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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทุน 

(1) สาระสาํคัญของกองทุน 

ช่ือกองทุน (ไทย)  : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 

ช่ือกองทุน (อังกฤษ)  : Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund 

ช่ือย่อ    : TLGF 

ประเภทโครงการ   : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ  : ไม่กําหนดอายโุครงการ 
ลักษณะโครงการ   : ระบเุฉพาะเจาะจง  

 ผู้จดัการกองทนุ   : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์              : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ   
 ลักษณะการลงทุน                 : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
 ราคาที่ลงทุน                         : 25,952,862,942.40 บาท 

 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์  : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการนําออกให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่าย 
ตลอดจนทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยการรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน 

รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่น
โดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

 วนัที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ล่าสุด  : วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

 ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด : 31,068 ล้านบาท 

 สรุปข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน หากกองทุนให้เช่าระยะยาวหรือให้เช่าเหมา 
 ให้สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าด้วย 

-ไม่มี- 

 ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลที่สาคัญ เช่น เงื่ อนไข การรับประกัน
 รายได้ข้อมูลผู้รับประกันรายได้และอันดับความน่าเช่ือถือ (ถ้ามี) 

       -ไม่มี- 

 สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยสําคัญที่กระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน (Milestone) ในปีที่ผ่านมา เช่น การลงทุนเพิ่ม
 หรือการจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทุน  การเปล่ียนแปลงผู้เช่ารายใหญ่  และการเปล่ียนผู้บริหาร
 โรงแรมสาํหรับกรณีการลงทุนในโรงแรม เป็นต้น 

-ไม่มี- 
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สรุปข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ (ถ้ามี) เช่น ผู้ให้กู้ สถานะของการกู้ยืมเงนิ ณ วันสิน้รอบปีบัญชี 

ตามมติเวียนคณะกรรมการลงทนุครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม  2560   ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) (กองทนุรวม) ได้อนมุติัการเข้าทําสญัญาเงินกู้  เพื่อวตัถปุระสงค์ในการรีไฟแนนซ์ 
( Refinance ) กบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) โดยกองทนุได้พิจารณาจ่ายชําระคืนเงินต้น (บางส่วน) จํานวน 141 

ล้านบาท และ Refinance หนีสิ้นคงเหลือจํานวน 2,450 ล้านบาท กบัธนาคาร CIMB ในวนัครบกําหนดชําระคืนเงนิต้น (ในวนัที่ 
29 ธันวาคม 2560 ณ วันทําการสุดท้าย ) โดยอัตราดอกเบีย้ภายใต้สัญญาเงินกู้ ฉบับใหม่ปรับลดลงจาก BIBOR + 1.25  

เปล่ียนเป็น BIBOR + 1.075  ซึง่ทําให้กองทนุฯ สามารถประหยดัดอกเบีย้จ่ายได้เม่ือเทียบกบัเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ ยืมฉบบั
เดิม โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ ปัจจบุนักองทนุฯ ได้เบิกวงเงินกู้ ยืมกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) รวมทัง้สิน้ 2,450 

ล้านบาท  โดยมีข้อมลูโดยสงัเขปของเงินกู้ ยืมดงัตอ่ไปนี ้  

 

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้ ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขอสินเช่ือ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) 

วงเงนิกู้ (ล้านบาท) 2,450  

อัตราดอกเบีย้ BIBOR +1.075 

ระยะเวลาชาํระคืนเงนิกู้ ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2565  

การชาํระดอกเบีย้ รายไตรมาส  
หลักประกันการกู้ยืม กองทนุมิได้นําทรัพย์สินทัง้ปวงทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั หรือที่จะมีในอนาคตไปใช้เป็น

  

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทนุย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)  
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 13 มี.ค. 2555 - 31 พ.ค. 2555 238,241,999.98 0.1346 

2 1 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555 291,341,999.90 0.1646 

3 1 ก.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 283,200,000.00 0.1600 

4 1 ธ.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556 410,954,449.69 0.1801 

5 1 มี.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556 403,885,088.61 0.1778 

6 1 มิ.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2556 389,841,489.78 0.1708 

7 1 ก.ย. 2556 - 30 พ.ย. 2556 371,827,488.14 0.1630 

8 1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557 422,173,877.76 0.1851 

9 1 มี.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 423,282,869.60 0.1856 

10 1 มิ.ย. 2557 - 31 ส.ค. 2557 433,564,172.48 0.1900 

11 1 ก.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557 437,071,912.23 0.1870 

12 1 ธ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558 423,281,938.90 0.1811 

13 1 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 481,480,283.87 0.2060 
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ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
14 1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558 488,492,136.09 0.2090 

15 1 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 508,592,766.54 0.2176 

16 1 ธ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559 511,864,965.21 0.2190 

17 1 มี.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559 508,592,765.13 0.2176 

18 1 มิ.ย. 2559 - 31 ส.ค. 2559 504,151,927.57 0.2157 

19 1 ก.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 492,932,969.52 0.2109 

20 1 ธ.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 502,048,372.93 0.2148 

21 1 มี.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560 497,607,535.37 0.2129 

22 1 มิ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560 502,515,829.52 0.2150 

23 1 ก.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 501,347,188.06 0.2145 

24 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 525,187,473.92 0.2247 

25 1 มี.ค 2561 - 31 พ.ค. 2561 538,276,258.32 0.2303 

26 1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 525,421,202.21 0.2248 

27 1 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 514,202,244.16 0.2200 

28 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 525,654,930.51 0.2249 

29 1 มี.ค 2562 - 31 พ.ค. 2562 539,678,628.00 0.2309 

30 1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 528,693,398.00 0.2262 

31 1 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 518,643,082.00 0.2219 

32 1 ธ.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563 597,409,516.00 0.2556 

 

ประวัตกิารเพิ่มทุน 

ครัง้ที่ วนัที่เพิ่มทุน 
ก่อนการเพิ่มเงนิทุน 

จาํนวน 

ที่จดทะเบียนเพิ่มเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทนุจดทะเบียน 

หลังการเพิ่มเงนิทุน 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
1 3 ธ.ค.2555 18,344,280,000 1,770,000,000 7,544,862,942.40 567,282,928 25,889,142,942.40 2,337,282,928 

 

ประวัตกิารลดทุน 

ครัง้
ที่ 

ผลการ 
ดาํเนินงานงวด 

จาํนวนเงนิทนุจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทนุ 

จดทะเบียนที่ลด 
จาํนวนเงนิทนุจดทะเบียน 

หลังการลดเงนิทุน 

จาํนวนเงนิ 
ต่อ 
หน่วย 

จาํนวนเงนิ 
ต่อ 
หน่วย 

จาํนวนเงนิ 
ต่อ 
หน่วย 

1 13 มี.ค. 2555- 31 พ.ค. 2555 18,408,000,000.00 10.4000 28,320,000.00 0.0160 18,379,680,000.00 10.3840 

2 1 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555 18,379,680,000.00 10.3840 35,400,000.00 0.0200 18,344,280,000.00 10.3640 

3 1 ธ.ค.2555 - 28 ก.พ.2556 25,889,142,942.40 10.3640 48,849,213.20 0.0209 25,840,293,729.20 10.3431 

4 1 มี.ค.2556 - 31 พ.ค.2556 25,840,293,729.20 10.3431 39,032,625.55 0.0167 25,801,261,103.65 10.3264 
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5 1 มิ.ย.2556 - 31 ส.ค.2556 25,801,261,103.65 10.3264 39,733,815.10 0.0170 25,761,527,288.55 10.3094 

6 1 ก.ย.2556 -  30 พ.ย.2556 25,761,527,288.55 10.3094 38,565,171.47 0.0165 25,722,962,117.08 10.2929 

7 1 ธ.ค.2556 -  28 ก.พ.2557 25,722,962,117.08 10.2929 37,396,527.36 0.0160 25,685,565,589.72 10.2769 

8 1 มี.ค.2557 -  31 พ.ค.2557 25,685,565,589.72 10.2769 38,331,438.75 0.0164 25,647,234,150.97 10.2605 

9 1 มิ.ย. 2557 -  31 ส.ค. 2557 25,647,234,150.97 10.2605 38,331,438.79 0.0164 25,608,902,712.18 10.2441 

10 1 ก.ย. 2557 -  30 พ.ย. 2557 25,608,902,712.18 10.2441 37,863,981.53 0.0162 25,571,038,730.65 10.2279 

11 1 ธ.ค.2557 -  28 ก.พ.2558 25,571,038,730.65 10.2279 40,201,267.71 0.0172 25,530,837,462.94 10.2107 

12 1 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 25,530,837,462.94 10.2107 14,491,152.35 0.0062 25,516,346,310.59 10.2045 

13 1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558 25,516,346,310.59 10.2045 19,165,718.99 0.0082 25,497,180,591.60 10.1963 

14 1 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 25,497,180,591.60 10.1963 3,505,926.69 0.0015 25,493,674,664.91 10.1948 
 

เหตแุห่งการลดเงินทนุจดทะเบียน : มีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากรายการคา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 

เนือ้หาในรายละเอียดของการจ่ายผลตอบแทนและลดทนุของกองทนุได้ระบไุว้ในสว่นท่ี 3 ข้อ 7.4 “การจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ” 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของ
กองทุนสาํหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
                                             สาํหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 จาํนวนเงนิ  

หน่วย:พันบาท  

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 15,340,798 0.0511 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 3,051,012 0.0102 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 4,576,517 0.0153 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 262,762,780 0.8760 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,716,000 0.0057 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 232,815,161 0.7762 

คา่เช่าที่ดิน 48,627,364 0.1621 

คา่ใช้จ่ายอื่น 6,438,746 0.0215 

   รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด 575,328,378 1.9181 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 : 29,995,618,404 บาท  

หมายเหต ุ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 

(2) ความเส่ียงที่สาํคัญของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท มีความเส่ียง ผู้ลงทุนควร
พิจารณาปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปนีอ้ย่างรอบคอบก่อนที่จะตดัสินใจลงทนุ ทัง้นีใ้นส่วนนีจ้ะกล่าวถึงความเส่ียงสําคญัของการลงทนุ
โดยสรุปเท่านัน้ เนือ้หาในรายละเอียดของปัจจยัความเส่ียงที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4 “ปัจจยัความเส่ียง” ของแบบแสดงรายการ
ข้อมลูฉบบันี ้และรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 
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1. ความเส่ียงที่เกี่ยวกับกองทุนรวมหรือการดาํเนินงานของกองทุนรวม  

1.1 ความสําเร็จของกองทุนรวมขึน้อยู่กับความสามารถของบริษัทจัดการและผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการ
ดําเนินงานและการจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งหากไม่สามารถ
ดําเนินการหรือจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
 

1.2 รายได้ของกองทุนรวมขึน้อยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจของผู้เช่า ฐานะการเงินของกองทุนรวมขึน้อยู่กับการหาผู้ เช่ามาเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุได้อย่างต่อเน่ืองบนเง่ือนไขทางการค้าที่ดี เน่ืองจากรายได้ของ
กองทนุรวมจะประกอบด้วยคา่เช่าและรายได้คา่บริการที่ได้จากลกูค้ากลุม่ธุรกิจค้าปลีกเป็นหลกั  
 

1.3 ในอนาคต กองทุนรวมอาจต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ หรือกองทุนรวม
อาจไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนดังกล่าวได้ กองทนุรวมอาจจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นครัง้คราวเพื่อการลงทนุสําหรับการตกแต่ง 
และ/หรือซ่อมแซมเพื่อรักษาศกัยภาพในการแข่งขนั และคงความสามารถในการสร้างรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุ  
 

1.4 ความเส่ียงทั่ วไปจากการดําเนินงานของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ เพ่ือการค้าปลีกและการเพิ่มขึน้ของต้นทุนในการ
ดาํเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพ่ือลงทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนจะมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจ
ได้รับผลกระทบหากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึน้โดยไม่สอดคล้องกบัรายได้ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้นอกเหนือจาก
ปัจจยัอื่น ๆ ทีก่ลา่วถึงในเอกสารฉบบันี ้ปัจจยัที่อาจทําให้ต้นทนุการดําเนินงาน และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุเพิม่สงูขึน้  
 

1.5 กองทุนรวมจะต้องพึ่งพิงเทสโก้ โลตัส ในการใช้ช่ือ "เทสโก้" "โลตัส" และ "เทสโก้ โลตัส" และการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมในอนาคตภายใต้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กองทนุรวมตัง้ใจที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์
และผลประกอบการท่ีเป็นที่ยอมรับอนัยาวนานของเทสโก้ โลตสั ในด้านการบริหารจดัการและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และช่ือ "เทส
โก้" "โลตสั" และ "เทสโก้ โลตสั" ในการดงึดดูผู้ เช่าที่มีช่ือเสียง การรักษาความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่า และการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามา 
 

2. ความเส่ียงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

2.1 กองทุนรวมและผู้เช่าในศูนย์การค้าบางแห่งต้องเผชิญกับการแข่งขันจากศูนย์การค้า ไฮเปอร์ มาร์เก็ต และร้านค้า
ปลีกอ่ืน ๆ ที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและการแข่งขันจากช่องทางค้าปลีกอ่ืน ๆ  

ศนูย์การค้า และไฮเปอร์มาร์เก็ตมีการแข่งขนักนัอย่างสงูเพื่อดงึดดูลกูค้า ส่วนศนูย์การค้าปลีกประเภทอ่ืนก็มีการแข่งขนักบัผู้ เช่าของ
กองทนุรวมเพื่อแย่งชิงลกูค้า ซึง่สง่ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของผู้ เช่าของกองทนุรวม และสง่ผลตอ่ความสามารถในการจ่ายค่าเช่า
ของผู้ เช่า  
 

2.2 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนมีความเส่ียงจากการที่ ผู้เช่าอาจไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่า 
สญัญาเช่าจํานวนมากจะครบกําหนดอายใุนช่วงเวลาเดียวกนั การที่สญัญาเช่าจํานวนมากครบกําหนดอายอุาจนําไปสูอ่ตัราการเช่า
และอตัราค่าเช่าที่ลดลง ซึ่งจะทําให้รายได้จากค่าเช่าลดต่ําลงและจะส่งผลให้รายได้ของกองทุนรวมลดลง นอกจากนี ้ด้วยสภาวะ
ของตลาด ผู้ เช่าอาจต่ออายุสญัญาเช่าภายใต้เง่ือนไขที่กองทุนรวมได้รับประโยชน์ด้อยลงกว่าที่เคยได้รับตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัหากอตัราค่าเช่าใหม่เม่ือมีการต่ออายหุรือเม่ือมีการให้เช่าใหม่ต่ํากว่าอตัราท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างมีนยัสําคญัแล้ว จะส่งผล
กระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม  
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2.3 ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้หากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย กองทนุรวมได้จดัให้มีและจะจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัที่ครอบคลมุทัง้
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และความรับผิดที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมลงทนุ  

2.4 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีความชํารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบัติ
ที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความบกพร่องอ่ืน นอกเหนือจากท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารฉบบันีแ้ล้ว บริษัท
จดัการไม่พบว่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้ลงทนุหรือที่จะลงทนุในครัง้นีมี้ความชํารุดบกพร่อง 
หรือขาดตกบกพร่องท่ีต้องได้รับการซอ่มแซมหรือบํารุงรักษา  
 

2.5 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านคมนาคมที่กําลังดาํเนินการอยู่หรือที่มีแผนจะดาํเนินการ และโครงการ
ปรับปรุงต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กบัอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุอาจเป็นอปุสรรคต่อการเดินทาง
มายงัอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุหรืออาจดําเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และรัฐอาจเรียก
คืนสิทธิการใช้ที่ดินของรัฐ เช่น ทางเข้า-ออกของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้  
 

2.6 ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ การก่อการร้ายและสงครามอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวม 

ความเส่ียงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาติหรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ในบริเวณอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมลงทนุและบริเวณต่าง ๆ ที่มีลกูค้าเป็นจํานวนมาก อาจส่งผลให้มีการจบัจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวลดลงและส่งผลให้ความ
ต้องการเช่าพืน้ที่เพื่อประกอบกิจการค้าขายลดลง  
 

2.7 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอาจต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงใหญ่ ซึ่ง
อาจทําให้พืน้ที่บางส่วนของศูนย์การค้าต้องปิดชั่วคราวและส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวม 
 

2.8 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือใน
อนาคต 
 

2.9 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อกาํไรขาดทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 
 

2.10 กองทุนรวมอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเทสโก้ โลตัส เกี่ยวกับการซือ้และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แม้เทส
โก้ โลตสั จะได้ตกลงที่จะไม่ก่อสร้างศนูย์การค้าที่แข่งขนักบัศนูย์การค้าของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาการตกลง
กระทําการร่วมกัน ในอนาคต เทสโก้ โลตสั อาจลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น หรือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทนุรวมและเทสโก้ โลตสั ได้ 
 

2.11 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนบางแห่งเป็นสิทธิการเช่าที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับ 

และอสังหาริมทรัพย์บางแห่งที่กองทุนรวมได้ลงทุนซึ่งกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินบางส่วนและมีสิทธิการเช่าในที่ดิน
อีกบางส่วนที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดนิฉบับเดียวหรือหลายฉบับ มีความไม่แน่นอน หากสิทธิการเช่าฉบบัหนึง่หรือหลาย
ฉบบัสิน้สุดอายุ หรือมีการเลิกสญัญาจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า และผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 
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3. ความเส่ียงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปมีความเส่ียง ปัจจยัหลายอย่างตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นสาเหตขุองความผนัผวน
ของอตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rates) อตัราค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึง่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์และรายได้ที่จะได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ 
 

3.2 กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนและการ
ขาดทางเลือกอ่ืนในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
 

3.3 กลยุทธ์ของกองทุนรวมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกอาจนํามาซึ่งความเส่ียงที่สูงกว่าเมื่อเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืนที่มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกว่า 
 

3.4 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนอาจถูกเวนคืน ตามนโยบายของรัฐ คา่ชดเชยที่
อาจได้รับอนัเน่ืองมาจากความเสียหายจากการถกูเวนคืนอาจน้อยกวา่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตามบญัชีของกองทนุรวม  

 

4. ความเส่ียงด้านการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ 
4.1 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองอาจลดลงตํ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุอาจมีการซือ้ขายกนัในราคาที่ต่ํากว่ามากเม่ือเทียบกบัราคา
เสนอขายหน่วยลงทนุ 

 

4.2 กองทุนรวมอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้ รายได้ที่
ได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงจํานวนเงินค่าเช่าที่ได้รับ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ ในกรณีที่อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทนุรวมอาจได้มาหรือถือครองในภายหลงัไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ และกองทนุรวมไม่สามารถ
หาแหลง่เงินกู้ ได้ภายในเวลาและด้วยต้นทนุทางการเงินที่เหมาะสมแล้ว จะทําให้รายได้ กระแสเงนิสด และความสามารถของกองทนุ
รวมในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

 

4.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ เน่ืองจากกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมประเภทไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปิด) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้  
 

4.4 การขายหน่วยลงทุนในอนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อขายในอนาคตเป็นส่ิงที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้เทสโก้ โลตสั จะถือหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้ว แต่ไม่มีหลกัประกนัว่าจะไม่มีการขายหน่วยลงทนุในจํานวนท่ีมีนยัสําคญัโดยบคุคลอื่นๆ หรือว่าเทสโก้ 
โลตสั จะไม่จําหน่ายหน่วยลงทนุเม่ือข้อตกลงเร่ืองการห้ามขายหน่วยลงทนุดงักลา่วสิน้สดุลง  
 

การขายหน่วยลงทุนในจํานวนท่ีมีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้โดยเทสโก้ โลตัส หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน        

อืน่ใด ๆ หรือมีความเข้าใจวา่จะมีการขายดงักลา่วเกิดขึน้นัน้ อาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่ราคาตลาดของหน่วยลงทนุ 

 

ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยลงทนุควรศกึษาปัจจยัความเส่ียงที่เก่ียวข้องทัง้หมดตามหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมประกอบด้วย 
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ส่วนที่ 2 การดาํเนินกิจการของกองทุน 

 

1) ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ช่ือกองทุน ประเภท เงนิทนุ อายุกองทุน 

ช่ือโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 

ช่ือโครงการ (อังกฤษ) : Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund 

ช่ือย่อ : TLGF  

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายโุครงการ 
ลักษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง  
จาํนวนเงนิทนุของโครงการ : 25,952,862,942.40 บาท  

(1) จํานวนเงินทนุของโครงการในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  :  18,408,000,000.00 บาท 

(2) จํานวนเงินทนุของโครงการในการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1 :    7,544,862,942.40 บาท  

 หมายเหต ุ: ภายหลงัลดทนุครัง้ที่ 1 - ครัง้ที่ 14 คงเหลือ 25,493,674,664.91 บาท  

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน : 

 การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  : 18,408,000,000.00 บาท 

- จํานวนหน่วยลงทนุที่เสนอขาย    : 1,770,000,000.0000 หน่วย 
- ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ   : 10.40 บาท 

 การเสนอขายหน่วยลงทนุสําหรับการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1   :     7,544,862,942.40 บาท 

- จํานวนหน่วยลงทนุที่เสนอขาย    : 567,282,928.0000 หน่วย 
- ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ   : 13.30 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน :  2,337,282,928.0000 หน่วย 
(1) จํานวนหน่วยลงทนุก่อนการเพิม่เงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1  : 1,770,000,000.0000 หน่วย 
(2) จํานวนหน่วยลงทนุที่เพิ่มเพื่อการเสนอขายสําหรับการเพิ่ม  :  567,282,928.0000 หน่วย 

