งสรุปไดด้งันีH  (ตอ่) 
 

3) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ในอตัราร้อยละ 7.00 ของรายไดสุ้ทธิจากอสังหาริมทรัพย ์ทัH งนีH  รายไดสุ้ทธิจากอสังหาริมทรัพย ์
(Net Property Income) หมายถึง รายได้ทัH งหมดที=กองทุนรวมได้รับจากการให้เช่า ให้ใช้ประโยชน์หรือให้บริการ
เกี=ยวกบัอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทัHงหมดที=เกิดขึHนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
ทัH งนีH  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที= เกี= ยวกับค่าตอบแทนผู ้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ในขอ้ 1) ขอ้ 2) และขอ้ 4)  

4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกิน 60 ล้านบาท ต่อปีสําหรับปีแรก และปรับเพิ=มขึHนใน 
แตล่ะคราวในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ทุก ๆ 3 ปี 

 

ทัHงนีH  ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 1) ถึง 4) ขา้งตน้ รวมแลว้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของรายไดค้่าเช่าและ
คา่ตอบแทนสุทธิของกองทุนรวม 

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าทําความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย 
คา่ประกนัภยั คา่ซ่อมบาํรุงรักษา คา่ประเมินราคาสินทรัพยแ์ละภาษีโรงเรียน  

 

11 รายการกบักจิการที*เกี*ยวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึงบุคคลหรือกิจการที=มีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุมโดย
กองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที=
ทําห น้ าที= ถื อหุ้ น  กิ จการย่อย และกิ จการที= เป็ น กิ จการย่อยใน เค รือ เดี ยวกัน  น อกจากนีH บุ คคลห รือกิ จการ 
ที=เกี=ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซึ=งถือหน่วยลงทุนที=มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญ กับกองทุนรวมฯ ผู ้บ ริหารสําคัญ  กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ  
ตลอดทัHงสมาชิกในครอบครัวที=ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที=เกี=ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านัHน 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ
คาํนึงถึงเนืHอหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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11 รายการกบักจิการที*เกี*ยวข้องกนั (ตอ่) 
 

ความสมัพนัธ์ของบริษทัที=เกี=ยวขอ้งกนัที=สาํคญัสามารถสรุปไดด้งันีH  
 

• บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จาํกดั เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู ้บริหารงานของกองทุนฯ ซึ= งในที= นีH เรียกว่า  
“บริษทัจดัการฯ” 

 

รายการที=มีสาระสาํคญักบักิจการที=เกี=ยวขอ้งกนัดงัตอ่ไปนีH  
 

ก) ค่าใช้จ่าย 

 สําหรับปีสิ6นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

บริษัท ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ์ จาํกดั   
   คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 144,921,497 157,619,360 
   คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 48,775,549 17,703,218 
   

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ กองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   
   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,389,501 4,380,249 
   คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,316,851 1,314,075 

 

ข) ยอดคงเหลอื 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

บริษัท ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ์ จาํกดั   
   ลูกหนีHคา่เช่าและคา่บริการ 15,200 13,964 
   เจา้หนีH อื=น 2,414 871,692 
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,445,500 12,886,118 
   

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ กองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 420,324 490,291 

 

ค) เงนิปันผล 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

บริษัท ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ์ จาํกดั   
   เงินปันผลจ่าย 100,848,000 104,910,000 
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12 การจดัการความเสี*ยงทางการเงนิ 
 
12.1 ปัจจยัความเสี*ยงทางการเงนิ 

 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเสี=ยงทางการเงินที=สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี=ยงจาก
อตัราดอกเบีHย ความเสี=ยงดา้นการใหสิ้นเชื=อ ความเสี=ยงดา้นสภาวะตลาด และความเสี=ยงดา้นสภาพคล่อง 
 
12.1.1 ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบี6ย 

 
ความเสี=ยงจากอตัราดอกเบีH ย คือ ความเสี=ยงที=มูลค่าของเครื=องมือทางการเงินจะเปลี=ยนแปลงไปเนื=องจาก
การเปลี= ยนแปลงของอัตราดอกเบีH ยในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที= อาจทําให้กองทุ นรวมฯ  
มีความเสี=ยงจากอตัราดอกเบีH ย ได้แก่ อตัราดอกเบีH ยของพันธบัตรและอตัราดอกเบีH ยเงินฝากธนาคาร 
ซึ=งเป็นอตัราดอกเบีHยคงที= 
 