                 เงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1 

ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

1.2  ช่ือบริษัทจัดการกองทุน/ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 02686-6100 โทรสาร 02670-0430 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ   
  อาคาร เอชเอสบีซ,ี เลขที่ 968 ถนนพระราม 4  

  แขวงสีลม เขต บางรัก, กรุงเทพ 10500 

  โทรศพัท์ 0-2614-4000 โทรสาร 0-2353-7333 
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2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั่วไป 

2.1  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยนําเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการนําออกให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่าย ตลอดจนทําการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยการรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/
หรือย่ืนขอรับใบอนญุาตอื่น ๆ และ/หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืน
โดยวิธีอืน่ใดตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

 

2.2  โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน 
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2.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 (1 ) วนัที่ 14-15 มีนาคม 2555 กองทนุรวมใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้แรกลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส จํานวน 17 แห่ง โดยอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรกแบง่เป็น  

(ก)  ทรัพย์สินที่กองทนุรวมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคาร จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ กระบ่ี ประชาช่ืน รังสิต 
คลอง 7 ทุง่สง สิงห์บรีุ ปราณบรีุ มหาชยั แม่สาย และระนอง  

(ข)  ทรัพย์สินที่กองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินบางส่วนและอาคาร และมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วน จํานวน 2 

แห่ง ได้แก่ โครงการสมยุ และพิษณโุลก  
(ค)  ทรัพย์สินที่กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการอมตะนคร 

เพชรบรูณ์ ลําลกูกา คลอง 6 และเสนา และ  
(ง)  ทรัพย์สินที่กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการพระราม 1 โดยสิทธิการเช่าในที่ดินที่

กองทนุรวมลงทนุเป็นสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าระยะยาว  
(2) วนัที่ 4 ธันวาคม 2555 กองทนุรวมนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุที่เพิ่ม เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ซึง่ประกอบด้วยศนูย์การค้า จํานวน 5 แห่ง โดยแบง่เป็น 

 (ก)   ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคาร จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โครงการภูเก็ต ศาลายา และ
นครศรีธรรมราช และ  

 (ข)   ทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะมีสิทธิการเช่าในที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร จํานวน 2 แห่ง ได้แก่  โครงการรังสิต-

นครนายก และบางป ูโดยสิทธิการเช่าในที่ดินในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่กองทนุรวมลงทนุนี ้เป็นสิทธิตาม
สญัญาเช่าระยะยาว 

(3) วนัที่ 24 มกราคม 2557 กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจํานวน 1 แห่ง โดยมีแหลง่เงินทนุการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

โดยเป็นทรัพย์สินที่กองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคาร  ได้แก่ โครงการนวนคร 
ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือของผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทุนรวมได้ลงทุน เป็นการซือ้อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บวิชัน่ ซิสเทม จํากดั เป็นเจ้าของหรือผู้ เช่าอยู่แล้วก่อนวนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ และภายหลงัจากที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
หลกัแล้วเสร็จ กองทนุรวมได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญา
ว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเก่ียวกับการท่ีกองทุนรวมให้สิทธิในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่บริษัท 

เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องที่จ่ายให้แก่ 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากัด ในอตัราท่ีเหมาะสม ตามธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์อื่นทัว่ไป 

และภายหลงัจากที่บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั โอนทรัพย์สินหลกัดงักล่าวแก่กองทนุรวมแล้ว บริษัท เอก-ชยั 
ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั ได้เข้าทําสญัญาเช่าหลกัและสญัญาบริการกบักองทนุรวม โดยมีคา่เช่าและคา่บริการในอตัราที่เหมาะสม 

ตามธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับผู้ เช่าระยะยาวท่ีเช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ที่มิได้เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน 

(at arm's length transaction) นอกจากนี ้บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากัด ยงัเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
รวม โดยถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นประมาณร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากัด เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ การทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินระหว่างกองทนุรวมและบริษัท เอก-ชยั ดีส ทริบิวชัน่ ซสิเทม จํากดั จะทําได้ตอ่เม่ือมีลกัษณะที่เป็นธรรมเนียม
ทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทัว่ไปที่เป็นบุคคลท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ และดําเนินการตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.ธ. 14/2558 
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2.4  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 

 2.4.1   รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภทที่ลงทุน 

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

 
         

 มลูค่ายุติธรรม ร้อยละ
 (บาท) ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิ
766,514,358 2.56%

ต ัว๋สญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน -   -

0 -

พนัธบตัร 939,005,675 3.13%

                              รวม 1,705,520,033 5.69%

หุ้นทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 0 0.00%

                               รวม 0 0.00%

เงินลงทนุในสินทรพัย์ประเภทอสงัหาริมทรพัย์ 31,090,170,928 103.65%

                               รวม 31,090,170,928 103.65%

ลูกหน้ีคา่เชา่คา้งรบั-สุทธิ 345,464,497 1.15%

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 55,190,445 0.18%

สินทรพัย์อ่ืนๆ 8,120,113 0.03%

                                รวม 408,775,055 1.36%

33,204,466,017 110.70%

เจ้าหน้ีอ่ืน (87,664,684.00) -0.29%

คา่เชา่รบัล่วงหน้า (91,764,274.00) -0.31%

เงินมดัจํารบัจากลูกคา้ (362,745,757.00) -1.21%

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (215,269,838.00) -0.72%

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่ายคา้งชาํระ (1,403,060.00) 0.00%

เงินกูย้ืม (2,450,000,000.00) -8.17%

(3,208,847,613.00) -10.70%

29,995,618,404 100.00%

2,337,282,928 หน่วย
12.8335 บาท

รายการทรัพย์สิน

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2.  เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารหน ี้

รวมมลูค่าหน ีสิ้น
มลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
จาํนวนหน่วยลงทนุ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

ต ัว๋แลกเงินและต ัว๋สญัญาใชเ้งินทีร่บัรองหรือรบัอาวลัโดยสถาบนัการเงิน

3.  เงินลงทุนในตราสารทุน

4.  เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

5.  สินทรัพย์อื่น

รวมมลูค่าทรัพย์สิน
6.  หนีส้ินอื่น
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2.4.2 รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทกุรายการ แยกตามรายทรัพย์สิน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

รายละเอียดทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

 

ลาํดับที่ ช่ือสาขา Freehold/Leasehold ทีต่ั้งทรัพย์สนิ รายละเอยีดทรัพย์สนิ* พื้นที่
กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า รวม กองทนุให้เช่า  บจ.15 ทีป่รึกษาธุรกจิ อตัราผลตอบแทน อตัราคดิลด

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตารางเมตร) วนัที ่25 กมุภาพันธ์ุ 2563 จากการลงทนุ
1 ศรีนครินทร์ Freehold เลขท่ี 9 หมู่ 6 48-1-74.3 - 48-1-74.3 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 29,657 3,969 7.00% 10.00%

ต. บางเมืองใหม่ (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
อ. เมือง (2) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์
จ. สมุทรปราการ (3) อาคารขายสินคา้เก่ียวกับสัตว์เล้ียง

(4) อาคารมินิพลาซ่า จาํนวน 4 หลัง
ลิฟตจ์าํนวน 6 ตวั, บันไดเล่ือนจาํนวน 8 ตวั, ทางเล่ือนจาํนวน 2 ตวั

ลาํดับที่ ช่ือสาขา Freehold/Leasehold ทีต่ั้งทรัพย์สนิ รายละเอยีดทรัพย์สนิ* พื้นที่
กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า รวม กองทนุให้เช่า  บจ.15 ทีป่รึกษาธุรกจิ อตัราผลตอบแทน อตัราคดิลด

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตารางเมตร) วนัท ี ่4 ธันวาคม 2562 จากการลงทนุ
2 กระบ่ี Freehold เลขท่ี 191 หมู่ 12 30-1-51.8 - 30-1-51.8 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 2 หลัง ประกอบด้วย 16,172 2,046 7.00% 10.00%

ต. กระบ่ีน้อย (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
อ. เมือง (2) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์
จ. กระบ่ี ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั, บันไดเล่ือนจาํนวน 3 ตวั, ทางเล่ือนจาํนวน 2 ตวั

3 ประชาชืน่ Freehold เลขท่ี 829 14-3-93.4 - 14-3-93.4 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย 12,460 1,667 7.00% 10.00%

ถ. ประชาราษฎร์ 2 (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 2 ตวั, ทางเล่ือนจาํนวน 2 ตวั

4 รังสิต คลอง 7 Freehold เลขท่ี 41/2 หมู่ 2 144-1-71 - 144-1-71 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 2 หลัง ประกอบด้วย 12,520 1,430 7.00% 10.00%

ต. ลาํผกักดู (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
อ. ธญับุรี จ. ปทุมธานี (2) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต ์ 

5 ทุ่งสง Freehold เลขท่ี 144 หมู่ 2 30-2-85.7 - 30-2-85.7 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 2 หลัง ประกอบด้วย 10,593 850 7.00% 10.00%

ต. หนองหงส์ (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
อ. ทุ่งสง (2) อาคารเก็บอุปกรณ์เคร่ืองจักร
จ. นครศรีธรรมราช ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 2 ตวั ทางเล่ือนจาํนวน 2 ตวั

6 สิงห์บุรี Freehold เลขท่ี 189 หมู่ 7 24-2-09 - 24-2-09 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย 11,196 803 7.00% 10.00%

 ต. บางงา (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 2 ตวั ทางเล่ือนจาํนวน 2 ตวั

7 ปราณบุรี Freehold เลขท่ี 706 หมู่ 7  22-3-58.6 - 22-3-58.6 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1  หลัง ประกอบด้วย 8,580 875 7.00% 10.00%

ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
 จ. ประจวบครีีขนัธ์

8 มหาชยั Freehold เลขท่ี 119 หมู่ 7 20-3-71 - 20-3-71 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน  6 หลัง ประกอบด้วย 8,896 678 7.00% 10.00%

ต. ท่าทราย (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
อ. เมือง (2) อาคารท่ีจอดรถ
จ. สมุทรสาคร (3) อาคารอุปกรณ์เคร่ืองจักร

(4) อาคารคลังสินคา้
(5) ห้องทาํความเย็น
(6) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์
ลิฟตจ์าํนวน 1 ตวั 

9 แม่สาย Freehold เลขท่ี 156 หมู่ 6 32-3-0 - 32-3-0 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 2 หลัง ประกอบด้วย 7,272 816 7.00% 10.00%

ต. เวียงพางคาํ อ. แม่สาย (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
จ. เชยีงราย (2) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์

10 ระนอง Freehold เลขท่ี 25/15 หมู่ 1 26-0-50.8 - 26-0-50.8 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1  หลัง ประกอบด้วย 7,586 636 7.00% 10.00%

ถ. เพชรเกษม  ต. บางร้ิน (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
อ. เมือง จ. ระนอง

11 สมุย Freehold+Leasehold เลขท่ี 1/7 หมู่ 6 22-1-52 24-3-78 47-1-30 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 8 หลัง ประกอบด้วย 21,274 989 - 11.00%

ต. บ่อผุด (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
อ. เกาะสมุย (2) อาคารท่ีให้เช่าแก่ผูเ้ช่าจาํนวน 4 หลัง
จ. สุราษฎร์ธานี (3) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์

(4) อาคารร้านหนังสือ
(5) อาคารบริการด้านสุขภาพและความงาม

12 พษิณุโลก Freehold+Leasehold เลขท่ี 909 หมู่ 3 31-2-71.4 0-2-59.5 32-1-30.9 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 3 หลัง ประกอบด้วย 15,506 951 7.00% 10.00%

ต. อรัญญกิ อ. เมืองพษิณุโลก (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
จ. พษิณุโลก (2) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์

(3) อาคารสาํหรับธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
 ลิฟตจ์าํนวน 1 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 4 ตวั

13 อมตะนคร Leasehold เลขท่ี 700/75 หมู่ท่ี 5 - 45-1-35.6 45-1-35.6 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 4 หลัง ประกอบด้วย 21,740 2,167 - 11.00%

ต.คลองตาํหรุ (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
อ. เมือง  จ. ชลบุรี (2) อาคารมินิพลาซ่า 1 ชั้น

(3) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต ์จาํนวน 2 หลัง
ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั, บันไดเล่ือนจาํนวน 3 ตวั ทางเล่ือนจาํนวน 2 ตวั

ลกัษณะการลงทนุในทีด่ิน ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้านบาท)

ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารบางส่วน อายุการเช่าคงเหลือ 10.74 ปี
ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

สิทธิการเช่าในท่ีดินบางส่วน (0-2-59.5 ไร่)
เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นพ้ืนที่จอดรถอายกุารเช่าคงเหลือ 16.07 ปี

สิทธิการเช่าในท่ีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 19.88 ปี

ลกัษณะการลงทนุในทีด่ิน ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้านบาท)
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                     รายละเอียดทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ต่อ) 

             
  ทรัพย์สินจากการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1  

( 5 สาขา) 

 
 การลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2  

 (โดยมีแหล่งลงทุนจากการกู้ยืมเงนิ) 

 
 

 *      รายละเอียดทรัพย์สิน ทกุสาขาประกอบไปด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบโทรศพัท์,  

  ระบบปรับอากาศ  ,  ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงระบบหวัฉีดกระจายนํา้ดบัเพลิงภายในตวัอาคาร  
**     วิธีประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Capitalization Method)    

***       พืน้ท่ีปลอ่ยเช่าของศนูย์การค้าเทสโก้โลตสั 5 สาขา (การเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 1) และสาขานวนคร (การลงทนุเพิ่ม) อ้างอิงข้อมลูจาก 
    Rent Roll ซึง่เป็นข้อมลู ณ กรกฎาคม 2562  

**** พืน้ท่ีปลอ่ยเช่าศนูย์การค้าเทสโก้โลตสั 17 สาขา (เข้าลงทนุครัง้แรก) อ้างอิงข้อมลูจาก Rent Roll ซึง่เป็นข้อมลู ณ กนัยายน 2562 

 

ลาํดับที่ ช่ือสาขา Freehold/Leasehold ทีต่ั้งทรัพย์สนิ รายละเอยีดทรัพย์สนิ* พื้นที่
กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า รวม กองทนุให้เช่า  บจ.15 ทีป่รึกษาธุรกจิ อตัราผลตอบแทน อตัราคดิลด

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตารางเมตร) วนัท ี ่4 ธันวาคม 2562 จากการลงทนุ
14 เพชรบูรณ์ Leasehold เลขท่ี 929 หมู่ 2 - 43-2-5.4 43-2-5.4 อาคารและส่ิงปลูกสร้างท้ังส้ิน 3 หลัง ประกอบด้วย 13,678 866 - 11.00%

ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
(2) อาคารท่ีตดิตั้งเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง
(3) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์

15 ลาํลูกกา คลอง 6 Leasehold เลขท่ี 75 หมู่ 5 - 33-1-0 33-1-0 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน  3 หลัง ประกอบด้วย 11,265 599 - 11.00%

ต. บึงคาํพร้อย (1) อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น
อ. ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี (2) อาคารท่ีตดิตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (AHU)

(3) อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์

16 เสนา Leasehold เลขท่ี 49 หมู่ 1 - 24-2-96 24-2-96 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท้ังส้ิน 2 หลัง ประกอบด้วย 7,721 384 - 11.00%

ถ. ทางหลวงหมายเลข 3263  (1)อาคารศูนย์การคา้ 1  ชั้น
(2) อาคารเก็บอุปกรณ์เคร่ืองจักร

17 พระราม 1 Leasehold เลขท่ี 831 - 12-3-03.25 12-3-03.25 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย 15,611 866 - 11.00%

ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ (1) อาคารศูนย์การคา้ 3 ชั้น
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ลิฟตข์นของ 1 ตวั, ลิฟท์รถเขน็ 2 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 4 ตวั

ทางเล่ือนจาํนวน 4 ตวั

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้านบาท)

ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

สิทธิการเช่าในท่ีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 18.18  ปี
ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

สิทธิการเช่าในท่ีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 18.33 ปี
ต. บางนมโค  อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา

สิทธิการเช่าในท่ีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 17.44 ปี
ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคาร อายุการเช่าคงเหลือ 15.02  ปี

ลกัษณะการลงทนุในทีด่ิน

ลาํดับที่ ช่ือสาขา Freehold/Leasehold ทีต่ั้งทรัพย์สนิ รายละเอยีดทรัพย์สนิ* พื้นที่
กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า รวม กองทนุให้เช่า  บจ.15 ทีป่รึกษาธุรกจิ อตัราผลตอบแทน อตัราคดิลด

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตารางเมตร) วนัที ่27 มกราคม 2563 จากการลงทนุ
1 ภูเก็ต Freehold เลขท่ี 104 หมู่ 5 44-2-0 - 44-2-0 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย 22,154 3,184 7.00% 10.00%

ถ.เฉลิมพระเกียรต ิร.9 (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
ต.รัษฎา   อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ลิฟตจ์าํนวน 2 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 4 ตวั

2 ศาลายา Freehold เลขท่ี 99/14 หมู่ท่ี 1 38-3-99 - 38-3-99 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างจาํนวน 2 หลัง ประกอบด้วย 18,662 2,116 7.00% 10.00%

ต.บางเตย  อ.สามพราน (1)      อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
จ.นครปฐม (2)      อาคารอนุรักษ์พลังงาน

ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 2 ตวั และทางเล่ือน จาํนวน 

3 นครศรีธรรมราช Freehold เลขท่ี 15 26-0-33.6 - 26-0-33.6 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างจาํนวน 2 หลัง ประกอบด้วย 15,175 1,387 7.00% 10.00%

ถ.พฒันาการ-คูขวาง (1)      อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
ต.ในเมือง   อ.เมือง (2)      อาคารศูนย์บริการและซ่อมบาํรุงรถยนต์
จ.นครศรีธรรมราช บันไดเล่ือนจาํนวน 4 ตวั

4 รังสิต-นครนายก Leasehold เลขท่ี 90 หมู่ 2 - 33-2-0 33-2-0 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างจาํนวน 1 หลัง ประกอบด้วย 12,321 647 - 11.00%

ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ (1)      อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั, บันไดเล่ือนจาํนวน 1 ตวั

และทางเล่ือนจาํนวน 1 ตวั

5 บางปู Leasehold เลขท่ี 2502 หมู่ท่ี 3 - 55-0-80 55-0-80 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างจาํนวน 1 หลัง ประกอบด้วย 12,544 760 - 11.00%

ถ.สุขุมวิท  ต.บางปูใหม่ (1)      อาคารศูนย์การคา้ 1 ชั้น

สิทธิการเช่าในท่ีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 15.61 ปี
ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

สิทธิการเช่าในท่ีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 17.69 ปี
ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายตามอายุสัญญาเช่า

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ลกัษณะการลงทนุในทีด่ิน ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้านบาท)

ลาํดับที่ ช่ือสาขา Freehold/Leasehold ทีต่ั้งทรัพย์สนิ รายละเอยีดทรัพย์สนิ* พื้นที่
กรรมสทิธ์ิ สทิธิการเช่า รวม กองทนุให้เช่า  บจ.15 ทีป่รึกษาธุรกจิ อตัราผลตอบแทน อตัราคดิลด

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ตารางเมตร) วันที ่27 มกราคม 2563 จากการลงทนุ
1 นวนคร Freehold เลขท่ี 98/103 หมู่ 13 31-0-5 - 31-0-5 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย 20,127 2,666 7.00% 10.00%

ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง (1) อาคารศูนย์การคา้ 2 ชั้น
จ. ปทุมธานี ลิฟตจ์าํนวน 3 ตวั,  บันไดเล่ือนจาํนวน 4 ตวั และทางเล่ือน 2 ตวั

ลกัษณะการลงทนุในทีด่ิน ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้านบาท)
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วนัที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน   :  การลงทนุครัง้แรก วนัที่ 14-15 มีนาคม 2555 

     การลงทนุเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 วนัที่ 4 ธนัวาคม 2555 

วันที่มกีารประเมินทรัพย์สินครัง้ล่าสุด  :  วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
ราคาประเมิน : 31,068 ล้านบาท ( รวมทัง้ 23 สาขา โครงการ )  
บริษัทประเมิน : บริษัท ซีบ ีริชาร์ด เอลลิส(ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทการใช้งาน :  ศนูย์การค้า 
ประเภททรัพย์สิน  :  ธุรกิจค้าปลีก 
รายได้ในรอบระยะบัญชีนัน้  :  กองทนุรวมมีรายได้รวมระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 
     วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 รวม 3,071,440,928 บาท  

ภาระผูกพันต่าง ๆ  : ณ วนัที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะยาวเก่ียวกับ
    การเช่าที่ดินและพืน้ที่จอดรถ จํานวนเงินขัน้ต่ําที่ผูกพันต้องจ่ายในอนาคตตาม
    สญัญาเช่าดงักลา่ว  791,377 พนับาท 
 

 กรณีที่กองทุน/กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จต้องมีการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการพร้อมทัง้ระบุเหตุผลด้วยว่าทาํไมยังไม่แล้วเสร็จ 

 -ไม่มี- 

 
 

2.4.3   รายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี
 (ถ้ามี) 
(1)  วนัที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ขายผู้ ให้เช่าผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ ให้

สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 

 -ไม่มี- 

(2) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินค่าก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน เช่น วนัที่ทาํการประเมินคา่ราคาท่ีได้จากการประเมินคา่ วิธีทีใ่ช้ในการประเมินคา่ ช่ือบริษัทประเมินทรัพย์สิน 

 -ไม่มี- 

(3) คา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คา่ใช้จ่ายเก่ียวข้อง กบัการลงทนุ  

 -ไม่มี- 

(4)  กรณีการลงทนุเพิ่มในทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ลงทนุเพิ่มในทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจาก     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 (4.1)  บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ ควรอธิบายถึงผลประโยชน์ที่กองทนุได้รับจากการประกอบอธิบาย เหตุผลในการ
ลงทนุพร้อมทัง้แหลง่เงินทนุที่ใช้ในการเข้าซือ้สินทรัพย์ 

  - ไม่มีการลงทนุเพิ่ม 

 (4.2) ระบุเง่ือนไขให้ชัดเจนกรณีที่ทํารายการ ต้องดําเนินการภายใต้เง่ือนไขหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยงทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ 
-  ไม่มีเง่ือนไขที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  ก.ล.ต.  ผู้ ถือหน่วยงทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ 

2.4.4  ระบุรายละเอียดการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบระยะเวลา
บัญชี(ถ้ามี)  

 -ไม่มี- 
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2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์   
2.5.1 อธิบายการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  

 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าซึ่งเป็น ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส จํานวน 23  สาขา โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
กองทุนรวมฯ มีนโยบายในการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน โดยนําพืน้ที่เช่าของ

ศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั จํานวน 23  สาขาดงักลา่ว ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าเพื่อประกอบธุรกิจตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี 

มีการกําหนดให้ผู้ เช่าวางเงินมดัจํา โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที่ผู้ เช่าผิดสญัญา 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน กองทุนรวมฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด (เทสโก้ โลตสั) มีสิทธิในการบริหารจดัการทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีเง่ือนไข
ตามที่กําหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง 

โครงสร้างของกองทุน 
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2.5.2  กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหน่ึงหรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยสาํคัญ 

          -ไม่มี- 

 
 

2.5.3 กรณีผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ 
-ไม่มี- 

 
 

2.5.4 กรณีมกีารว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ :  บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซสิเทม จํากดั 

                                           เลขท่ี 629/1 หมู่ 10  ถนนนวมินทร์  
   แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10120 

                                            โทรศพัท์ 0-2797-9000 โทรสาร 0-2797-9829 

                                           Website : www.tesco.co.th 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากกองทุนรวม  

 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 จํานวนเงิน 262,762,780 บาท  
 

ความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการทรัสต์หรือไม่อย่างไร 
-ไม่มี- 

 

2.5.5 กรณีที่กองทุน/กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ ไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได้และให้เช่า                
อสังหาริมทรัพย์ทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ 

 -ไม่มี- 

 

 

2.5.6 กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  เง่ือนไขและสาระสําคญัของสญัญาการประกนัรายได้รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกนัรายได้ 

 -ไม่มี- 

(2)  ผลการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์เม่ือเทียบกบัรายได้คา่เช่าที่การรับประกนั   

 -ไม่มี- 

(3)  การปฏิบติัตามสญัญารับประกนัรายได้ในปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

(4)  ในกรณีผู้ รับประกนัจดัให้มีหนงัสือรับประกนัของธนาคารพานิชย์หรือหลกัประกนัเทียบเท่า ซี่งคลอบคลมุจํานวนระยะเวลา
การรับประกนั ให้เปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือ ธนาคารพานิชย์ที่ออกหนงัสือคํา้ประกนัครัง้ล่าสดุไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็น
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่สํานกังานยอมรับ 

 -ไม่มี- 

(5) ในกรณีที่ผู้ รับประกนัไม่ได้จดัให้มีหนงัสือรับประกนัตาม(4)ให้บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์เปิดเผยข้อมลู 
 -ไม่มี- 
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2.6  การกู้ยืมเงนิของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

ตามมติเวียนคณะกรรมการลงทนุครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม  2560   ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) (กองทนุรวม) ได้อนมุติัการเข้าทําสญัญาเงินกู้  เพื่อวตัถปุระสงค์ในการรีไฟแนนซ์ (Refinence) 

กบัธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)   

โดยกองทุนฯ ได้เข้าลงนามในสญัญากู้ ยืมเงิน กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) (ฉบบัใหม่) ภายใต้
วงเงินกู้ ยืมรวม 2,450 ล้านบาท ซึง่ยงัคงไม่เกิน 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม จํานวนเงินที่ได้จากการกู้ ยืมดงักล่าวได้
นําไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ (สาขานวนคร) และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจของกองทนุรวม   

ปัจจุบันกองทุนฯ ได้เบิกวงเงินกู้ ยืมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) รวมทัง้สิน้ 2,450 ล้านบาท  โดยมีข้อมูล
โดยสงัเขปของเงินกู้ ยืมดงัตอ่ไปนี ้ 

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขอสินเช่ือ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) 

วงเงนิกู้ (ล้านบาท) 2,450  

อัตราดอกเบีย้ BIBOR +1.075 

ระยะเวลาชาํระคืนเงนิกู้ ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2565  

การชาํระดอกเบีย้ รายไตรมาส  
หลักประกันการกู้ยืม กองทนุมิได้นําทรัพย์สินทัง้ปวงทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั หรือที่จะมีในอนาคตไปใช้เป็น

 

3) ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

 ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้มทางธุรกิจของศนูย์การค้าในประเทศไทย   

ภาคธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย 

 อตุสาหกรรมค้าปลีกโดยรวมของประเทศไทยยงัคงอยู่ในภาวะทรงตวัในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2562  สืบเน่ืองจากประเทศไทย
ยงัคงเผชิญกับภาวะความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลง ประกอบกับการมีปัจจัยลบหลายประการ อาทิ ภาระหนีค้รัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูง ดชันีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI) ที่ลดระดับลงต่ําสุดในรอบ 39 เดือนที่ผ่านมา และความท้าทายจากการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกจงึเร่งสร้างประสบการณ์ในการจบัจ่ายซือ้สินค้าและสร้างบริการ
ใหม่ ๆ ในพืน้ที่ค้าปลีกของตนเองเพื่อรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนั จงูใจฐานลกูค้าในอนาคต และคงความสามารถในการแข่งขนัเพื่อให้
อยู่รอดในสภาพตลาดที่ท้าทายในปัจจบุนั 

อุปทานพืน้ที่ค้าปลีกรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 7,801,995  ตารางเมตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 
4.39 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยอปุทานพืน้ที่ค้าปลีกใหม่ที่แล้วเสร็จในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 83,991 ตารางเมตร ทัง้นี ้
ร้อยละ 60 ของอปุทานพืน้ที่ค้าปลีกรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาสท่ี 3 เกิดจากการเปิดตวัของสองโครงการยกัษ์
ใหญ่ อนัได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ และ  โครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อตัราการเช่าพืน้ท่ีค้าปลีกโดยรวมลดลง
เล็กน้อยเป็นร้อยละ 93.87 ลดลง 0.29 จุดเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลง 0.90 จุดเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 

2561 อตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีกเฉล่ียของศูนย์ค้าปลีกในทุกพืน้ที่ลดลงเล็กน้อย ซึ่งพืน้ที่ใจกลางเมือง และกลางเมือง ลดลง 0.35 
และ 0.66 จดุตามลําดบั  
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ผลการสํารวจของธนาคารกรุงศรีอยธุยา และเอเจนซีด้านแนวคิดโซเชียลมีเดียวีอาร์โซเชียล (We Are Social) เปิดเผย ในไตรมาสที่ 3 
ปี 2562 ว่า ตลาดค้าปลีกไทยมีมูลค่าโดยรวม 5.2 ล้านล้านบาท โดยที่การใช้จ่ายผ่านทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี
คอมเมิร์ซ อนัเป็นการทําธุรกิจโดยซือ้ขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นอตัราส่วน
ร้อยละ 4.7 ของมลูค่าค้าปลีกทัง้หมดในประเทศ อีกทัง้เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของตลาดอีคอมเมิร์ซทัว่โลกกบัตลาดค้าปลีกทัว่
โลก พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 13.7 ของมลูค่าค้าปลีกทัง้หมด ตวัเลขนีท้ําให้เห็นว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยมีศกัยภาพที่จะพฒันาได้อีกมาก 
โดยเฉพาะ 3 ประเภทหมวดหมู่สินค้าที่ถกูซือ้ขายผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีมีอตัราเติบโตสงูสดุทัว่โลก เม่ือเทียบกบัปี 2562 คือ อนัดบัหนึ่ง 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในบ้าน (เติบโต ร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัปี 2562) อนัดบัสอง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่ือที่เป็นรูปธรรม (เติบโต 

ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 2562) และ อนัดบั สาม เคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองสําอาง (เติบโต ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 2562) 

ตามสถิติของ ไอไพรซ์ อินไซท์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ บนเว็บไซต์และมีฐานข้อมูลสถิติจํานวนผู้ เข้าชม
เว็บไซต์การซือ้ขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยที่ครบถ้วนที่สดุ พบว่า ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สดุในไทยมีทัง้หมด 3 ราย 
ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปปี ้และ โน๊ตบุ๊ค สเปค และในสว่นของเว็บไซต์ของธุรกิจค้าปลีกลกัษณะดัง้เดิม พบวา่ พาวเวอร์บาย ยงัคงมีอตัรา
ผู้ เข้าชมเว็บไซต์สงูสดุ ตามด้วย เซ็นทรัลออนไลน์ เทสโก้ โลตสั บิ๊กซี ทอ็ปส์ และ แม็คโคร 
ในปี 2562 ได้มีการเพิ่มขึน้ของการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จกัโดยทัว่ไปว่า "E-Wallet" ในหลายๆ ประเทศทัว่โลกมากขึน้ 

ในประเทศไทยเองก็เกิดปรากฏการใหม่ของการใช้ กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ขึน้ กลา่วคือ ในช่วงเดือนตลุาคม2562 ที่ผ่านมา รัฐบาล
ได้นําร่องการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้รับสวสัดิการจากรัฐบาล หรือที่รู้จกัโดยทัว่ไปวา่ “G-Wallet” ซึง่ผู้ใช้สามารถนํามารับ
และใช้เงินสวสัดิการจากรัฐบาลได้ มาตรการ G-Wallet ทีเ่ป็นที่รู้จกัมากที่สดุคือมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ โดยที่ผู้ ใช้ได้รับเงินจากรัฐบาล
เข้า G-Wallet เพื่อใช้จา่ยคนละ 1,000 บาท ในเฟส 1 และ 2 ของมาตรการ ในขณะท่ีผู้ใช้ในเฟส 3 ของมาตรการได้รับเงินคืน ร้อยละ 
15-20 ของยอดท่ีซือ้ไปสําหรับประเภทสินค้าที่ร่วมโครงการ ส่วนผู้ นําของตลาด E-Wallet ในภาคเอกชนประเทศไทย ได้แก่ ทรู มนัน่ี 

และ แรบบิท ไลน์ เพย์ แม้ประเทศไทยยงัห่างจากการเป็นสงัคมไร้เงินสด เน่ืองจากปัจจบุนัมีเพียงร้อยละ 10 ของการชําระค่าสินค้า
และบริการทัง้หมดผ่าน E-Wallet แตก็่ยงัมีชอ่งทางการเติบโตอยู่อีกมาก 
ในขณะท่ีพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมภายในประเทศก็พฒันาไป
อย่างไม่หยดุยัง้เช่นเดียวกัน จากเหตปัุจจยัดงักล่าว ผู้พฒันาโครงการค้าปลีกส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่การพฒันาและปรับปรุงศูนย์ค้า
ปลีกที่มีอยู่เดิมเพื่อตอบสนองตอ่การขยายเส้นทางคมนาคมและเส้นทางขนส่งมวลชนในรอบนอกพืน้ที่ของกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึน้ อีก
ทัง้ในปี 2562 รูปแบบการค้าปลีกจากเดิมที่มีการใช้พืน้ที่ขนาดใหญ่เพื่อทําเป็นศนูย์การค้า ก็ถกูปรับรูปแบบการลงทนุให้กลายเป็น
โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการมากขึน้ หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ “โครงการแบบมิกซ์ยูส (Mixed-use)” กล่าวคือ 
ผู้พฒันาโครงการรายใหญ่ส่วนมากได้พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบศนูย์การค้าให้ควบรวมอยู่ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาด
ใหญ่ที่ครบวงจร เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ อยู่อาศัยในโครงการ ตลอดจนผู้ คนในละแวกใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความ
หลากหลาย เพื่อกําไร และเพื่อความคุ้มค่าในด้านการจดัสรรโครงการไปในเวลาเดียวกัน ย่ิงไปกว่านัน้ ในปี 2562 เราเร่ิมที่จะเห็น
การปรับเปล่ียนพืน้ที่ค้าปลีกให้กลายเป็นพืน้ที่การทํางานร่วมกัน หรือที่เรียกว่า โคเวิร์คกิง้ สเปซ (Co-working Space) มากขึน้ 

โดยเฉพาะในเขตใจกลางกรุงเทพฯ  
ในตลาดที่มีการแข่งขนัสงู จะเห็นได้อย่างชดัเช่นกนัว่า ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างบางรายได้เร่ิมทบทวนรูปแบบธุรกิจของตวัเอง และ
ตดัสินใจปรับลดขนาดพืน้ที่ในการทําการค้าของตนให้เลก็ลงและกะทดัรัดมากขึน้เพื่อให้ตนเองสามารถที่จะเข้าไปผนวกเป็นหนึ่งในผู้
เช่าขนาดใหญ่ของศนูย์การค้า และห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ได้ง่ายขึน้  ประกอบกบัการที่อีคอมเมิร์ซมีอิทธิพลอย่างลึกซึง้ต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคไทยในปัจจบุนั หน้าร้านจริงกบัร้านออนไลน์ตา่งก็ชว่ยสง่เสริมซึง่กนัและกนัมากขึน้ ในอนาคตของธุรกิจค้าปลีกจึงขึน้อยู่
กับการผสมผสานช่องทางทัง้สองนีเ้พื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ อันจะเห็นได้จากการที่ผู้ ค้าปลีกออนไลน์รายใหม่จํานวนมากก็ได้เร่ิม
เปิดตวัหน้าร้านจริงเพิ่มมากขึน้ เช่น โชว์รูม และจดุ 'คลิก และ หยิบ'  
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การเปล่ียนศนูย์การค้าแบบดัง้เดิมไปสู่ศนูย์การค้าแบบอเนกประสงค์ อาจเป็นหนึ่งในสตูรลบัความสําเร็จในยคุปัจจบุนั แต่อย่างไรก็
ตาม เจ้าของธุรกิจค้าปลีกจะต้องตระหนกัถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้าและร้านเช่าเป็นสําคญัเพื่อความอยู่รอดในตลาดค้า
ปลีกในอนาคต 

ภาคธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพฯ 
  ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อตุสาหกรรมค้าปลีกโดยรวมของประเทศไทยยงัคงอยู่ในภาวะทรงตวั สืบเน่ืองจากประเทศไทย
ยงัคงเผชิญกบัภาวะความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจที่ลดลง ประกอบกบัการมีปัจจยัลบหลายประการ อาทิ (1) ภาระหนีค้รัวเรือนที่อยู่ใน
ระดบัสงู (2) ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (CCI) ที่ลดระดบัลงต่ําสดุในรอบ 39 เดือนที่ผ่านมา และ (3) ความท้าทายจากการเติบโต
อย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ทัง้หมดที่กล่าวมานี ้ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกเร่งสร้างประสบการณ์ในการ
จบัจ่ายซือ้สินค้าและสร้างบริการใหม่ ๆ ในพืน้ที่ค้าปลีกของตนเองเพื่อรักษาฐานลกูค้า ปัจจบุนั จงูใจฐานลกูค้าในอนาคต และคง
ความสามารถในการแข่งขนัเพือ่ให้อยู่รอดในสภาพตลาดที่ท้าทาย 
สําหรับสถานการณ์ในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (CCI) ลดลงต่อเน่ือง 2 ไตรมาสติดต่อกนั จาก 64.8 ใน
ไตรมาสที่แล้ว ไปอยู่ที่ 60.8 เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ปัญหาสงครามการค้า และกําลงัซือ้ที่ลดลงด้วย 
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 รัฐบาลได้ออกนโยบายใหม่เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคครัวเรือน อาทิเช่น บตัร
สวสัดิการ การลดดอกเบีย้ และ โครงการ “ชิม-ช้อป-ใช้” โดยที่รัฐบาลแจกจ่ายบตัรจ่ายเงินแบบ อี-มนัน่ี (e-money) และออกนโยบาย
การท่องเที่ยวในประเทศแบบปลอดภาษี โดยจดุประสงค์หลกัของโครงการชิมช้อปใช้ (เฟส 1) เป็นไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อม
กับการรณรงค์การใช้จ่ายแบบไร้เงินสดผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ (e-commerce)   มากขึน้ ผลการวิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี เช่ือว่า 
โครงการชิมช้อปใช้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ค้าปลีกรายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มห้างสรรพสินค้า และรูปแบบซูเปอร์สโตร์ มากกว่าร้านค้า
ท้องถ่ินอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ อนัเน่ืองมาจากความสะดวกในการเข้าถึงที่สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการจบัจ่ายใช้สอยได้ดีกวา่ 
อุปทานพืน้ที่ค้าปลีกรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 7,801,995 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 
4.39 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยอปุทานพืน้ที่ค้าปลีกใหม่ที่แล้วเสร็จในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 83,991 ตารางเมตร ทัง้นี ้
ร้อยละ 60 ของอปุทานพืน้ที่ค้าปลีกรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาสท่ี 3 เกิดจากการเปิดตวัของสองโครงการยกัษ์
ใหญ่ อนัได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ และ  โครงการ เซ็นทรัล วลิเลจ  
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยงัไม่พบการก่อสร้างหรือพฒันาโครงการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งใหม่ โดยผู้พฒันาโครงการในช่วงไตร
มาสนีพ้ยายามมุ่งเน้นที่การปรับโฉมและปรับปรุงศูนย์การค้าปลีกที่มีอยู่เดิมมากขึน้เพื่อสอดรับกับจํานวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึน้ใน
อนาคตตามโครงการก่อสร้างระบบขนสง่มวลชนสายใหม่ที่กําลงัขยายตวัไปยงัพืน้ที่รอบนอกของกรุงเทพฯ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีกโดยรวมลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 93.87 ลดลง 0.29 จดุ เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี
ผ่านมา และลดลง 0.90 จุด เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 อตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีกเฉล่ียของศูนย์ค้าปลีกในทุกพืน้ที่
ลดลงเลก็น้อย ซึง่พืน้ที่ใจกลางเมือง และกลางเมืองลดลงร้อยละ 0.35 และ 0.66 ตามลําดบั สาเหตหุลกัมาจากอตัราการเช่าพืน้ที่ค้า
ปลีกที่ลดลงในกลุ่มคอมมนูิตีม้อลล์ และ ผลมาจากการปรับปรุงครัง้ใหญ่ในห้างสรรพสินค้าชัน้นําในไตรมาสนี ้ ในขณะเดียวกนั ค่า
เช่าโดยรวมในศนูย์ค้าปลีกในภาพรวมค่อนข้างที่จะคงท่ี เน่ืองจากความพยามยามของผู้ ค้าปลีกในการท่ีจะรักษาอตัราการเช่าพืน้ที่
เอาไว้ให้อยู่ในระดบัเดิม 
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ในขณะท่ีแนวโน้มของ “ รีเทลเทนเม้นท์” (Retailtainment) ยงัคงพฒันาอย่างต่อเน่ืองในวงการค้าปลีกของกรุงเทพฯ ในปีนีเ้ราเร่ิมที่
จะเห็นการปรับเปล่ียนพืน้ที่ค้าปลีกให้กลายเป็นพืน้ที่การทํางานร่วมกนั หรือที่เรียกว่า โคเวิร์คกิง้ สเปซ (Co-working Space) มาก
ขึน้ โดยเฉพาะในเขตใจกลางกรุงเทพฯ โดยเจ้าของโครงการมีความคาดหวงัว่า การปรับพืน้ที่ใช้สอยในลกัษณะนีจ้ะช่วยเพิ่มปริมาณ
การเข้าใช้บริการศูนย์การค้าปลีกในวนัธรรมดา รวมถึงประโยชน์อันเกิดจากการได้เติมเต็มพืน้ที่ว่างขนาดใหญ่ในโซนที่หาผู้ เช่า
ทดแทนได้ยากในอนาคต 

ในตลาดที่มีการแข่งขนัสงู จะเห็นได้อย่างชดัเช่นกนัว่า ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างบางรายได้เร่ิมทบทวนรูปแบบธุรกิจของตวัเอง และ
ตดัสินใจปรับลดขนาดพืน้ที่ในการทําการค้าของตนให้เลก็ลงและกะทดัรัดมากขึน้เพื่อให้ตนเองสามารถที่จะเข้าไปผนวกเป็นหนึ่งในผู้
เช่าขนาดใหญ่ของศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ได้ง่ายขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ร้านวสัดุก่อสร้างและผู้ ค้าปลีกอุปกรณ์ต่อเติม
บ้าน ดโูฮม ได้เปิดตวัโมเดลร้านค้าขนาดกะทดัรัดที่ใช้พืน้ที่เช่าเพียง 300 ถึง 1,000 ตารางเมตร เล็กลงมากเม่ือเทียบกบัดโูฮมขนาด
ดัง้เดิมที่ใช้พืน้ที่เช่ามากตัง้แต่ 35,000 ถึง 50,000 ตารางเมตร ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความคล่องตวัในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ เช่าราย
อื่น ๆ ในศนูย์การค้าปลีกขนาดใหญ่  