12.1.2 ความเสี*ยงด้านการให้สินเชื*อ 
 
ความเสี= ยงด้านการให้สินเชื=อ คือ ความเสี= ยงที= คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ= งอาจมีผลต่อ 
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี=ยงดา้นการให้สินเชื=อเกิดจากความ
เสี=ยงในการจดัการเรียกเก็บคา่เช่า  
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตวัของความเสี=ยงด้านการให้สินเชื=อแก่ลูกหนีH  เนื=องจากกองทุนรวมฯ  
มีลูกคา้จาํนวนมาก นอกจากนีH กองทุนรวมฯ มีการกาํหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจาํค่าเช่าล่วงหน้าจาก
ลูกค้าขอ งกอ งทุ น รวม ฯ เพื= อ เป็ น ป ระกัน  ใน กรณี ที= กองทุ น รวม ฯ  ไม่ สาม ารถเก็ บ ค่ าเช่ าได ้ 
บริษัทจัดการฯ เชื=อว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเสี= ยงด้านการให้สินเชื=ออื=นนอกเหนือจากจํานวน 
คา่เผื=อหนีHสงสยัจะสูญ (หากมี) ที=ไดบ้นัทึกในงบการเงินแลว้ ซึ= งประเมินจากประสบการณ์การชาํระเงินใน
อดีต เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ และปัจจยัอื=น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

12.1.3 ความเสี*ยงด้านสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องที= เพียงพอเนื=องจากกองทุนรวมฯ ได้ดํารงสินทรัพย์ เช่น เงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคาร และหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื=อดาํรงสภาพคล่อง 



130 
 

12 การจดัการความเสี*ยงทางการเงนิ (ตอ่) 
 
12.2 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปนีH แสดงถึงเครื= องมือทางการเงินที= วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกตา่งของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันีH  

 
- ขอ้มูลระดบัที= 1: ราคาเสนอซืHอขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที=มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีH สิน

อยา่งเดียวกนั และสาขาสามารถเขา้ถึงตลาดนัHน ณ วนัที=วดัมูลคา่ 
- ขอ้มูลระดบัที= 2: ขอ้มูลอื=นที=สามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ัHนหรือ

หนีH สินนัHนนอกเหนือจากราคาเสนอซืHอขายซึ=งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัที= 1 
- ขอ้มูลระดบัที= 3: ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีH สินซึ=งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที=สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 

 
ตารางตอ่ไปนีHแสดงถึงสินทรัพยที์=วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบัที* 1 ข้อมูลระดบัที* 2 ข้อมูลระดบัที* 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่า     
   อสงัหาริมทรัพย ์ - - 1,817,000,000 1,817,000,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

   ตราสารหนีH  - 289,772,377 - 289,772,377 

รวมสินทรัพย ์ - 289,772,377 1,817,000,000 2,106,772,377 

 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบัที* 1 ข้อมูลระดบัที* 2 ข้อมูลระดบัที* 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่า     
   อสงัหาริมทรัพย ์ - - 1,833,000,000 1,833,000,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

   ตราสารหนีH  - 99,802,858 - 99,802,858 

รวมสินทรัพย ์ - 99,802,858 1,833,000,000 1,932,802,858 
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12 การจดัการความเสี*ยงทางการเงนิ (ตอ่) 
 
12.2 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ตอ่) 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชัHนมูลคา่ยติุธรรมในระหวา่งปี 
 
ก) เทคนิคการประเมินมูลคา่สาํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบัที= 2 

 
เงินลงทุนในตราสารหนีH ซึ= งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดับที= 2 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อตัราผลตอบแทนที=
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีHไทย 
 
เครื=องมือทางการเงินอื=นที=ไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบดุล เป็นรายการที=มีระยะเวลาครบกาํหนดสัHน 
และมีการกําหนดราคาใหม่ตามราคาตลาดปัจจุบันอย่างสมํ= าเสมอ ดังนัH น มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่า 
ที= เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื= องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ลูกหนีHคา่เช่าและคา่บริการ เจา้หนีH อื=น เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ และคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

ข) เทคนิคการประเมินมูลคา่สาํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบัที= 3 
 
บริษัทจัดการฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยผูเ้ชี=ยวชาญ 
การประเมินมูลค่าอิสระ (“ผูป้ระเมินอิสระ”) ซึ= งเป็นผูที้=ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น 
ผูมี้ประสบการณ์ในการประเมินมูลคา่ในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทเดียวกนั ผูป้ระเมินอิสระไดร้ายงานโดยตรง
ต่อบริษทัจดัการฯ เพื=อวตัถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯ จดัให้มีการสอบทานการประเมิน
มูลค่าที=จัดทําโดยผูป้ระเมินอิสระ บริษัทจัดการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ สอบทาน
กระบวนการและผลการประเมินมูลคา่ในแตล่ะงวดบญัชี ซึ=งสอดคลอ้งกบัวนัที=รายงานของกองทุนรวมฯ 
 
ขอ้มูลหลกัที=ผูป้ระเมินราคาใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัที= 3 ไดแ้ก่ อตัราคิดลดกระแสเงินสดซึ= ง
พิจารณ าจากประเภท ธุรกิจ  สถานที= ตัH งโครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ และ 
ตลาดคู่แข่ง ซึ= งในที=นีH ผูป้ระเมินไดก้าํหนดอตัราคิดลดกระแสเงินสดสาํหรับทรัพยสิ์นที=ทาํการประเมินราคา
อยู่ที=อตัราร้อยละ 16 ( พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 15 )โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลบวกกบั
ความเสี=ยงจากตลาด จากการบริหารการจดัการ และจากสภาพคล่อง 
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12 การจดัการความเสี*ยงทางการเงนิ (ตอ่) 
 
12.2 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ตอ่) 

 
ข) เทคนิคการประเมินมูลคา่สาํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบัที= 3 (ต่อ) 

 
การเปลี=ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมไดมี้การวิเคราะห์ทุกปี โดยบริษทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทัHงนีH ผูจ้ดัการกองทุนรวมจะสอบทานรายงานและสมมติฐานการประเมินราคายติุธรรมที=ไดรั้บ
จ าก จ าก ผู ้ป ร ะ เมิ น ร าค าอิ ส ร ะ เพื= อ วิ เค ร าะ ห์ ส า เห ตุ แ ล ะ ส อ บ ท าน ค ว าม ส ม เห ตุ ส ม ผ ล ข อ ง 
การเปลี=ยนแปลงของมูลคา่ยติุธรรม 
 
กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปลี=ยนเทคนิคการประเมินมูลคา่ในระหวา่งปี 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลกัในการคาํนวณ 
 

 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ*มขึ6น (ลดลง) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เพิ=มขึHนร้อยละ 0.5 ของอตัราคิดลด (79) (44) 
ลดลงร้อยละ 0.5 ของอตัราคิดลด 86 45 
เพิ=มขึHนร้อยละ 0.5 ของอตัราการเติบโตของรายไดค้า่เช่า 51 58 
ลดลงร้อยละ 0.5 ของอตัราการเติบโตของรายไดค้า่เช่า (49) (57) 

 
13 ข้อมูลเกี*ยวกบัการซื6อขายเงนิลงทุน 

 
กองทุนรวมฯ ไดซื้Hอและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะหวา่งปีสิHนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ โดยไม่รวมเงิน
ฝากธนาคาร เป็นจาํนวนเงินรวม 1,987 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,122 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 94.89 (พ.ศ. 2559 : คิดเป็น
ร้อยละ 54.83) ตอ่มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี=ยระหวา่งปี 
 

14 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านัHน 
ดงันัHนจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
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15 ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีภาระผกูพนัสาํหรับค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ซึ= งค่าธรรมเนียมจะถูกปรับขึH นในแต่ละคราวในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ทุก ๆ 3 ปี (หมายเหตุ 10) ค่าบริการจัดการขยะ 
ค่ าบ ริ ก าร ทํ าค ว าม ส ะ อ าด  แ ล ะ ค่ า รั ก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภั ย  จํ าน ว น ขัH น ตํ= า ที= ผู ก พั น ต้ อ ง จ่ าย ใ น อ น าค ต 
ตามสญัญาดงักล่าว มีดงันีH  
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 64,867,635 77,335,217 
เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 283,894,963 226,542,354 

มากกวา่ 5 ปี 470,408,692 528,036,379 

รวม 819,171,290 831,913,950 

 
16 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที*ในงบดุล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการจดัการลงทุน - Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ของบริษทัจดัการฯ เมื=อวนัที= 14 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติั การจ่ายเงินปันผลครัH งที=  29 จากผลการดาํเนินงานระหวา่งวนัที= 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วนัที= 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยละ 0.3930 บาท เป็นเงินทัHงสิHน 70,740,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนในวนัที= 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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