เป็นที่ทราบกนัดีว่า อีคอมเมิร์ซมีอิทธิพลอย่างลกึซึง้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคคาดการณ์
ได้น้อยลง หน้าร้านจริงกบัร้านออนไลน์ต่างก็ช่วยสง่เสริมซึง่กนัและกนั และอนาคตของธุรกิจค้าปลีกขึน้กบัการผสมผสานช่องทางทัง้
สองนี ้ผู้ ค้าปลีกส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่การปรับเปล่ียนการให้บริการของตนอย่างผสมผสานเพื่อสร้างช่องทางและโอกาสใหม่ ๆ ผู้ ค้า
ปลีกออนไลน์รายใหม่จํานวนมากได้ขยายเข้าไปในช่องทางและเร่ิมเปิดตวัหน้าร้านจริงเพิ่มมากขึน้ เช่น โชว์รูม และจุด 'คลิก และ 
หยิบ'  

บริษัท ซีบีอาร์อี เช่ือว่า นกัพฒันาธุรกิจค้าปลีกจําเป็นต้องปรับตวัให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็ว และสร้างจุด
ขายใหม่ทีไ่ม่เหมือนใครเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในยคุที่อปุทานค้าปลีกเพิ่มจํานวนมากขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

 

ตลาดค้าปลีกในภาคเหนือของประเทศไทย  
 ขอบเขตพืน้ที่ศึกษาสําหรับตลาดค้าปลีกในภาคเหนือมุ่งเน้นไปที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัด
เชียงรายมีการขยายตวัค่อนข้างช้า แม้ว่าจะมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วก็ตาม  เน่ืองจากสถานที่ตัง้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายค่อนข้างกระจายตัวออกไปนอกบริเวณตัวเมือง   ในขณะท่ีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตัง้อยู่ในรัศมี 6 

กิโลเมตร รอบตวัเมืองเชียงราย ตามแนวถนนพหลโยธินเทา่นัน้ 

จากการสํารวจตลาดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในเมืองเชียงรายทัง้หมด 23 แห่ง โดยมีร้านค้าปลีกเปิดใหม่ 

1 แห่ง คือ โกลบอลเฮ้าส์ แม่สาย ทีเ่ปิดให้บริการในวนัที่ 14 ธนัวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ซีบอีาร์อี ได้ทําการปรับฐานอปุทานจงัหวดั
เชียงรายในปีนี ้ทําให้พืน้ที่ค้าปลีกทัง้หมดในจงัหวดัเชียงรายลดลงเป็น 152,569 ตารางเมตร จากศนูย์ค้าปลีกทนัสมยัทัง้ 23 แห่ง ใน
จงัหวดัเชียงราย มีเพียง 12 แห่ง ที่มีพืน้ที่ให้เช่า 
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ตลาดค้าปลีกเชียงรายนัน้มีอตัราการเช่าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 98.6 ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 96 
ในปี 2562 เน่ืองจากมีการปิดตวัลงของโครงการเก่าที่มีอตัราพืน้ที่วา่งสงู ในขณะท่ี ศนูย์ค้าปลีกแห่งใหม่ทีบ่ริหารโดยบริษัทชัน้นําเช่น 

เทสโก้ โลตสั ทัง้สองสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และโฮมโปร ยงัคงมีอตัราการเช่าที่สงูกวา่ร้อยละ 95 และมี
ผู้ใช้บริการหนาแน่น 
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โฮมโปร และเทสโก้ โลตสั ทัง้ 2 สาขา ได้แก่ เทสโก้ โลตสั สาขาแม่สาย และเทสโก้ โลตสั สาขาแม่จนั มีผู้ เช่าเกือบเต็มพืน้ที่ แม้ว่า
ศนูย์ค้าปลีกทัง้ 3 แห่ง จะตัง้อยู่ไกลจากตวัเมือง แต่ก็ยงัได้รับประโยชน์จากการแข่งขนัที่น้อยกว่า มีการเข้าถึงจากบริเวณชานเมือง
ได้ง่ายกวา่ และสามารถสร้างพืน้ที่ให้เช่าที่กว้างกวา่ศนูย์ค้าปลีกที่อยู่ในตวัเมือง 
นอกจากนี ้เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และบ๊ิกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย สาขาแรก ยงัคงมีอตัราการเช่าสงู อยู่ที่ร้อยละ 97.3 และร้อย
ละ 97.1 ตามลําดบั เน่ืองจากทัง้ 2 โครงการ ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมือง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย สาขา 2 ที่เพิ่งเปิดให้บริการ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัง้อยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย มีอตัราการเช่าเต็มพืน้ที่ ซึง่แสดงให้เห็นถึงปริมาณอปุสงค์
ที่มีอยู่สงูสําหรับพืน้ที่ค้าปลีกสมยัใหม่ที่ดําเนินการโดยผู้ให้บริการพืน้ที่ค้าปลีกรายใหญ่  

ในทางกลบักันศูนย์ค้าปลีกที่ถูกพัฒนาโดยผู้พฒันาท้องถ่ินประสบปัญหาในการดึงดูดผู้ เช่าและผู้ เข้ามาใช้บริการ  เน่ืองจากการ
ขยายตัวของผู้ ให้บริการพืน้ที่ค้าปลีกรายใหญ่ในตลาดจึงทําให้มีการแข่งขันที่สูงขึน้ ทําให้ในปีนีมี้การปิดตัวลงของโครงการ 
ห้างสรรพสินค้า เอดิสนั ซึง่เคยเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สดุในเชียงราย 
ซีอาร์ มอลล์ เป็นศูนย์ค้าปลีกที่มีอัตราการเช่าร้อยละ 96 โดยพืน้ที่เช่าส่วนใหญ่ถูกใช้โดยเจ้าของโครงการ ประกอบด้วยศูนย์
การศกึษา ลานสเก็ต และศนูย์ออกกําลงักาย ซึง่ไม่นบัวา่เป็นคูแ่ข่งโดยตรงกบัผู้ ค้าปลีกหลกัรายอื่นในตลาด 

จากศนูย์ค้าปลีกทัง้หมด อภิสแควร์ มีอตัราการเช่าต่ําที่สดุ อยู่ที่เพียงร้อยละ 9 ลดลงจากร้อยละ 10 ในปีที่ผ่านมา อตัราการเช่าพืน้ที่
ดงักล่าวไม่ได้รวมพืน้ที่ห้างสรรพสินค้า ปัจจบุนัได้มีการจดันิทรรศการสามมิติภายในตวัห้างสรรพสินค้า แต่อตัราเช่ายงัต่ํามาก ณ 

เดือนธันวาคม 2562 ร้านค้าด้านหน้าโครงการได้ปิดตวัลงทัง้หมด และได้มีการประกาศหาผู้ เช่ารายใหม่ จากการสํารวจ ทางเจ้าของ
โครงการไม่ได้มีการวางแผนท่ีจะปิดปรับปรุงตวัอาคารแต่อย่างใด จึงเป็นเหตใุห้ไม่สามารถดงึดดูผู้ เช่ารายใหม่ได้ และผู้ เช่าที่เคยอยู่
ส่วนใหญ่ได้ย้ายออกไป ในปัจจบุนั พืน้ที่สว่นใหญ่ของ อภิสแควร์ ถกูใช้โดยเจ้าของเพื่อประกอบธุรกิจและปล่อยเช่าแบบตลาดนดั ผู้
เช่าบางรายได้ย้ายออกไปอยู่ที่ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพราะผู้ เช่าสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีผู้ เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก 
เน่ืองจากความครบครันของร้านค้า ผลิตภณัฑ์ และบริการ เฉกเช่นเดียวกบัศนูย์การค้าในกรุงเทพมหานคร 
อีกหนึ่งโครงการที่พฒันาโดยผู้พฒันาท้องถ่ินที่มีปัญหาในการแข่งขนักบัรายใหญ่คือศูนย์การค้าชุมชน วีพาร์ค ที่แม่สาย เน่ืองจาก
โครงการไม่มีผู้ เช่าหลกัที่สามารถดึงดดูลกูค้าได้ และตวัโครงการตัง้อยู่ใกล้กบัศนูย์ค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ เทสโก้ โลตสัและ แม็ค
โคร สาขาแม่สาย ผู้ประกอบการได้เปล่ียนพืน้ที่ค้าปลีกบางส่วนให้เป็นอพาร์ทเมนท์ให้เช่าและลดค่าเช่าลงเหลือ 88 บาท ตอ่ตาราง
เมตรต่อเดือน จากเดิม 100-400 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2560 ทําให้ได้รับความสนใจจากการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคที่มาเช่า
พืน้ที่สํานกังาน และสง่ผลให้อตัราการเช่าสงูเป็นร้อยละ 93 
จากศนูย์ค้าปลีกทนัสมยัที่มีพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 12 แห่ง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เชียงราย สาขาท่ี 1 มีอตัราคา่เช่าเฉล่ียสงูสดุ ที่ประมาณ 

800-2,200 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะท่ีราคาเสนอเช่าเฉล่ียในเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เอยู่ที่ 1,250-1,750 บาทต่อราง
เมตรต่อเดือน ในทางกลบักนั ราคาเสนอเช่าของร้านค้าปลีกแบบเก่าที่ดลู้าสมยัอย่างชดัเจน เช่น ซีอาร์ มอลล์ และ อภิสแควร์ คอม
เพล็กซ์ ค่อนข้างต่ํา อยู่ที่ 300-600 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน และ 200-500 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลําดบั ศนูย์การค้า
ชมุชน วี พาร์ค เสนอราคาคา่เช่าต่ําสดุที่ 88 บาท ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

ตลาดค้าปลีกในเชียงรายไม่ได้คึกคกัมากนัก และยังมีพืน้ที่ว่างให้เช่า ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีศูนย์การค้าใหม่ที่กําลัง
วางแผนหรือกําลงัก่อสร้างในเชียงราย  
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ตลาดค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองในประเทศ ในปี 2561 จํานวน
ประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประมาณ 22.3 ล้านคน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจงัหวดั 20 จงัหวดั อย่างไรก็
ตามความมั่งคัง่และการลงทุนของภูมิภาคส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่แค่ในส่ีจงัหวดัหลกั ได้แก่ จังหวดัขอนแก่นจังหวดันครราชสีมา 
จงัหวดัอบุลราชธานี และจงัหวดัอดุรธานี   

ในด้านการศึกษาพฒันาการของค้าปลีกในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้มุ่งเน้นไปท่ีจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นศนูย์กลางการศกึษา
และหน่วยงานภาครัฐในระดบัภมิูภาค ที่ดินในเมืองขอนแก่นมีการพฒันาไปบ้างแล้วในหลายส่วน กิจการค้าปลีกนัน้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่
บนถนนสายหลกั ได้แก่ถนนมิตรภาพและถนนศรีจนัทร์ที่เช่ือมตอ่เมืองขอนแก่นกบัจงัหวดัอื่น ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในเมืองขอนแก่นมีศนูย์ค้าปลีกที่อยู่ทัง้หมด 28 แห่ง โดยศนูย์ค้าปลีกเหล่านีค้รอบคลมุรูปแบบการค้า
ปลีกที่หลากหลาย รูปแบบศนูย์ค้าปลีกที่โดดเด่นที่สดุนัน้คือร้านค้าเฉพาะอย่าง ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 14 แห่ง ร้านค้าเฉพาะอย่างส่วน
ใหญ่ขายเคร่ืองใช้ในบ้าน วสัดกุ่อสร้าง และมีคนท้องถ่ินเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั 
เทสโก้ โลตสั เป็นซูเปอร์สโตร์ที่ใหญ่ที่สดุในตลาดค้าปลีกขอนแก่นเม่ือคิดตามจํานวนพืน้ที่ร้านค้า จํานวนพืน้ที่ค้าปลีกนัน้มีมากกว่า
รายอื่นเช่น บิ๊กซีและแม็คโคร ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สดุคือ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ซึง่ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมือง โดยมีพืน้ที่ให้เช่า
รวม 50,000 ตารางเมตร อย่างไรก็ตามคอมมนูิตีม้อลล์เป็นรูปแบบการค้าปลีกที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
รูปแบบอื่น ๆ ในแง่ของอตัราราคาเสนอเช่าและอตัราการเช่า 
แม้ว่าความจริงแล้วการปรับปรุงคุณภาพของระบบคมนาคมขนส่งจะเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในการเพิ่มจํานวนผู้มาเยือนในจงัหวดั
ขอนแก่น แต่การก่อสร้างสถานีขอนแก่นและเส้นทางรถไฟยกระดบั 5 กิโลเมตรท่ีเพิ่งสร้างเสร็จนัน้ไม่ได้แสดงผลกระทบหลกัใด ๆ 
หรือมีผลต่อการพฒันาการเมืองที่เห็นได้ชดันกั และด้วยปัจจยัของภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอผนวกกับอารมณ์กับความเช่ือมั่นของ
ตลาดที่ยงัผนัผวน ทําให้รัฐบาลพบัแผนโครงการตา่ง ๆ เช่น การพฒันาค้าปลีกบนท่ีดิน 108 ไร่ใกล้กบัสถานีใหม่ไว้ก่อน 

การพฒันาในอนาคตของภาคค้าปลีกในจงัหวดัขอนแก่นยงัคงชะลอตวัอย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากมีแผนสร้างศนูย์ค้าปลีกแห่งใหม่เพียง
โครงการเดียวเท่านัน้ คือ โครงการเทอร์มินลั 21 ขอนแก่น อย่างไรก็ตามไม่มีการประกาศใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับความคืบหน้าของ
กําหนดการก่อสร้างศูนย์ค้าปลีกแห่งใหม่นีอ้ีกด้วย นอกจากนีศู้นย์การค้าชุมชนเดอะ เลค มาร์เก็ต ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ถูก
ระงบั ด้วยงานโยธาท่ีเสร็จสมบรูณ์ไปเพียงคร่ึงทาง 
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 อตัราการเช่าพืน้ที่โดยรวมของธุรกิจค้าปลีกในจงัหวดัขอนแก่นอยู่ที่ร้อยละ 93 อตัราการเช่าพืน้ที่โดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ดีเน่ืองจากได้รับแรงหนนุจากศนูย์ค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์สโตร์และห้างสรรพสินค้แบบปิดที่ร้อยละ 
100 ร้อยละ 99 และร้อยละ 92 ตามลําดับ ศูนย์การค้ารูปแบบคอมมูนิตีม้อลล์ มีอัตราการเช่าพืน้ที่ต่ําที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
รูปแบบศนูย์ค้าปลีกอื่น ๆ ที่ร้อยละ 80 อตัราค่าเช่าพืน้ที่ค้าปลีกในจงัหวดัขอนแก่นอยู่ในช่วงตัง้แต่ 233-1,602 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ศนูย์การค้าชมุชนมีอตัราค่าเช่าที่ต่ําที่สดุเม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบค้าปลีกอื่น ๆ มีอตัราเร่ิมต้นที่ 233 บาทต่อตารางเมตร
ตอ่เดือน  

ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า ซีบีอาร์อี เช่ือวา่ตลาดค้าปลีกในขอนแก่นจะยงัคงทรงตวั เน่ืองจากมีจํานวนอปุทานในอนาคตที่จํากดั และอตัรา
ค่าเช่าคงท่ี ผู้พัฒนารายเล็กจะรักษาจํานวนผู้ เช่าด้วยการลดอัตราค่าเช่า เสนอสญัญาเช่าที่ยืดหยุ่นมากขึน้และปรับตวัไปสู่กลุ่ม
ตลาดที่รองลงมาเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนักบัผู้พฒันาค้าปลีกรายใหญ่ 
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ตลาดค้าปลีกในภาคใต้ของประเทศไทย 
 ศนูย์การค้าปลีกในภาคใต้ของประเทศไทยนัน้แตกต่างกันในแต่ละจงัหวดั ในรายงานนีเ้ราได้กล่าวถึงจงัหวดัภูเก็ต ซึ่งจะ
เป็นตวับ่งชีแ้นวโน้มตลาดค้าปลีกในจงัหวดัที่เน้นอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เป็นตวับ่งชีแ้นวโน้มตลาด
ค้าปลีกในท้องที่ ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 2562 พบว่ามีศนูย์การค้าปลีกรวมทัง้หมด 48 แห่งในจงัหวดัภเูก็ต และ 17 แห่งในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช โfยสว่นใหญ่ตัง้อยู่บนถนนพฒันาการ-คขูวาง 
 

จังหวัดภเูก็ต 
จากการสํารวจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ห้างค้าปลีกในจงัหวดัภเูก็ตมีจํานวนทัง้หมด 48 แห่ง โดยมีพืน้ที่ค้าปลีกจากห้างค้าปลีก
ทัง้หมดรวม 683,036 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.8 จากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว โดยพืน้ที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ คือ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลป่าตอง เปิดเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ในบริเวณหาดป่าตอง และ ปอร์โต เดอ 
ภเูก็ต เปิดเม่ือเดือนธนัวาคมในบริเวณหาดบางเทา  
ในด้านของอตัราการเช่า อตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีกในจงัหวดัภเูก็ต ณ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 94.6 ลดลง 0.2 จดุ เทียบกบัช่วงคร่ึงปี
แรก และเพิ่มขึน้ 0.2 จุด เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลกัของอัตราการเช่าที่เพิ่มขึน้มาจากโครงการใหม่ 2 

โครงการ คือ เซ็นทรัลป่าตอง และ ปอร์โต เดอ ภเูก็ต ที่มีอตัราการเช่าเต็มทัง้พืน้ที่  
ณ เดือนธนัวาคม 2562 มีโครงการค้าปลีกที่วางแผนไว้ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการใหม่ 3 โครงการ และโครงการตอ่ขยาย 2 โครงการ 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้ไม่มีโครงการใด ๆ ดงักล่าวมาท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการใหม่สามโครงการ ได้แก่ บลู
เพิร์ล เดอะ เทอมินอล ภเูก็ต และเหมืองเจ้าฟ้า  สว่นโครงการขยาย ได้แก่ โครงการไม้ขาวพลาซ่า เฟส 2 ซึง่ยงัไม่ได้เร่ิมการก่อสร้าง 
นอกจากนีย้งัมีโครงการขยายอีกโครงการหนึง่ช่ือวา่ บคิูสมอลล์ แตไ่ด้หยดุทําการก่อสร้างไปแล้ว ณ วนัที่ได้ทําการสํารวจ 
ในอนาคต บริษัท ซีบีอาร์อี มองว่าตลาดค้าปลีกในจงัหวดัภเูก็ตในปี 2563 จะมีความท้าทายมากขึน้ เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยและทัว่โลกชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ือง สง่ผลกระทบต่อกําลงัซือ้ของลกูค้าในประเทศ และจํานวนนกัท่องเที่ยวที่มีความไม่แน่นอน 

ดงันัน้เจ้าของที่ดินรายย่อยอาจจะต้องทบทวนมาตราการการตัง้ราคาคา่เช่า อาจจะพิจารณาการลดอตัราคา่เช่า และยืดหยุ่นเง่ือนไข
และข้อตกลงการเช่าลงเพื่อช่วยเหลือกลุม่ผู้ เช่าและเพื่อความอยู่รอดในตลาดที่อาจจะซบเซาในอนาคต 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิวฒันาการของตลาดค้าปลีกในเขตอําเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชมีลกัษณะคล้ายคลึงกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลกูค้าท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในปัจจุบนั จงัหวดันครศรีธรรมราชยงัคงมีจํานวนธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ที่
คอ่นข้างจํากดั 

ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จงัหวดันครศรีธรรมราช มีโครงการค้าปลีกที่ให้บริการอยู่ทัง้หมด 17 โครงการ ซึ่งมีจํานวนน้อยลง
จากปีที่แล้วจํานวน 1 โครงการ เน่ืองจากโครงการห้างสรรพสินค้า ลคักี ้ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  ได้ปิดตวัลง โดยโครงการค้าปลีกใน
จงัหวดันครศรีธรรมราชทัง้ 17 โครงการ มีพืน้ที่เช่าสทุธิทัง้หมดอยู่ที่ 163,078 ตารางเมตร ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1.63 หรือ
ลดลงจาก 165,778 ตารางเมตร 
ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ยังไม่มีโครงการร้านค้าปลีกที่สร้างเสร็จในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสํารวจพืน้ที่พบว่า 
ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง หรือ ห้างสรรพสินค้าลคักี ้ได้ปิดตวัลงหลงัจากเปิดดําเนินการมานานกว่า 34 ปี ทําให้เหลือ
ศนูย์การค้าปลีกทัง้หมด 17 แห่งในจงัหวดันี ้นอกจากนี ้ยงัพบว่ามีการพฒันาศนูย์การค้าปลีกแห่งใหม่ ช่ือ เดอะไพน์เนอร์ร่ีวิลล์ อนั
เป็นศนูย์การค้าชมุชนที่ครอบคลมุพืน้ที่เช่าทัง้หมด 543 ตารางเมตร 
ณ วนัที่สํารวจพบวา่ อตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลีกในจงัหวดันี ้ณ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 97.5 ศนูย์การค้าปลีกสว่นใหญ่ยงัคงปลอ่ยเช่า
ในอตัราคา่เช่าเดิมเพื่อรักษาผู้ เช่าระยะยาว ขณะท่ีบางแห่งเสนอสญัญาเช่าระยะสัน้เพือ่ดงึดดูผู้ เช่ารายใหม่ 
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อตัราการเติบโต (ร้อยละ)
2540

วิกฤต
เศรษฐกิจ
ในภมูภิาค
เอเชีย

2547

สนึามใิน
ภมูภิาค
เอเชีย

2544

เหตกุารณก่อ
การร้าย เดือน
กนัยายน

2544

พรรคไทยรัก
ไทยก่อตัง้
พรรคร่วม

2549

พรรคไทยรักไทย
ชนะการเลือกตัง้

2553

การประท้วงทาง
การเมือง

2551

วิกฤต
เศรษฐกิจ
โลก

2554 นํา้
ท่วมครัง้
ใหญ่

2557

รัฐประหาร

2561

สงครามการค้า
สหรัฐฯ - จีน

บริษัท ซีบีอาร์อี มองว่า ตลาดค้าปลีกในจงัหวดันครศรีธรรมราชจะยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั เน่ืองจากมีอปุทานและการ
แข่งขนัในอนาคตไม่มากเทียบกบัเท่ากบัจงัหวดัภเูก็ต ศนูย์การค้าปลีกขนาดเล็กและเก่าแก่อนัไม่ได้รับการปรับปรุงยงัคงต้องเผชิญ
กับการแข่งขนัในตลาดค้าปลีกที่รุนแรงในอนาคตต่อไป การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ในจงัหวดั เช่น ถนนเช่ือมโยง ที่เช่ือมต่อ
พืน้ที่ พฒันาการ-คขูวาง และถนนเฉลิมพระเกียรติ อาจจะสามารถสง่เสริมธุรกิจการค้าปลีกในพืน้ที่ใกล้เคียงได้อย่างมีนยัสําคญั 

 

ภาพรวมประเทศไทย  
การขยายตัวของเศรษฐกิจ  

ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ของประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีการขยายตวัร้อยละ 2.4 เทียบ
กบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในไตรมาส 2 จากการขยายตวัของการบริโภคภาคครัวเรือน การบริโภคภาครัฐ และการลงทนุรวม ส่วน
การสง่ออกและนําเข้าสินค้าปรับตวัลดลงต่อเน่ือง ด้านการผลิตภาคเกษตรขยายตวัร้อยละ 1.5 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตร
มาสก่อนหน้า นอกภาคการเกษตรขยายตวั ร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.6 ในไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 โดยการผลิต
สินค้าอตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.5 ตามการลดลง ของการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและการชะลอตวัของการบริโภคภาคครัวเรือน 

ภาคบริการขยายตวัร้อยละ 3.8 ตามการขยายตวั ของสาขาที่เก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภค 

ขัน้สดุท้ายของรัฐบาล และการลงทนุในประเทศขยายตวัร้อยละ 1.8 และ 2.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.1 และ 1.9 ตามลําดบั สว่นการใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขัน้สดุท้ายของเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562 เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจมีการชะลอตัว สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะ
ขยายตวัที่ร้อยละ 2.6 ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี ้ที่ร้อยละ 2.7 ถึง ร้อยละ 3.2 

แผนภมิู : ผลิตภณัฑ์มวลรวมไทย ไตรมาส 3 พ.ศ. 2541-ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
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ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่ สาธารณรัฐฟิลปิปินส์
สาธารณรัฐสงิคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม

แผนภมิู : ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศในกลุม่อาเซียน พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: กองทนุการเงินระหว่างประเทศ 

 

จากข้อมลูล่าสดุที่ประกาศจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ มลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อประชากรปรับตวัเพิ่มสงูขึน้จาก 118,877 บาท 

ในปี 2548 เป็น 228,398 บาทในปี 2560 ภาคตะวันออกยังคงเป็นภาคท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรของภาคมากที่สุดใน
ประเทศมาตลอด นับตัง้แต่ปี 2549 ข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรของภาคตะวันออกคิดเป็นมูลค่า 
500,676 บาท 

ในทางกลบักัน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยังคงเป็นภาคมีที่มลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรต่ําที่สุดอยู่ที่ 80,352 บาท ณ ปี 

พ.ศ. 2560 

แผนภมิู : ผลิตภณัฑ์มวลรวมตอ่ประชากร แบง่ตามภมิูภาค พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2560 

 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
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การค้าระหว่างประเทศ 

สงครามการค้าระหวา่ง จีนกบัสหรัฐ ได้สง่ผลกระทบอย่างตอ่เน่ืองตอ่การค้าไทย โดย ณ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562 การสง่ออกไทยมีการ
หดตวัลงติดตอ่กนัเป็นไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 63,601 ล้าน เหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อย 0.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที่แล้ว สินค้า
เกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.44 จากปีที่แล้ว ในขณะเดียวกนั สินค้าอตุสาหกรรม ซึง่คิดเป็นร้อยละ 80 ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.85 จากปีที่แล้ว ในทางกลบักนั มลูคา่การนําเข้าของไทยในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 60,163 ล้าน เหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 6.8 จากช่วงเดียวกนัปีที่แล้ว ทัง้นี ้ดลุการค้าอยู่ที่ 3,438 ล้าน เหรียญสหรัฐ 

การส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2562 มีแนวโน้มเผชิญความท้าทายจากความผันผวนและปัจจัยเส่ียงภายนอกประเทศ เช่น การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า และประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ยงัไม่มีความ
ชดัเจน และอาจสง่ผลกระทบในวงกว้างตอ่ความเช่ือมัน่ทางการค้าและการลงทนุ ซึง่คาดการณ์วา่การสง่ออกไทยจะมีการเติบโตที่ช้า
ลง 

 

แผนภมิู : ดลุการค้า ไตรมาส 3 พ.ศ. 2552-ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: สํานกังานปลดักระทรวงพาณชย์ 

 

การค้าชายแดน 

มลูค่าการค้าชายแดนคือมลูค่าทัง้หมดของการส่งออกและนําเข้าที่ทําการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกบัประเทศไทย
เท่านัน้ ประกอบไปด้วยประเทศ มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา ดุลการค้าชายแดนคือผลต่างระหว่างมูลค่าส่งออกและนําเข้า
ระหวา่ง 4 ประเทศข้างต้น 

มลูค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2554 ในขณะท่ีดลุการค้าชายแดนอยู่ในระดบัคงท่ี โดยมลูค่าส่งออกและนําเข้า
ของ 6 เดือนแรกในปี 2562 อยู่ที่ 553,423 ล้านบาท ซึง่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัในปีที่ผ่านมา 
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แผนภมิู : มลูคา่การค้าชายแดน และดลุการค้า พ.ศ. 2554-(ม.ค.-มิ.ย.) พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: กรมการคา้ระหว่างประเทศ 

อัตราดอกเบีย้ 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจากร้อยละ 
1.75 เป็น ร้อยละ 1.50 หลงัจากการปรับขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561. ในไตรมาสที่ 3 

อตัราดอกเบีย้นโยบายเฉล่ีย 3 เดือน อยู่ที่ ร้อยละ 1.58 

ธนาคารแห่งประเทศไทยนิยามอตัราดอกเบีย้เงินกู้ขัน้ต่ํา คืออตัราดอกเบีย้ที่ธนาคารพาณิชย์กําหนดเก็บสําหรับผู้กู้หลกัที่มีความ
น่าเช่ือถือ ที่กู้แบบระบุวนัชําระเงิน โดยระดบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ขัน้ต่ําเร่ิมลดลงเป็นครัง้แรกในไตรมาสแรกของปี 2559 อยู่ที่ระดบั
ร้อยละ 6.43 และคงอตัราไว้ที่ร้อยละ 6.33 นบัตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ปี 2560  เป็นต้นมา 

แผนภมิู : ดอกเบีย้นโนบาย และดอกเบีย้เงินกู้ขัน้ต่ํา ไตรมาส 3 พ.ศ. 2553-ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 
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อัตราเงนิเฟ้อ 

อตัราเงินเฟ้อในประเทศยงัคงท่ีอยู่ในระดบัต่ํากว่าร้อยละ 2 ตัง้แต่ปี 2557 โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.61 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีที่แล้ว สว่นอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานมีการปรับตวัขึน้เลก็น้อย อยู่ที่ร้อยละ 0.45 เม่ือเทียบ
กบัปีทีแ่ล้ว 

ดชันีราคาผู้ผลิตคํานวณโดยค่าเฉลี่ยของการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าตัง้ต้น โดยคิดราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปจากราคามาตรฐานของ
ผู้ผลิต โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดชันีราคาผู้ผลิตปรับตวัลงท่ีร้อยละ 1.61 จากที่ปรับตวัขึน้ร้อยละ 0.11 ในปีทีแ่ล้ว 

แผนภมิู : อตัราเงินเฟ้อไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2551-ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราการว่างงาน 

อตัราการวา่งงานนิยามโดยคิดจากตวัเลขของผู้ทีห่างานเป็นสดัสว่นตอ่แรงงานทัง้หมด โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อตัราการวา่งงาน
ทัว่ประเทศปรับตวัขึน้อยู่ที่ร้อยละ 1.04 จาก ร้อยละ 0.98 ในไตรมาสที่แล้ว สะท้อนถึงสภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวม อตัรา
การว่างงานโดยเฉล่ียทัว่ประเทศอยู่ที่ระดบัร้อยละ 1.1 นบัตัง้แต่ปี 2548 โดยเม่ือเปรียบเทียบในแต่ละภมิูภาค พบว่าภาคใต้มีอตัรา
การวา่งงานสงูที่สดุอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ณ ปี พ.ศ. 2561 

ตาราง : อตัราการวา่งงานในประเทศไทย พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2561 

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ประเทศไทย 1.4 1.5 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 

กรุงเทพมหานคร 1.4 1.3 1.0 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9 1.2 1.1 

ภาคกลาง 1.4 1.5 1.1 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 

ภาคเหนือ 1.2 1.3 0.9 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.5 1.6 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2 0.9 

ภาคใต้ 1.5 1.8 1.3 0.8 0.7 1.0 1.2 1.1 1.4 1.7 1.5 

หมายเหต:ุ ข้อมูลล่าสดุจากสํานกังานสถิติแห่งชาติมีถึงปี 2561 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
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รายรับครัวเรือน 

นบัตัง้แตปี่ 2543 รายได้ครัวเรือนมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทัว่ประเทศในแต่ละปี โดยรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนอยู่ที่ 26,371 บาท ตอ่
เดือน ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถนุายน ปี 2562  เพิ่มขึน้จากมาตรฐานปี 2543 ที่ 12,150 บาท ต่อเดือน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ
117.0  

อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบตามภูมิภาค มีเพียงเฉพาะ กรุงเทพและปริมณฑล ที่มีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนสงูที่สดุอยู่ที่ 41,897 

บาท ต่อเดือน ในปี 2560 ส่วนภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนที่ต่ําที่สดุอยู่ที่ 19,046 บาท และ 
20,271 บาท ตามลําดบั 

แผนภมิู : รายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนในไทย พ.ศ. 2543-(ม.ค.-มิ.ย). พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 

แผนภมิู : รายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนในไทยแบง่ตามภมิูภาค พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2560 

หมายเหต:ุ
 ข้อมูลล่าสดุจากสํานกังานสถิติแห่งชาติมีถึงปี 2560 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
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รายจ่ายครัวเรือน 

สอดคล้องกบัรายได้ตอ่ครัวเรือน รายจ่ายเฉล่ียตอ่ครัวเรือนมีการเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองทัว่ประเทศในแต่ละปี โดยเพิ่มจาก 9,848 บาท 

ตอ่เดือนในปี 2543 เป็น 21,346 บาท ตอ่เดือนในปี 2561 (เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.72) จากข้อมลูลา่สดุ 

โดยเม่ือเปรียบเทียบตามภมิูภาค กรุงเทพและปริมณฑล มีรายจ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนสงูที่สดุอยู่ที่ 33,408 บาท ต่อเดือน ตามมาด้วย
ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อยู่ที่ 21,168 บาท 20,660 บาท 16,343 บาท 15,240 บาท ตามลําดบั 

แผนภมิู : รายจ่ายเฉล่ียตอ่ครัวเรือนในไทย พ.ศ. 2543-(ม.ค.-มิ.ย). พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 

 

ตาราง : รายละเอียดรายจ่ายเฉล่ียตอ่ครัวเรือนในไทย (ม.ค.-มิ.ย.) พ.ศ. 2562 

รายจ่าย บาทต่อเดือน สัดส่วน 

อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสบู 7,157 33.7% 

คา่ทีอ่ยู่อาศยั/เคร่ืองใช้ฯ 4,417 20.8% 

ยานพาหนะ/การเดนิทาง 3,695 17.4% 

ของใช้สว่นบคุคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเท้า 1,295 6.1% 

การสื่อสาร 764 3.6% 

การศกึษา 340 1.6% 

เวชภณัฑ์/คา่รักษาพยาบาล 297 1.4% 

การบนัเทิง/การจดังานพิธี 212 1.0% 

กิจกรรมศาสนา 212 1.0% 

คา่ใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกบัการอปุโภคบริโภค 2,846 13.4% 

ทัง้หมด 21,236 100% 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
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แผนภมิู : รายจ่ายเฉล่ียตอ่ครัวเรือนในไทยแบง่ตามภมิูภาค พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561 

 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 

 

แผนภมิู : หนีต้อ่ครัวเรือน และงบชําระหนี*้ พ.ศ. 2543-(ม.ค.-มิ.ย.) พ.ศ. 2562 

หมายเหต:ุ
 งบชําระหนี ้= (หนีต้่อครัวเรือน) / (เงินออมตอ่ครัวเรือนรายปี) 
ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
 

คา่เฉล่ียหนีสิ้น้ภาคครัวเรือนตอ่ปีโดยรวมมีการเพิ่มขึน้ในทกุภาคของประเทศในตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543  โดยคา่เฉล่ียหนีสิ้น้ภาคครัวเรือน
ในคร่ึงแรก ของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 167,913 บาท ต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียหนีสิ้น้ภาคครัวเรือนในปี 2543 ที่ 68,405 บาท 

ในขณะเดียวกนังบชําระหนี ้ซึง่หมายถึงจํานวนปีที่ครัวเรือนสามารถชําระหนีห้มดคิดจากจํานวนเงินฝาก มีการขยบัตวัขึน้เล็กน้อยใน
คร่ึงปีแรก พ.ศ. 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) จาก 2.71 ปี เป็น 2.72 ปี  
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เม่ือเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคในปี 2560 (ข้อมลูล่าสดุ) ค่าเฉล่ียหนีสิ้น้ภาคครัวเรือนยงัคงพบได้ในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ที่ 
219,505 บาท เพิ่มขึน้จาก 171,837 ในปี 2558 ตามมาด้วยภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลําดบั 

แผนภมิู : หนีเ้ฉล่ียตอ่ครัวเรือนแบง่ตามภาค พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2560 

 

หมายเหต:ุ ข้อมูลล่าสดุจากสํานกังานสถิติแห่งชาติมีถึงปี 2560 

ทีม่า: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
 

ธุรกิจค้าปลีก 

ดชันีมูลค่าค้าปลีก 

ดชันีมลูค่าค้าปลีกมีความสมัพนัธ์อย่างมากกบั ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) เพราะการเติบโตในมลูค่าธุรกิจสินค้าและการบริการ ส่ง
ผลบวกตอ่ ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) 

ณ เดือนกนัยายน ปี 2562 ซึง่เป็นข้อมลูลา่สดุที่ทางธนาคารแห่งประเทศได้เผยแพร่ แสดงให้เห็นวา่ดชันีมลูคา่ค้าปลีกในประเทศไทย 
อยู่ที่ 255.72 ลดลงร้อยละ 0.04 เม่ือเทียบกบัเดือนกนัยายนปีที่แล้ว ส่วนค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลง 12 เดือนของดชันีมลูค่าค้าปลีก
ยงัคงเป็นไปในทิศทางบวก 

แผนภมิู : ดชันีค้าปลีกไทย เดือนมกราคม พ.ศ. 2556-เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ดชันีความเช่ือมั่นผู้บริโภค 

ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคคือดชันีที่ใช้วดัความรู้สกึและความคาดหวงัของผู้บริโภคต่อสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โดยตวัดชันีชี ้
วดันีสํ้ารวจโดยมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จากกลุ่มตวัอย่าง 2,258 คน โดยให้ค่าคะแนนตัง้แต่ 0-200 คะแนน โดยตามหลกัแล้ว 
ดชันีความเช่ือมัน่ที่สงูหมายถึง เศรษฐกิจมีการเติบโต และอตัราการวา่งงานต่ํา 

ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคลดลงต่อเน่ืองเป็น 2 ไตรมาสติดต่อกัน จาก 64.8 ในไตรมาสที่แล้ว ไปอยู่ที่ 60.8 

เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและปัญหาสงครามการค้า 

แผนภมิู : ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ไตรมาส 1 พ.ศ. 2551-ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 

 

ทีม่า: หอการคา้ฯ กระทรวงพานิชย์ 

 

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทางการค้า  

ในคร่ึงหลงัของปี 2562 ทางรัฐบาลมีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อจะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อาทิ บตัรสวสัดิการ การลด
ดอกเบีย้ และ โครงการ ชิมช้อปใช้ โดยที่รัฐบาลแจกจ่าย บตัรจ่ายเงินแบบ อี-มนัน่ี (e-money) และ ออกนโยบายการท่องเที่ยวใน
ประเทศแบบปลอดภาษี ทัง้นี ้จดุประสงค์หลกั ของโครงการชิมช้อปใช้ (เฟส 1) คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมด้วยกบัการ รณรงค์
การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด ผ่านระบบ อีคอมเมิซ (e-commerce) มากขึน้ 

นโยบายทางภาษี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งซึ่งจดัเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติ
บคุคลที่ก่อตัง้ภายใต้กฎหมายของทัง้ไทยและตา่งชาติ ที่มีเงินได้เฉพาะจากการประกอบธุรกิจกบัประเทศไทย   

ณ ปี 2561 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัททัว่ไป (ยกเว้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ยงัคงท่ีอยู่ที่ร้อยละ 20 

ของกําไรสุทธิ อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้นิติบุคคัลนัน้มีอัตราที่แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับประเภทธุรกิจและจํานวนกําไรสุทธิ ซึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางด้านลา่ง 
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ตาราง 3.6.1: ตารางอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล  

ผู้ เสียภาษี ฐานภาษี อตัราภาษีร้อยละ 

1. บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล* 
กําไรสทุธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 

3,000,000 บาท 
ร้อยละ 15 

กําไรสทุธิเกิน 3,000,000 ขึน้ไป ร้อยละ 20 

2.  บริษัทมหาชน จํากดั กําไรสทุธิ ร้อยละ 20 

3. บริษัท/หลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) 

กําไรสทุธิ ร้อยละ 20 
 

4. บริษัท/หลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

กําไรสทุธิ ร้อยละ 20 

5. ธนาคารที่ได้รับกําไรจากวิเทศธนกิจ (IBF) กําไรสทุธิ ร้อยละ 10 

6. บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมีกินการขนสง่
ระหวา่งประเทศ 

รายรับรวม ร้อยละ 3 

7. บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ
ตา่งประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และได้รับเงิน
ปันผลจากประเทศไทย 

รายรับรวม ร้อยละ 10 

8. บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ
ตา่งประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และได้รับ
กําไรจากสว่นอื่นนอกเหนือจากเงินปันผลในประเทศไทย 

รายรับรวม ร้อยละ 15 

9. บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ
ตา่งประเทศท่ีจําหน่ายรายได้ออกจากประเทศไทย 

จํานวนท่ีจําหน่ายออก ร้อยละ 10 

10. องค์การและสถาบนัที่แสวงหาผลกําไร รายรับรวม ร้อยละ 2 หรือ 10 

หมายเหต:ุ *กรณีเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลทีมี่ทนุจดทะเบียนทีชํ่าระแลว้ในวนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
ทีม่า: กรมสรรพากร 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) หมายถึง ภาษีที่จดัเก็บจากมลูค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึน้ในแต่ละขัน้ตอน
ของการผลิตและการจําหน่ายสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ โดยบุคคลหรือนิติบคุคลใด ๆ ที่ผลิตและจําหน่ายสินค้าหรือบริการและมีเงิน
หมนุเวียนมากกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปีจะต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม นบัตัง้แต่วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย พ.ศ. 2540 ประเทศ
ไทยได้จดัเก็บภาษีมลูคา่เพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 7 (ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมลูคา่เพิ่มจาก ร้อยละ 10)  

ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) คือ ภาษีประเภทท่ีเรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ไม่ว่าสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ จะเป็น
สินค้านําเข้า หรือเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยผู้ นําเข้าหรือผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ เสียภาษีสรรพสามิตนี ้โดยภาษีสรรพสามิตจะ
ถกูจดัเก็บเม่ือสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ออกจากโรงงาน หรือโกดงั หรือถกูนําเข้า ภาษีสรรพสามิตมีอตัราตัง้แต่น้อยกว่าร้อยละ 1 ถึง 
ร้อยละ 50 ขึน้อยู่กบัลกัษณะและประเภทของสินค้าหรือบริการ 
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ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (Land and Property Tax) คือ ภาษีประเภทใหม่ที่รัฐบาลได้วางแผนออกกฎหมายและย่ืนคําร้องต่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกฎหมายภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้างฉบบัใหม่ พ.ศ. 2562 นีจ้ะถกูบงัคบัใช้แทนภาษีปัจจบุนัสองฉบบั คือ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และ ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจะเร่ิมบังคับใช้จริงตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งตอนแรกจะมีกําหนดชําระภาษีภายในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 แต่ถูกเล่ือนออกเป็นเดือนสิงหาคม 2563 แทนโดยภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างถูกร่างเพื่อปิดจุดอ่อนของภาษี
บํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดยภาษีบํารุงท้องที่ได้มีการจดัเก็บจากราคากลางท่ีไม่มีการปรับมาเป็นระยะเวลานาน มี
อัตราภาษีแบบถดถอย ส่วนภาษีโรงเรือนเป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการเพ่ือหารายได้หรือ
ประโยชน์อย่างอื่น คิดเป็นอตัราจากรายได้ค่าเช่าทัง้หมด ซึ่งต่างจากภาษีฉบบัใหม่จะคิดภาษีจากฐานของมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกู
สร้าง โดยที่คํานงึถึงราคาประเมิณในอตัราท่ีแตกตา่งกนัแล้วแตป่ระเภทของส่ิงปลกูสร้างนัน้ ๆ โดยใช้ข้อกําหนดของกรมธนารักษ์  

สําหรับอาคารพาณิชย์ อตัราเพดานภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ตอ่ปี คิดเป็นอตัราขัน้บนัไดตามตามตาราง 3.9 

ตาราง 3.6.2: อตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้างสําหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคารท่ีใช้ประกอบกิจการเพื่อหารายได้ 

ราคาประเมินทรัพย์สิน (จากกรมธนารักษ์) อัตราเพดานภาษี 

0 - 50 ล้านบาท ร้อยละ 0.30 

50 ล้านบาท - 200 ล้านบาท ร้อยละ 0.40 

200 ล้านบาท - 1 พนัล้านบาท ร้อยละ 0.50 

1 พนัล้านบาท - 5 พนัล้านบาท ร้อยละ 0.60 

มากกวา่ 5 พนัล้านบาท ร้อยละ 0.70 

ทีม่า:  แผนกทีป่รึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี (CBRE) 

รายได้ขัน้ตํ่า 

คณะรัฐมนตรีมีการกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต่ําทั่วประเทศเพิ่มขึน้เป็น 308-330 บาท ต่อวนั นโยบายนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ วนัที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2561 ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบที่จะเพ่ิมอัตราค่าจ้างขัน้ต่ําทั่วประเทศเป็น 

313-336 บาท ตอ่วนั ซึง่เพิ่มขึน้จากเดิม 5-6 บาท ตอ่วนั และคาดวา่จะถกูกําหนดใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

อย่างไรก็ตาม อัตราปรับขึน้นัน้ไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด ทัง้นีอ้ัตราการเพ่ิมค่าแรงขึน้ต่ําขึน้อยู่กับแต่ละบริเวณของจังหวัดนัน้ ๆ 
เน่ืองจากรายงานฉบบันีท้ําการศกึษาในเฉพาะบริเวณ 5 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร เชียงราย ขอนแก่น ภเูก็ต และ นครศรีธรรมราช 
อตัราคา่แรงขัน้ต่ําได้ถกูบงัคบัใช้ในแตล่ะจงัหวดัดงันี ้

1. กรุงเทพฯ ได้รับการปรับคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มขึน้จาก 325 บาท เป็น 331 บาท ตอ่วนั 

2. เชียงราย ได้รับการปรับคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มขึน้จาก 310 บาท เป็น 315 บาท ตอ่วนั 

3. ภเูก็ต ได้รับการปรับคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มขึน้จาก 330 บาท เป็น 336 บาท ตอ่วนั 

4. ขอนแก่น ได้รับการปรับคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มขึน้จาก 320 บาท เป็น 325 บาท ตอ่วนั 

5. นครศรีธรรมราช ได้รับการปรับคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มขึน้จาก 310 บาท เป็น 315 บาท ตอ่วนั 
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กฎหมายทางการค้า 

กฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งกําหนดพืน้ที่ใช้สอยสําหรับโครงการธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ซึง่ข้อกําหนดเหล่านี ้
แตกต่างกันในแต่ละพืน้ที่ หรือระบบการปกครองท่ีบริเวณท่ีตัง้ของโครงการตัง้อยู่ วตัถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธรุกิจค้าปลีกหรือค้าสง่นี ้มีเพื่อควบคมุการขยายตวัของซูเปอร์สโตร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต 

ตวัอย่างเช่น ในย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร (เร่ืองกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการ
ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท) ปี 2548 กําหนดการใช้งานพืน้ที่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพืน้ที่ใช้สอย
อาคารรวมกนัเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอปุโภคบริโภค หลากหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั ระหว่าง 300 ถึง 
1,000 ตารางเมตร โดยไม่เท่ากนัในแตล่ะพืน้ที่ 

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทางการค้า  

ในคร่ึงหลงัของปี 2562 ทางรัฐบาลมีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อจะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อาทิ บตัรสวสัดิการ การลด
ดอกเบีย้ และ โครงการ ชิมช้อปใช้ โดยที่รัฐบาลแจกจ่าย บตัรจ่ายเงินแบบ อี-มนัน่ี (e-money) และ ออกนโยบายการท่องเที่ยวใน
ประเทศแบบปลอดภาษี ทัง้นี ้จดุประสงค์หลกั ของโครงการชิมช้อปใช้ (เฟส 1) คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมด้วยกบัการ รณรงค์
การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด ผ่านระบบ อีคอมเมิซ (e-commerce) มากขึน้ 

ตลาดค้าอีคอมเมิร์ซ 

ภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย 

ผลการสํารวจของธนาคารกรุงศรีอยธุยา และเอเจนซีด้านแนวคิดโซเชียลมีเดียวีอาร์โซเชียล (We Are Social) เปิดเผย ในไตรมาสที่ 3 

ปี 2562 ว่า ตลาดค้าปลีกไทยมีมูลค่าโดยรวม 5.2 ล้านล้านบาท โดยที่การใช้จ่ายผ่านทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี
คอมเมิร์ซ อนัเป็นการทําธุรกิจโดยซือ้ขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นอตัราส่วน
ร้อยละ 4.7 ของมลูค่าค้าปลีกทัง้หมดในประเทศ อีกทัง้เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของตลาดอีคอมเมิร์ซทัว่โลกกบัตลาดค้าปลีกทัว่
โลก พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 13.7 ของมลูค่าค้าปลีกทัง้หมด ตวัเลขนีท้ําให้เห็นว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาได้อีกมาก 
โดยเฉพาะ 3 ประเภทหมวดหมู่สินค้าที่ถกูซือ้ขายผ่านอีคอมเมิร์ซที่มีอตัราเติบโตสงูสดุทัว่โลก เม่ือเทียบกบัปี 2562 คือ อนัดบัหนึ่ง 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในบ้าน (เติบโต ร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัปี 2562) อนัดบัสอง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่ือที่เป็นรูปธรรม (เติบโต 

ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 2562) และ อนัดบั สาม เคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองสําอาง (เติบโต ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 2562) 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบวา่ มลูคา่ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 8.8 จากปี 2560 หรือเพิ่มขึน้เป็น 3.06 ล้านล้านบาท 

ในปี 2561 และจากผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและมูลค่าอีคอมเมิร์ซในไทย โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ EDTA พบว่ามูลค่าตลาดอิคอมเมิร์ซในไทยเติมโตมากกว่าร้อยละ 38.31 ในช่วง
ระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2561 หรือเติบโตโดยเฉล่ียที่ร้อยละ 8.76 ตอ่ปี 

การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซนัน้ถูกขบัเคล่ือนด้วยการใช้งานโทรศพัท์มือถือและจํานวนผู้ ใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึน้ 

รวมไปถึงการพัฒนาระบบการทําธุรกรรมการเงินออนไลน์และระบบขนส่งสินค้าที่ดีขึน้ในปัจุบัน  ประเทศไทยมีมูลค่าตลาดอี
คอมเมิร์ซประเภท B2C (Business to Customer) ในปี 2561 อยู่ที่ 8.126 แสนล้านบาท ถือเป็นตลาดที่มูลค่ามากท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ภาคอตุสาหกรรมในตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีมลูค่ามากที่สดุคือภาคการค้าส่งและค้าปลีกสินค้า ตามมาด้วยภาคการ
ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
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แผนภมู ิ: มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. 2561 

060 

. 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า:  รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 โดย สํานกังานพฒันาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากยงัไม่มีการเปิดเผยสถิติปี 2562 จากทางสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ เวลาทีทํ่าการสํารวจ ดงันัน้ ทางบริษัท 
ซีบีอาร์อี จะทําการอพัเดทข้อมูลล่าสดุเม่ือไดรั้บข้อมูลดงักล่าว 

 

แผนภมู ิ: มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า:  รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 โดย สํานกังานพฒันาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากยงัไม่มีการเปิดเผยสถิติปี 2562 จากทางสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ เวลาที่ทําการสํารวจ ดงันัน้ ทางบริษัท    ซีบีอาร์อี จะ
ทําการอพัเดทข้อมูลล่าสดุเม่ือไดรั้บข้อมูลดงักล่าว 

 

ผลสํารวจจากรายงาน “ดิจิทลั 2020” จาก ฮทูสวีท (HOOTSUITE) รายงานวา่ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจํานวนผู้ ชําระคา่ใช้จา่ยผ่าน
ชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3.76 พนัล้านคนทัว่โลก ซึง่มีมลูคา่รวม 128.6 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2562) มลูคา่
เฉล่ียของการชําระคา่ใช้จ่ายผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่คนทัว่โลกอยู่ที่ 34,217 บาท ตอ่คน โดยชาวไทยถือเป็นกลุม่ที่มีผู้ ชําระ
คา่ใช้จา่ยผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์มากท่ีสดุในโลก ทัง้นี ้ประชากรที่ใช้อนิเตอร์เน็ตระหวา่งอาย ุ16-64 ปี ถึงร้อยละ 65 ชําระ
คา่ใช้จา่ยผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ สถิตินีแ้สดงวา่อตัราประชากรชาวไทยตอ่ประชากรทัง้หมดท่ีชําระคา่ใช้จ่ายผ่านช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ สงูกวา่สถิติของ อตัราเฉล่ียทัว่โลกท่ีร้อยละ 35 
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หน่วย : ล้านบาท 
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แผนภมู ิ: มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย แบ่งตามประเภทธุรกิจ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 

 

ทีม่า:  รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 โดย สํานกังานพฒันาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากยงัไม่มีการเปิดเผยสถิติปี 2562 จากทางสํานกังานพฒันาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ เวลาทีทํ่าการสํารวจ ดงันัน้ ทางบริษัท 

ซีบีอาร์อี จะทําการอพัเดทขอ้มูลล่าสดุเม่ือไดรั้บข้อมูลดงักล่าว 

จากผลสํารวจพฤติกรรมผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ณ เดือนมกราคมปี 2561 จาก สพธอ. (ETDA) ซึ่งเป็นข้อมลูล่าสดุ พบว่ากลุ่มคนที่มี
แนวโน้มในการใช้บริการซือ้สินค้าออนไลน์มากที่สดุคือกลุ่มคนเจเนอเรชนั Y อยู่ที่ร้อยละ 62.2 รองลงมาคือกลุ่มคนเจเนอเรชนั X ที่
ร้อยละ 52.4 และเบบีบู้มเมอร์ (Baby Boomer) ที่ร้อยละ 34.8 และ เจเนอเรชัน Z ที่ร้อยละ 22.2 ตามลําดับ ผลสํารวจสะท้อน
แนวโน้มที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละกลุ่มช่วงอาย ุและยงัแสดงให้เห็นวา่ระบบการ
ชําระเงินออนไลน์นัน้มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 

ชอ่งทางการชําระเงินแบบออนไลน์ที่นิยมมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การชําระเงินผ่านบตัรเครดิต การโอนเงินผ่านตู้ ATM และการ
โอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ธนาคารบนมือถือ ซึง่รูปแบบการชําระเงินออนไลน์ที่นิยมนัน้จะแตกตา่งกนัไปในแต่ละกลุ่มช่วงอาย ุกลุม่เจ
เนอเรชัน Z นิยมที่จะโอนเงินผ่านตู้  ATM ในขณะท่ีกลุ่มเจเนอเรชัน Y นิยมที่จะเลือกชําระเงินด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น
ธนาคารบนมือถือ สว่นกลุม่เจเนอเรชนั X และ เบบีบ้มูเมอร์ นิยมที่จะเลือกชําระเงินผ่านบตัรเครดิต 
 

ตาราง 4.6.2: ช่องทางการชาํระเงนิแบบออนไลน์สามอันดับแรกแบ่งตามเจเนอเรชัน 

เจเนอเรชัน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

เจเนอเรชัน Z 52.1% 20.8% 20.3% 

เจเนอเรชัน Y 50.0% 44.3% 33.6% 

เจเนอเรชัน X 59.2% 37.4% 30.2% 

เบบีบู้มเมอร์ 63.8% 33.4% 29.3% 

หมายเหต:ุ จากขอ้มูลอา้งอิงของ ETDA กลุ่มเจเนอเรชนั Z คือกลุ่มคนช่วงอายต่ํุากว่า 17 ปี เจเนอเรชนั Y คือกลุ่มคนช่วงอาย ุ17-36 ปี เจเนอเรชนั X คือกลุ่มคนช่วงอาย ุ37-52 ปี 
และ เบบ้ีบูมเมอร์ คือกลุ่มคนช่วงอาย ุ53-71 ปี 

ทีม่า:  รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 โดย สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) 

หมายเหต:ุ  เนือ่งจากยงัไม่มีการเปิดเผยสถิติปี 2562 จากทางสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ เวลาทีทํ่าการสํารวจ ดงันัน้ ทางบริษัท ซีบีอาร์อี จะทํา
การอพัเดทขอ้มูลล่าสดุเม่ือไดรั้บข้อมูลดงักล่าว 

 

1,334,809.46 
1,542,167.50 

1,675,182.23 
1,806,936.89 

509,998.39 
703,331.91 

812,612.68 
949,121.61 

400,339.17 
314,603.95 324,797.12 302,928.54 

2558 2559 2560 2561

ธุรกิจกบัธุรกิจ หรือ บีทบีู 

(B2B: Business to Business)

ธุรกิจกบัผู้บริโภคหรือบีทซีู
(B2C: Business to Consumer)

ธุรกิจกบัรัฐบาลหรือบีทจีู
(B2G: Business to Government)

หน่วย : ล้านบาท
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4) ปัจจัยความเส่ียง 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุมีความเส่ียง นอกเหนือจากข้อมลูอื่น ๆ ในเอกสารฉบบันี ้ผู้ลงทนุควรใช้วิจารณญาณของตนเองและ
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีจะกล่าวต่อไปนี ้ด้วยความรอบคอบ ก่อนตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน เอกสารฉบบันีมี้ข้อความใน
ลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งมีความเส่ียง ความไม่แน่นอน และอยู่บนสมมติฐานท่ี
กําหนด ผลประกอบการของกองทนุรวมที่เกิดขึน้จริงกบัการคาดการณ์ในอนาคตอาจมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัอนัเป็นผล
มาจากปัจจยัหลายประการ รวมถึงปัจจยัความเส่ียงดงัที่จะกล่าวต่อไปนี ้และปัจจยัอื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบบันี ้หากความ
เส่ียงทัง้หลายที่กล่าวถึงเหล่านีเ้กิดขึน้จริง การดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน อาจลดลง และผู้ลงทุนอาจได้รับผล
เสียหายตอ่เงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด 

 เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในปัจจัยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องในเอกสารฉบับนี ้กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการต่างไม่อยู่ในสถานะท่ีจะ
สามารถคํานวณผลกระทบทางการเงิน หรือผลกระทบในด้านอื่นของปัจจยัความเส่ียงที่แสดงไว้ในส่วนนี ้นอกจากนี ้ปัจจยัความ
เส่ียงต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารนีอ้าจไม่ใช่ปัจจัยความเส่ียงทัง้หมด โดยอาจมีปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมอาจไม่ทราบใน
ขณะนี ้หรือเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจถือว่าไม่สําคญัในปัจจบุนัแต่อาจกลายเป็นปัจจยัความเส่ียงที่มีความสําคญัในอนาคต ที่อาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปัน
ผลหรือราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 นกัลงทนุควรตระหนกัวา่ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุอาจมีความผนัผวน ผู้ลงทนุควรรับทราบวา่ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถได้คืนเงิน
ลงทนุไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
1. ความเส่ียงที่เกี่ยวกับกองทุนรวมหรือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1.1 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนรวมให้ประสบความสาํเร็จได้  
 ความสามารถของบริษัทจดัการในการดําเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทนุรวมให้ประสบความสําเร็จนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย
ประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัเกณฑ์การลงทนุของกองทนุรวม และการได้รับ
เง่ือนไขทางการเงินที่ดี ดงันัน้ บริษัทจดัการจงึไม่สามารถรับประกนัได้วา่จะสามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทนุรวมให้ประสบ
ความสําเร็จ หรือจะสามารถดําเนินการดงักล่าวได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้การตดัสินใจโดยบริษัทจดัการ
อาจสง่ผลให้กองทนุรวมขาดทนุ หรือไม่สามารถใช้โอกาสทางธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้ 

 บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการตามปกติธุระ (day-to-day management) หรือควบคมุการดําเนินธุรกิจ
ของกองทนุรวมภายใต้การควบคมุดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่มีโอกาสท่ีจะประเมินการตดัสินใจของบริษัท
จดัการเก่ียวกับกลยุทธ์ที่บริษัทจัดการนํามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทุนดงักล่าว การที่บริษัท
จดัการไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทนุรวมให้ประสบความสําเร็จอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม และราคาของหน่วยลงทนุที่อาจ
ลดลง 
 

1.2 ความสําเร็จของกองทุนรวมขึน้อยู่กับความสามารถของบริษัทจัดการและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการดาํเนินงาน
และการจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งหากไม่สามารถดําเนินการหรือ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
รวม 
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 บริษัทจดัการเป็นผู้บริหารจดัการกองทุนรวม  โดยบริษัทจดัการได้เข้าทําสญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์กับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้ทําหน้าที่บริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนตามปกติธุระ 
(day-to-day management) ดงันัน้ บริษัทจดัการจงึต้องพึง่พาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุตามสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความรับผิดชอบด้าน
ต่าง ๆ ภายใต้การควบคมุดแูลของบริษัทจดัการ ซึ่งรวมถึงส่วนที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมลงทนุ ได้แก่ การจดัการการเช่า การทําการตลาดพืน้ที่ให้เช่า การบํารุงรักษา ความมัน่คงและความปลอดภยัของอาคาร และการ
บริหารจดัการทางการเงิน ทัง้นี ้หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่อาจจดัการอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมลงทนุได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวม
ลงทุน และ/หรือรายได้ค่าเช่าที่กองทุนรวมควรจะได้รับ และประกอบกับการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการหรือจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการชําระคืนหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระ ซึง่รวมถึงหนีต้ามสญัญาเงินกู้  
(ถ้ามี) นอกจากนี ้การเปล่ียนแปลงในทางลบใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจ
เป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของบริษัทจัดการและผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม และ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้ นอกจากนี ้หาก เทสโก้ โลตสั ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์แล้ว กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกบัเทสโก้ โลตสั 
หรืออาจไม่สามารถแต่งตัง้บคุคลอื่นได้เลย ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

1.3 รายได้ของกองทุนรวมขึน้อยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจของผู้เช่า 
 ฐานะการเงินของกองทนุรวมขึน้อยู่กบัการหาผู้ เช่ามาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ
ได้อย่างต่อเน่ืองบนเง่ือนไขทางการค้าที่ดี เน่ืองจากรายได้ของกองทนุรวมจะประกอบด้วยค่าเช่าและรายได้ค่าบริการที่ได้จากลกูค้า
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกเป็นหลกั กองทุนรวมจึงตกอยู่ภายใต้ปัจจัยความเส่ียงทัว่ไปท่ีเก่ียวกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี ้ซึ่งรวมถึงความ
เส่ียงจากของอตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าจากกลุ่มลกูค้าในธุรกิจค้าปลีกที่อาจลดลงได้ ดงันัน้ ฐานะการเงินที่ด้อยลงของผู้ เช่าราย
สําคญัรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายหรือผู้ เช่ารายย่อยจํานวนมากในขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม  

 

 นอกจากนี ้การบอกเลิกหรือการไม่ต่ออายุสญัญาเช่าของผู้ เช่าระยะยาวซึ่งเป็นผู้ เช่าหลกัรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่ง
รวมถึงเทสโก้ โลตัส บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จํากัด บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้ช่ือ KFC ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความน่าสนใจของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุในสายตาของผู้ เช่ารายอื่นหรือของลกูค้าได้ 
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1.4 ในอนาคต กองทุนรวมอาจต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ หรือกองทุนรวม
อาจไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนดังกล่าวได้ 
 กองทนุรวมอาจจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นครัง้คราวเพื่อการลงทนุสําหรับการตกแต่ง และ/หรือซ่อมแซมเพื่อรักษาศกัยภาพ
ในการแข่งขัน และคงความสามารถในการสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจต้องการเงินทนุจํานวนมากเพื่อใช้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในโครงการและกฎหมายหลกัทรัพย์ หากกองทนุรวมมีกําไรสทุธิในปีใด กองทุน
รวมต้องจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยในอตัราร้อยละ 90 (หรือในอตัราร้อยละใด ๆ ที่กฎหมายหลกัทรัพย์
อนญุาตให้ทําได้เป็นครัง้คราว) ของกําไรสทุธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไรในปีดงักล่าว ในกรณีที่กองทนุรวมมีกําไรสะสม อาจ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักล่าวได้ โดยกําไรสทุธิและกําไรสะสมนัน้จะไม่รวมกําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะทําได้ต่อเม่ือไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
นัน้ โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมในข้อ 7 "ข้อกําหนด นโยบาย และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" เน่ืองจากเง่ือนไขเร่ือง
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้น ประกอบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กองทนุรวมกําหนดไว้ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าอตัราร้อยละ 
90 ของกําไรสทุธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไร  ดงันัน้ กองทนุรวมอาจไม่สามารถใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื่อใช้เป็น
เงินทนุในอนาคต หรือเพื่อใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้  

 กองทนุรวมอาจไม่สามารถก่อหนีเ้พิ่มเติมหรือระดมทนุได้ตามระยะเวลาท่ีต้องการ หรือภายใต้เง่ือนไขที่กองทนุรวมยอมรับได้ 

ทัง้นี ้กองทนุรวมสามารถก่อหนีไ้ด้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิตามท่ีระบุไว้ในโครงการและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้

หากมีการก่อหนี ้กองทนุรวมจะมีหน้าที่ในการชําระหนี ้โดยหน้าที่ในการชําระหนีน้ัน้อาจเพิ่มสงูขึน้เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ใน
อนาคต ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุรวมต้องจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกําไร
ในแต่ละปี ดงันัน้ กองทุนรวมจึงอาจไม่มีเงินสดเพียงพอต่อการชําระคืนหนี ้ซึ่งหากกองทุนรวมไม่สามารถชําระคืนหนีไ้ด้ หรือไม่
สามารถปฏิบติัตามคํารับรอง ข้อตกลง หรือภาระผกูพนัของตนภายใต้สญัญาสินเช่ือ สง่ผลให้อาจมีการยกเลิกวงเงินสินเช่ือบางส่วน
หรือทัง้หมด หรืออาจถือเป็นการปฏิบติัผิดสญัญาอื่น (cross default) ที่อาจต้องชําระค่าปรับ หรืออาจมีการเรียกให้ชําระหนีก่้อนถึง
กําหนดชําระ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่วา่จะเกิดขึน้บางส่วนหรือทัง้หมด อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่การดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

1.5 ความเส่ียงทั่ วไปจากการดําเนินงานของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ เพ่ือการค้าปลีกและการเพิ่มขึน้ของต้นทุนในการ
ดาํเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพ่ือลงทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนจะมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะ
การเงนิ และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบหากค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึน้โดยไม่สอดคล้องกบัรายได้ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้นอกเหนือจากปัจจยัอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบบั
นี ้ปัจจยัที่อาจทําให้ต้นทุนการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุเพิม่สงูขึน้ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเฉพาะเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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� การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั หรือนโยบายของรัฐบาลที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือนโยบายที่เปล่ียนแปลงไปดงักลา่ว 

� การยกเลิกการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบคุคลของกองทนุรวม ซึ่งคิดจากรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

� การเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการ
จัดการกองทุนรวมที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดการ (ซึ่งต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 0.30 ต่อปี และร้อยละ 0.16 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สทุธิ ตามลําดบั) และ 

� การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการรือ้ถอน การซอ่มแซม และการบํารุงรักษา 
 

 นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจมีคา่ใช้จา่ยเพื่อการลงทนุและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่มิได้เกิดขึน้ตามปกติ เน่ืองมาจากการซอ่มแซมและ
บํารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสงู และอาจเกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้และระยะเวลาที่ต้องชําระคา่ใช้จ่ายดงักล่าวจะมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของกองทนุรวม หากอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน การชําระหนี ้และคา่ใช้จ่ายเพื่อการ
ลงทนุ หรือเพียงพอตอ่การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนแล้ว รายได้และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั 

 ปัจจัยทัง้หลายเหล่านีอ้าจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมลงทนุ ตลอดจนรายได้ค่าเช่า และค่าบริการสทุธิที่จะได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมลงทนุ ซึง่การประเมินมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะสะท้อนถึงปัจจยัดงักล่าว 
ดงันัน้ มลูคา่ที่ได้จากการประเมินดงักลา่วอาจผนัผวนในทางลบอย่างมีนยัสําคญั 

1.6 กองทุนรวมจะต้องพึ่งพิงเทสโก้ โลตัส ในการใช้ช่ือ "เทสโก้" "โลตัส" และ "เทสโก้ โลตัส" และการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเตมิในอนาคตภายใต้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

 กองทนุรวมตัง้ใจที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และผลประกอบการท่ีเป็นที่ยอมรับอนัยาวนานของ 
เทสโก้ โลตสั ในด้านการบริหารจดัการและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และช่ือ "เทสโก้" "โลตสั" และ "เทสโก้ โลตสั" ในการดงึดดูผู้ เช่าที่มี
ช่ือเสียง การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ เช่า และการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในห้าง ตลอดจนการบํารุงรักษาและการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุและการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ กองทนุรวมอาจเลือกที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในอนาคตในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จากเทสโก้ โลตสั ภายใต้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (right of 

first refusal) ตามที่เทสโก้ โลตสั ได้ตกลงไว้กบักองทนุรวม ดงันัน้ กองทนุรวมจะพึง่พิงสิทธิที่จะใช้ช่ือ   
"เทสโก้" "โลตสั" และ "เทสโก้ โลตสั" ซึ่งเป็นช่ือที่รู้จกักนัดีในธุรกิจค้าปลีกและการรักษาความสมัพนัธ์กบัเทสโก้ โลตสั อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากการตรวจสอบบริษัทต่าง ๆ กว่า 15 บริษัท นบัตัง้แต่ปี 2550 หน่วยงานที่มีอํานาจได้ดําเนินการตรวจสอบ 

เทสโก้ โลตสั วา่มีการประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนดตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 

2542 ("พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว") ในเร่ืองการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม เทสโก้ โลตสั เช่ือว่าเทสโก้ โลตสั
ได้ปฏิบติัตามและยงัคงปฏิบติัตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว นอกจากนี ้เท่าที่เทสโก้ โลตสั ทราบ ยงัไม่มีองค์กรกํากบั
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ดแูลใด (ซึง่รวมถึงกระทรวงพาณิชย์) ประกาศกําหนดแนวทางการพิจารณาเก่ียวกบัพฤติการณ์ที่ถือเป็นการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
 อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการนําเร่ืองดังกล่าวขึน้สู่การพิจารณาของศาลและหากเทสโก้ โลตัสถูกพิจารณาโดยคํา
พิพากษาของศาลวา่ประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว อาจมีผลกระทบต่อเทสโก้ โลตสั ในฐานะ
ผู้ เช่าหลกัและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และอาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะ
ปฏิเสธก่อน (right of first refusal) และสิทธิในการใช้ช่ือ  "เทสโก้" "โลตสั" และ "เทสโก้ โลตสั" ซึ่งหากกองทุนรวมไม่สามารถใช้ช่ือ  
"เทสโก้" "โลตสั" และ "เทสโก้ โลตสั" หรือหากเทสโก้ โลตสั ไม่สามารถให้การสนบัสนนุในเร่ืองต่าง ๆ ที่กองทนุรวมต้องการในอนาคต 

ผลการดําเนินงาน และโอกาสในการเติบโตในอนาคตของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั ด้วยเหตผุล
ดงักลา่วข้างต้น เทสโก้ โลตสั เห็นวา่โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบดงักลา่วอาจเป็นไปได้ไม่มาก 
 

2. ความเส่ียงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

2.1 กองทุนรวมและผู้เช่าในศูนย์การค้าบางแห่งต้องเผชิญกับการแข่งขันจากศูนย์การค้า ไฮเปอร์ มาร์เก็ต และร้านค้า
ปลีกอ่ืน ๆ ที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและการแข่งขันจากช่องทางค้าปลีกอ่ืน ๆ  

 ศนูย์การค้า และไฮเปอร์มาร์เก็ตมีการแข่งขนักนัอย่างสงูเพื่อดงึดดูลกูค้า ส่วนศนูย์การค้าปลีกประเภทอ่ืนก็มีการแข่งขนักบัผู้
เช่าของกองทนุรวมเพื่อแย่งชิงลกูค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของผู้ เช่าของกองทนุรวม และส่งผลต่อความสามารถในการ
จ่ายค่าเช่าของผู้ เช่า กองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัหากคู่แข่งมีการพฒันาปรับปรุงและตกแต่งพืน้ที่ค้า
ปลีกของตนอย่างดี หรือประสบความสําเร็จในการดงึดดูผู้ซือ้มากกว่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวม
ลงทนุ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการที่เช่าพืน้ที่ของกองทนุรวมต้องเผชิญกับความต้องการของลกูค้าที่เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และ
การแข่งขนัที่สงูขึน้จากการค้าปลีกในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การขายแบบสง่ (warehouse sale) การซือ้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต และการขาย
ผ่านทางโทรทศัน์ นอกจากนี ้ความสามารถในการชําระเงินค่าเช่าบางส่วนของผู้ เช่าจะขึน้อยู่กบัรายได้จากการขายของผู้ เช่า หาก
รายได้จากการขายของผู้ เช่าลดลงเน่ืองจากผู้ เช่าเหล่านีป้ระสบกบัภาวะการแข่งขนั อตัราค่าเช่าที่จ่ายอาจลดลงและกระแสเงินสด
ของกองทนุรวมจะลดลงตามไปด้วย 
  นอกจากนี ้รายได้และราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการแข่งขนัของอสงัหาริมทรัพย์นัน้เม่ือเทียบกบัอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าอื่น ๆ  
 

2.2 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนมีความเส่ียงจากการที่ ผู้เช่าอาจไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่า 
  อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนบางแห่งอาจประสบกับเหตุการณ์ที่สญัญาเช่าจํานวน
มากจะครบกําหนดอายใุนช่วงเวลาเดียวกนั จํานวนของสญัญาเช่าที่มีการตอ่อายแุละการคํานวณคา่เช่าเป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อ
รายได้ของกองทนุรวม ซึง่ในช่วงตลาดขาลง การที่สญัญาเช่าจํานวนมากครบกําหนดอายอุาจนําไปสู่อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าที่
ลดลง ซึง่จะทําให้รายได้จากค่าเช่าลดต่ําลงและจะส่งผลให้รายได้ของกองทนุรวมลดลง นอกจากนี ้ด้วยสภาวะของตลาด ผู้ เช่าอาจ
ต่ออายสุญัญาเช่าภายใต้เง่ือนไขท่ีกองทนุรวมได้รับประโยชน์ด้อยลงกว่าที่เคยได้รับตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ในปัจจุบนัหากอตัราค่า
เช่าใหม่เม่ือมีการต่ออายหุรือเม่ือมีการให้เช่าใหม่ต่ํากว่าอตัราท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างมีนยัสําคญัแล้ว จะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม นอกจากนี ้หากมีผู้ เช่ารายใดบอกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ต่ออายุการเช่า 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนรวมจะสามารถนําพืน้ที่ว่างออกให้เช่าใหม่ได้ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัรายละเอียดสญัญาเช่าของกองทนุรวมที่จะหมดอาย ุโปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมในข้อ 4.2.6 "วนัสิน้สดุระยะเวลา
การเช่า" ในเอกสารฉบบันี ้

 

2.3 ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้หากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 
  กองทนุรวมได้จดัให้มีและจะจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัที่ครอบคลมุทัง้อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และ
ความรับผิดที่เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการเช่ือว่าเง่ือนไขความ
คุ้มครองและจํานวนเงินเอาประกันของกองทุนรวมเป็นไปตามแนวปฏิบติัทั่วไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ เง่ือนไขการรับประกันภัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมอาจจํากัดขอบเขตของการได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัที่กองทุนรวมจะสามารถจดัหาหรือมีความสามารถท่ีจะจดัหามาภายใต้เง่ือนไขของอตัราเบีย้
ประกนัภยัที่เหมาะสม ความชํารุดบกพร่องในการออกแบบ การก่อสร้าง หรือความชํารุดบกพร่องที่มองไม่เห็นของอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรืออุปกรณ์หรือความบกพร่องในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุอาจทําให้กองทนุรวมต้องลงทนุเพิ่มเติม มีคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเป็นพิเศษ หรือต้องมีการชดใช้คา่เสียหาย
หรือภาระหน้าที่อื่น ๆ ตอ่บคุคลภายนอก และอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ นอกจากนี ้กองทนุรวมมีความเส่ียงในการถกู
ดําเนินคดีหรือถกูเรียกร้องโดยลกูค้า ผู้ รับเหมา หรือผู้มาใช้บริการในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุซึ่งอาจเกิดขึน้จากหลายสาเหต ุเช่น การเกิดอบุติัเหตหุรือการบาดเจ็บที่อาจได้รับในขณะที่อยู่ที่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน การที่ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมลงทนุตามเง่ือนไขการเช่าได้ และการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ของตนตามสญัญาเช่า สญัญาก่อสร้าง หรือ
สญัญาอื่น ๆ ที่ทํากบัผู้ รับเหมา ผู้ เช่า หรือบุคคลภายนอกได้ อนึ่ง ความสญูเสียหรือความเสียหายบางอย่าง เช่น ภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ หรือความสญูเสียใด ๆ ที่เป็นผลมาจากเร่ืองดงักล่าว อาจไม่สามารถเอาประกนัภยัได้หรือเบีย้
ประกันภัยอาจสูงเกินกว่าความเหมาะสมท่ีจะเอาประกันภัยนัน้ เป็นเหตุให้กองทุนรวมอาจต้องเอาประกันภัยโดยจ่ายค่าเบีย้
ประกันภัยเพิ่มขึน้หรือลดความคุ้มครองลง นอกจากนี ้เม่ือเกิดความเสียหายที่ร้ายแรง ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่
กองทนุรวมมีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายตามที่ได้มีการเรียกร้อง หรือครบถ้วนตามมลูคา่ตลาด หรือเต็มมลูคา่ในการ
จดัหาของทดแทน (replacement cost) ให้เท่ากบัเงินลงทนุของกองทนุรวมหรือของผู้ เช่าที่เสียไป ย่ิงไปกวา่นัน้ การสญูเสียบางอย่าง
อาจไม่มีการเอาประกนัภยัทัง้หมด ดงันัน้ กองทนุรวมอาจสญูเสียเงินทนุบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนรวมถึงรายได้ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน แต่ทัง้นีก้องทุนรวมอาจยงัมีหน้าที่ปฏิบติัตามภาระหนีสิ้น หรือภาระทางการเงินอื่นที่เก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

  นอกจากนี ้กรมธรรม์ประกนัภยัของกองทนุรวมและเง่ือนไขความคุ้มครองจะอยู่ภายใต้การต่ออายแุละการเจรจาในอนาคต 

บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับประกนัได้ว่ากองทนุรวมจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เง่ือนไขทางธุรกิจที่เหมาะสมในอนาคต ค่าเบีย้
ประกันภัยที่เพิ่มขึน้หรือความคุ้มครองท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคัญจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ
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ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยเก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุเพิ่มเติมในข้อ 4.6 "การประกนัภยั" 
 

2.4 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีความชํารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบัติ
ที่ผดิกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความบกพร่องอ่ืน 

 นอกเหนือจากท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนีแ้ล้ว บริษัทจัดการไม่พบว่าอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมได้ลงทนุหรือที่จะลงทนุในครัง้นีมี้ความชํารุดบกพร่อง หรือขาดตกบกพร่องที่ต้องได้รับการซอ่มแซมหรือ
บํารุงรักษา (รวมถึงเร่ืองการออกแบบ การก่อสร้าง หรือความชํารุดบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องที่มองไม่เห็นอื่น ๆ ของ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรืออุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุซึ่งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาพิเศษ) อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการไม่สามารถรับประกันได้ว่าไม่มีการปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ หรือไม่มีการขาดตกบกพร่องอื่น ๆ เก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทัง้นี ้การดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ หรือความชํารุดบกพร่องหรือการขาดตกบกพร่องที่ยงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทําให้กองทนุรวมมีภาระ หน้าที่ และความรับผิด 

ซึง่รวมถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบติัตามคําสัง่ของหน่วยงานที่กํากบัดแูล ต้องมีการลงทนุเพิ่มเติมอย่างมีนยัสําคญั หรือมีภาระหน้าที่ต่อ
บคุคลภายนอกที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในลกัษณะและจํานวนท่ีมิได้คาดการณ์ไว้ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ กระแสเงินสด
และการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั 

 รายงานของผู้ เช่ียวชาญท่ีบริษัทจดัการใช้ในการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุน รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิคและรายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีการ
จํากดัขอบเขตการทํางาน และรายงานดงักล่าวอาจมีความคลาดเคล่ือนและมีข้อบกพร่องได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะความชํารุดบกพร่อง
หรือการขาดตกบกพร่องบางอย่างของอาคารเป็นเร่ืองยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบให้แน่ชดัภายใต้ข้อจํากดัขอบเขตของการ
ตรวจสอบ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้ และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอันเน่ืองมาจาก
เหตกุารณ์ดงักลา่ว ข้อรับรอง คํารับประกนั และข้อตกลงรับผิดชดใช้ที่เทสโก้ โลตสั และเจ้าของทรัพย์สินที่มิใช่ผู้ที่เก่ียวข้องกบัเทสโก้ 
โลตสั ให้ไว้แก่กองทนุรวมอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเก่ียวกบัขอบเขต จํานวน และระยะเวลาในการเรียกร้องที่จะสามารถกระทําได้ ดงันัน้ 

บริษัทจดัการจงึไม่สามารถรับประกนัได้ว่ากองทนุรวมจะมีสิทธิได้รับชดใช้ความเสียหายภายใต้ข้อรับรอง คํารับประกนั และข้อตกลง
รับผิดชดใช้ใด ๆ ดงักล่าวสําหรับความเสียหาย ที่เกิดขึน้กบักองทนุรวมอนัเน่ืองมาจากการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 

2.5 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านคมนาคมที่กําลังดาํเนินการอยู่หรือที่มีแผนจะดาํเนินการ และโครงการ
ปรับปรุงต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การเดินทางมายังอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรืออาจดําเนินการก่อสร้างไม่
แล้วเสร็จ และรัฐอาจเรียกคืนสิทธิการใช้ที่ดินของรัฐ เช่น ทางเข้า-ออกของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ได้  
 สาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านคมนาคมที่อยู่ใกล้กับอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เช่น 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และสถานีรถไฟมหานคร จดุเปล่ียนรถประจําทาง ทางดว่น และถนนเข้า-ออกของอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
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เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนบางแห่งสร้างความสะดวกในการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าว นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนบางโครงการตัง้อยู่บนที่ดินของรัฐ โดย
กองทนุรวมจะเป็นผู้ มีสิทธิใช้ที่ดินของรัฐดงักล่าวโดยไม่มีกําหนดระยะเวลา บริษัทจดัการไม่สามารถรับประกนัได้ว่าส่ิงอํานวยความ
สะดวกและสาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านคมนาคมดงักลา่วจะไม่ถกูปิด ย้าย หรือการก่อสร้าง การปรับปรุงจะไม่ลา่ช้าหรือเสร็จสมบรูณ์
ตามแผน หรือจะไม่กีดขวางการจราจรในบริเวณดงักล่าว หรือรัฐจะไม่เรียกสิทธิการใช้ที่ดินของรัฐคืน ทัง้นี ้การปิด การย้าย ความ
ล่าช้า ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ การกีดขวาง หรือสิทธิการใช้ที่ดินของรัฐที่ถูกเรียกคืน อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าถึง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน หรืออาจส่งผลให้ไม่สามารถปรับปรุง หรือต้องจดัหาทางเข้า-
ออกอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการเดินทางของลูกค้า 
ความน่าสนใจ และจดุขายของอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุในสายตาของผู้ เช่า ตลอดจนการ
เดินทางเข้าถึงโครงการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ทําให้ความสามารถ
ของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงได้ 

 นอกจากนี  ้บริษัทจัดการไม่อาจรับประกันได้ว่าอาคารที่ตัง้ในบริเวณใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะไม่ถกูรือ้ถอน พฒันาใหม่ หรือปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ในทางอื่น และไม่สามารถรับประกนัได้
ว่า จะไม่มีการก่อสร้างอาคารใหม่ หรือการพฒันาท่ีดินใกล้กบัอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็นครัง้คราว การพัฒนาพืน้ที่ การ
ปรับปรุง การก่อสร้าง หรือการพัฒนาท่ีดิน (ซึ่งอาจทําให้ต้องมีการปิดทางผ่านหรือถนนเป็นการชั่วคราว) ใด ๆ อาจลดจํานวนผู้
ครอบครอง ผู้ เช่า หรือผู้มาใช้บริการในบริเวณอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทนุได้รับผลกระทบ 

และทําให้รายได้ค่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุในส่วนที่ได้รับผลกระทบดงักล่าวลด
น้อยลง ด้วยเหตุนี ้การพัฒนาใหม่ การปรับปรุง การก่อสร้าง หรือการพัฒนาท่ีดินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

 

2.6 ภยัธรรมชาตแิละเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ การก่อการร้ายและสงครามอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวม 

 ความเส่ียงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาติหรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ในบริเวณอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมลงทนุและบริเวณต่าง ๆ ที่มีลกูค้าเป็นจํานวนมาก อาจส่งผลให้มีการจบัจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวลดลงและส่งผลให้
ความต้องการเช่าพืน้ที่เพื่อประกอบกิจการค้าขายลดลง ตัวอย่างเช่น นํา้ท่วมใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึน้ในช่วงระหว่างเดือน
กนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออสงัหาริมทรัพย์โครงการเดิมและอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่บาง
แห่ง รวมถึงพืน้ที่ใกล้เคียงโดยรอบบริเวณอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ตลอดจนสร้างความเสียหายให้กบัอาคารบ้านเรือน ส่งผลให้การ
ลําเลียงขนส่งสินค้าหยดุชะงกั และการชําระค่าเช่าล่าช้าเกินกําหนด นอกจากนี ้สงคราม การก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง 
การประท้วงของพลเรือน และความไม่แน่นอนทางการเมืองอื่น ๆ ที่เกิดขึน้จริงหรือที่มีการข่มขู่ไว้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทํานอง
เดียวกนั เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรือหลายเหตกุารณ์เหลา่นีอ้าจทําให้อปุสงค์ในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน หรือรายได้ของกองทุนรวมที่จะได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวม 
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2.7 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอาจต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงใหญ่ ซึ่ง
อาจทําให้พืน้ที่บางส่วนของศูนย์การค้าต้องปิดช่ัวคราวและส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุต้องได้รับการซ่อมแซมและการปรับปรุงครัง้ใหญ่เป็นครัง้
คราวเพื่อให้ทนัสมยัสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลกูค้า และเพื่อเป็นการดึงดดูลกูค้าให้มาใช้บริการของอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุอย่างสม่ําเสมอ การซ่อมแซมหรือการบํารุงรักษาเป็นประจําโดยทัว่ไปไม่ควรมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม แต่การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงครัง้ใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่มิใช่การดําเนิน
ธรุกิจทางการค้าปกติ) อาจจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ทัง้ภายในและภายนอกของอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงงานระบบที่สําคญั การซอ่มแซมหรือปรับปรุงใหญ่ดงักลา่วอาจต้อง
ปิดพืน้ที่บางส่วนของศูนย์การค้าเป็นการชัว่คราว การปิดพืน้ที่ดงักล่าวอาจส่งผลให้สญูเสียรายได้ค่าเช่าในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบ 

หรือเป็นสาเหตใุห้ผู้ เช่าบอกเลิกสญัญาเช่า หรือไม่ต่ออายสุญัญาเช่าได้ ดงันัน้ หากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจําเป็นต้องมีการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงครัง้ใหญ่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวม 

 

2.8 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าใน
ปัจจุบันหรือในอนาคต 
 โดยทัว่ไปการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงปัจจยับาง
ประการที่เป็นนามธรรมที่เก่ียวกบัทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั 

และสภาพของทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีเหตกุารณ์ที่ทําให้ปัจจยัดงักล่าวเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เน่ืองจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์หรือ
เหตกุารณ์ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มิได้คาดการณ์ไว้ 
ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานที่วางไว้จะเกิดขึน้ตามที่คาดการณ์ ดังนัน้ ราคาท่ีกองทุนรวมขาย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในอนาคตจึงอาจต่ํากว่ามลูค่าที่กําหนดโดยบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินหรือต่ํากวา่ราคาท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
 

2.9 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อกาํไรขาดทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดให้ทรัพย์สินทัง้ที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ถือครอง
โดยกองทนุรวมต้องลงบญัชีโดยใช้มลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในมลูค่ายติุธรรมต้องบนัทึกในกําไรขาดทนุของกองทนุรวม 

ดงันัน้ มลูค่ายติุธรรมที่ลดลงของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบตอ่กําไรขาดทนุ มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
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2.10 กองทุนรวมอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบัเทสโก้ โลตัส เกี่ยวกับการซือ้และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 เทสโก้ โลตสั บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของเทสโก้ โลตสั ประกอบธุรกิจลงทุน และพฒันา บริหารจดัการ และให้เช่าพืน้ที่
สําหรับการค้าปลีกในประเทศไทยและท่ีอื่น ๆ ด้วยเหตุดงักล่าวอาจมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทนุรวม และเทสโก้ โลตสั (หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของเทสโก้ โลตสั) เก่ียวกบัการซือ้หรือการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็
ตาม แม้เทสโก้ โลตัส จะได้ตกลงท่ีจะไม่ก่อสร้างศูนย์การค้าที่แข่งขันกับศูนย์การค้าของกองทุนรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาการตกลงกระทําการร่วมกัน ในอนาคต เทสโก้ โลตัส อาจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่น หรือลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทนุรวมและเทสโก้ โลตสั ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่
สามารถรับประกนัได้วา่ผลประโยชน์ของกองทนุรวมจะไม่ขดัแย้งหรือด้อยกวา่ผลประโยชน์ของเทสโก้ โลตสั ในสถานการณ์ดงักลา่ว 
 

2.11 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนบางแห่งเป็นสิทธิการเช่าที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับ 

และอสังหาริมทรัพย์บางแห่งที่กองทุนรวมได้ลงทุนซึ่งกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินบางส่วนและมีสิทธิการเช่าในที่ดิน
อีกบางส่วนที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดนิฉบับเดียวหรือหลายฉบับ มีความไม่แน่นอน 

 สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนบางแห่งประกอบด้วยสญัญาเช่าที่ดินหลายฉบบั หรืออสงัหาริมทรัพย์บาง
แห่งที่กองทนุรวมได้ลงทนุซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินบางส่วนและมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วนซึ่ง
ประกอบด้วยสญัญาเช่าฉบบัเดียวหรือหลายฉบบัโดยมีผู้ให้เช่าหลายราย หากสิทธิการเช่าฉบบัหนึ่งหรือหลายฉบบัสิน้สดุอาย ุหรือมี
การเลิกสญัญาจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการประกอบธุรกิจศนูย์การค้า และผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถ
ในการจา่ยเงินปันผลของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

 

3. ความเส่ียงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปมีความเส่ียง 
 การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเส่ียงหลายด้าน เช่น (1) การเปล่ียนแปลงในทางลบด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ (2) 

สภาวะด้านลบของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ (3) ฐานะทางการเงินของผู้ซือ้และผู้ขายอสงัหาริมทรัพย์ (4) การเปล่ียนแปลง
ของแหล่งเงินกู้หรือเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุเพื่อใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขที่ดี หรือ
อาจไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้เลย (5) การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่น ๆ (6) การ
เปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือกฎระเบียบทางด้านส่ิงแวดล้อม กฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบาย
ทางการคลงั (7) การเรียกร้องความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ (8) การเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของ
อตัราคา่เช่า (9) การเปล่ียนแปลงของราคานํา้มนัและเชือ้เพลิงอื่น ๆ (10) การเปล่ียนแปลงความนิยมในประเภทของอสงัหาริมทรัพย์
และสถานท่ีตัง้ซึ่งนําไปสู่การมีพืน้ที่ให้เช่ามากเกินความต้องการ หรืออาจทําให้ความต้องการของผู้ เช่าในตลาดใด ๆ ลดลงสําหรับ
อสงัหาริมทรัพย์บางประเภท (11) การแข่งขนัของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในการหาผู้ เช่าซึ่งอาจนําไปสู่การมีพืน้ที่ว่างหรือพืน้ที่ที่ไม่
สามารถนําออกให้เช่าภายใต้เง่ือนไขที่ดีได้ (12) การกระทําของผู้ เช่าที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและช่ือเสียงของผู้ให้เช่า (13) ความ
ไม่สามารถในการตอ่อายสุญัญาเช่า หรือในการนําพืน้ที่ออกให้เช่าเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า (14) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่า
จากผู้ เช่าภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่สามารถเรียกเก็บได้เน่ืองจากผู้ เช่าล้มละลายหรือมีหนีสิ้นล้นพ้นตวั หรือในกรณีอื่น ๆ 
(15) ความไม่พอเพียงของความคุ้ มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีหรือค่าเบีย้ประกันภัยที่เพิ่มสูงขึน้ (16) การที่ผู้ บริหาร
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อสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถให้บริการหรือจดัหาการให้บริการเก่ียวกับการบํารุงรักษาและการให้บริการอื่น ๆ ได้อย่างพอเพียง (17) 

ความชํารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องได้รับแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิด
รายจ่ายลงทนุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (18) สภาพคล่องในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (19) การพึ่งพิงกระแสเงินสดอย่างมาก
ในการบํารุงรักษาและปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ (20) การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมถึงภาษี (21) ส่วนได้เสีย
หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถพบได้หรือไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบท่ีดิน ณ สํานักงานท่ีดินที่เก่ียวข้องในขณะท่ีทําการ
ตรวจสอบ (22) เหตสุดุวิสยั ความเสียหายท่ีไม่สามารถเอาประกนัภยัได้ และปัจจยัอื่น ๆ และ (23) การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย
และระเบียบตา่ง ๆ ทางด้านภาษีและด้านอื่น ๆ 
 ปัจจยัหลายอย่างตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rates) อตัราค่า
เช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และรายได้ที่จะได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
 การประเมินมลูค่าประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะสะท้อนปัจจยัต่าง ๆ 
ดังกล่าว และส่งผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึน้หรือลดต่ําลงได้ มูลค่าเงินลงทุนของ
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุอาจลดลงอย่างมีนยัสําคญัหากเกิดวิกฤตขาลงอย่างฉบัพลนัต่อ
ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือต่อเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครและเมืองหรือจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทยซึ่งมีอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุตัง้อยู่ในปัจจบุนัหรือที่จะมีในอนาคต 

 

3.2 กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนและการ
ขาดทางเลือกอ่ืนในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

 กองทุนรวมได้ลงทุนและจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินที่เ ก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยทั่วไปการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นที่กองทุนรวมได้ลงทุนและประสงค์ที่จะเข้าลงทุนจะไม่ค่อยมีสภาพคล่อง การไม่มีสภาพคล่อง
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการปรับเปล่ียนพอร์ตการลงทุน (investment portfolio) หรือ
ความสามารถในการเปล่ียนอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนเป็นเงินสด เพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และปัจจัยอื่น ๆ เช่น กองทุนรวมอาจไม่สามารถขายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ หรืออาจถกูกดดนัให้ต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อให้สามารถขายได้
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากนี ้กองทุนรวมอาจประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินกู้ ในระยะเวลาท่ีทนัท่วงทีและภายใต้เง่ือนไข
ทางการค้าที่ดีในกรณีที่เป็นการกู้ ยืมเงินที่ใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั เน่ืองจากทรัพย์สินประเภทอสงัหาริมทรัพย์ไม่มีสภาพ
คล่อง นอกจากนี ้อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอาจไม่สามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะการใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุเหล่านัน้ไม่สามารถสร้างกําไรได้
อนัเน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขนั อาย ุปริมาณความต้องการที่ลดต่ําลง หรือปัจจยัอื่น ๆ โดยทัว่ไปแล้ว การเปล่ียนแปลงลกัษณะ
การใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม ปัจจยัต่าง ๆ 
เหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ
ของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 



50 

 

3.3 กลยุทธ์ของกองทุนรวมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกอาจนํามาซึ่งความเส่ียงที่สูงกว่าเมื่อเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืนที่มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกว่า 
 กลยทุธ์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกจะทําให้กองทนุ
รวมมีความเส่ียงจากการมุ่งเน้นลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ระดบัของความเสี่ยงอาจจะสงูกวา่เม่ือเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื่นที่
มีรูปแบบการลงทนุที่หลากหลายกวา่ในธุรกิจด้านอื่น 

 การมุ่งเน้นลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกทําให้กองทุนรวมมี
ความเส่ียงในกรณีที่เกิดวิกฤตขาลงหรือเหตุการณ์ในทางลบของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย วิกฤตขาลงดงักล่าวอาจนําไปสู่การ
ลดลงของอัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rates) ของอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน หรือ
ทรัพย์สินที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมมีอยู่ ซึง่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทนุรวมที่จะได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ และ/หรือมีผลทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลง ซึง่จะมีผลกระทบในทางลบต่อจํานวน
เงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 

3.4 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือจะลงทุนอาจถูกเวนคืน 

 อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้ลงทนุหรือจะลงทนุมีความเส่ียงที่อาจถกูเวนคืนตามนโยบาย
ของรัฐ ค่าชดเชยที่อาจได้รับอนัเน่ืองมาจากความเสียหายจากการถกูเวนคืนอาจน้อยกว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิตามบญัชีของกองทนุ
รวม ดงันัน้ การถกูเวนคืนดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซึง่จะสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

4. ความเส่ียงด้านการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ 
4.1 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองอาจลดลงตํ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุอาจมีการซือ้ขายกนัในราคาที่ต่ํากว่ามากเม่ือเทียบกบัราคา
เสนอขายหน่วยลงทนุ 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ซึง่รวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

� มมุมองตอ่ศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 
� ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมท่ีเกิดขึน้จริงกับที่มีการคาดการณ์โดยนกัลงทุนและ
นกัวิเคราะห์ 

� การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัคําแนะนําหรือประมาณการของนกัวิเคราะห์ 

� การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

� ราคาตลาดของอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

� ความน่าสนใจของหน่วยลงทนุเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภททนุอื่นๆ รวมถึงหน่วยลงทนุอื่นที่ไม่อยู่ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
� ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในหน่วยลงทนุ 

� การขายหรือเจตนาที่จะขายหน่วยลงทนุจํานวนมากโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

� ขนาดและสภาพคลอ่งในอนาคตของตลาดกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 
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� การเปล่ียนแปลงในอนาคตเก่ียวกับโครงสร้างหลกัเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทัง้ในกรณีทัว่ไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เก่ียวกับ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ 

� การที่กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 
� ความผนัผวนของตลาด ซึง่รวมถึงความออ่นแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ 

 จากปัจจยัทัง้หลายข้างต้น อาจทําให้มีการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรองในราคาท่ีสงูกว่าหรือต่ํากว่าราคาเสนอขายหน่วย
ลงทนุนอกจากนี ้ในกรณีที่กองทนุรวมมีการเก็บเงินกําไรบางส่วนเป็นเงินทุนเพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพิ่มเติม เพื่อสํารองเป็น
เงินทนุหมนุเวียน หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่น ๆ ซึ่งถึงแม้จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมมากกว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมในกรณีที่ไม่มีการกนัเงินกําไรไว้เป็นเงินทนุสํารอง ก็อาจไม่ได้ทําให้ราคาตลาดของหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ตามไปด้วย การที่
กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาดในด้านกําไรและเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบตอ่ราคาตลาดของหน่วยลงทนุ 

 หน่วยลงทนุไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจดัการไม่สามารถรับประกนัได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับเงินลงทนุคืนทัง้จํานวน  ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทนุรวมหรือมีการชําระบญัชีกองทนุรวมนัน้ มีความเป็นไปได้ที่นกัลงทนุอาจ
สญูเสียเงินลงทนุของตนในหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด นอกจากนี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจมีภาระภาษีเก่ียวกบัการลงทนุหรือซือ้
ขายหน่วยลงทนุ หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีหรือด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

4.2 กองทุนรวมอาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลในหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายเงนิปันผลได้ 
 รายได้ที่ได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัซึง่รวมถึงจํานวนเงินค่า
เช่าที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ ในกรณีที่อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมลงทนุและทรัพย์สินอื่น ๆ ทีก่องทนุรวมอาจได้มาหรือถือครองในภายหลงัไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ และกองทนุรวม
ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ ได้ภายในเวลาและด้วยต้นทนุทางการเงินที่เหมาะสมแล้ว จะทําให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถ
ของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับประกนัได้วา่ กองทนุรวมจะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดบัของอตัราการ
จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ได้ อีกทัง้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าระดับของเงินปันผลจะเพิ่มขึน้ใน
ภายหลัง หรือค่าเช่าจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเพิ่มสูงขึน้ หรือ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีการเช่าจะสามารถให้เช่าได้อีก หรือรายรับจากค่าเช่าในส่วนของ
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการขยาย หรืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จะได้มาใน
อนาคตนัน้จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทนุรวมซึง่อาจนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตอ่ไป 

 

4.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 
 เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนของตนให้แก่บริษัทจดัการได้ ดงันัน้ จึงไม่มีหลกัประกันว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้
เท่ากบัราคาท่ีได้ซือ้หน่วยลงทนุมา หรือจําหน่ายได้ในราคาใด ๆ และไม่มีหลกัประกนัวา่จะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุได้ อย่างไรก็
ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยกระทําผ่านตลาดหลกัทรัพย์เท่านัน้ 
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4.4 การขายหน่วยลงทุนในอนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน 

 ผลกระทบ (ถ้ามี) ตอ่ราคาตลาดของหน่วยลงทนุจากการขายหน่วยลงทนุในอนาคต หรือการมีหน่วยลงทนุเพือ่ขายในอนาคต
เป็นส่ิงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นี ้เทสโก้ โลตสั จะถือหน่วยลงทนุประมาณร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด (ซึ่งเทสโก้ โลตสั และเจ้าของทรัพย์สินที่มิใช่ผู้ที่เก่ียวข้องกบัเทสโก้ โลตสั รวมทัง้กลุ่ม
บุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว สามารถถือหน่วยลงทนุรวมกนัได้ในสดัส่วนไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม) ถึงแม้ว่าสญัญาซือ้ขายหน่วยลงทุน (Purchase Agreement) และสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัด
จําหน่าย (Underwriting Agreement) มีข้อตกลงเร่ืองห้ามการขายหน่วยลงทุนของเทสโก้ โลตสั แต่ไม่มีหลกัประกันว่าจะไม่มีการ
ขายหน่วยลงทนุในจํานวนท่ีมีนยัสําคญัโดยบุคคลอื่นๆ หรือว่าเทสโก้ โลตสั (หรือบริษัทย่อยของเทสโก้ โลตสั) จะไม่จําหน่ายหน่วย
ลงทนุเม่ือข้อตกลงเร่ืองการห้ามขายหน่วยลงทนุดงักลา่วสิน้สดุลง  
 การขายหน่วยลงทุนในจํานวนท่ีมีนัยสําคญัภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้โดยเทสโก้ โลตสั หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอื่นใด ๆ หรือมีความเข้าใจวา่จะมีการขายดงักลา่วเกิดขึน้นัน้ อาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่ราคาตลาดของหน่วยลงทนุ 

 ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยลงทนุควรศกึษาปัจจยัความเส่ียงที่เก่ียวข้องทัง้หมดตามหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมประกอบด้วย 
 

5) ข้อพพิาททางกฎหมาย 
(1)  กรณีทีอ่าจมีผลกระทบด้านลบตอ่การลงทนุ/กองทรัสต์ที่มีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ/

กองทรัสต์ ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ 

-ไม่มี- 

(2)  กรณีทีก่ระทบต่อการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ/กองทรัสต์ อย่างมีนยัสําคญั 

 -ไม่มี-     
 

6) ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

6.1  ให้ระบขุ้อมลูอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 3 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7) ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 

 

7.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมลูหน่วยลงทนุให้ระบรุายละเอียดของเงินทนุโครงการมลูคา่ที่ตราไว้จํานวนประเภทและราคาของหน่วยที่เสนอขาย ราคา
เสนอขายวนัแรก จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ถ้ามี)  

 มลูคา่ตอ่หน่วย ณ ปัจจบุนั 

 

 (1) จํานวนหน่วยลงทนุ      :   2,337,282,928.0000 หน่วย 

จํานวนหน่วยลงทนุก่อนการเพิม่เงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1  :    1,770,000,000.0000 หน่วย 

จํานวนหน่วยลงทนุที่เพิ่มเพื่อการเสนอขายสําหรับการเพิ่ม  :         567,282,928.0000 หน่วย 

เงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1  

(2) เงินทนุโครงการ      :  25,952,862,942.40 บาท 

(3) ราคาของหน่วยที่เสนอขายก่อนการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1 :  10.40 บาท 

     ราคาของหน่วยสําหรับการเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 1  :  13.30 บาท 

(4) จํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ  29 ก.พ. 2563   :  25,493,674,665 บาท 

(5) มลูคา่ตอ่หน่วย ณ 29 ก.พ. 2563    :  12.8335 บาท 

 

7.1.2 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ เช่น ราคาปิด(ณ สิน้ปี หรือวนัเปิดรอบบญัชี) ราคาสงูสดุ,ราคาต่ําสดุ,มลูคา่ตามราคาตลาด ( Market 

Capitalization ) , มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียตอ่ปี(Trade Volume) และคา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปีและวนัสิน้ปี เป็นต้น 

ราคาปิด ณ 28 ก.พ. 2562    : 20.10 บาท/หน่วย   
ราคาสงูสดุ      : 26.25 บาท/หน่วย 
ราคาต่ําสดุ     :  18.50 บาท/หน่วย 
มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :  46,979,386,853 บาท    

มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียตอ่ปี (Trade Volume)  : 36,567,970 บาท 

คา่ NAV ของกองทนุ ณ 1 มี.ค. 2562  : 12.5697 บาท/หน่วย 
คา่ NAV ของกองทนุ ณ 29 ก.พ. 2563  : 12.8335 บาท/หน่วย 

 

7.1.3 กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด(share class)ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่มี
สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกตา่งกนั 

 -ไม่มี- 

7.1.4 กรณีที่กองทนุรวมมีการลดทนุจดทะเบียน หรือลดมลูค่าหน่วยลงทนุ ให้มีการระบรุายละเอียดเก่ียวการลดเงินทนุจดทะเบียน
ทกุครัง้ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เหตแุห่งการลดทนุจดทะเบียน 

บริษัทจดัการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่ายที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนและค่าเช่าที่ดิน และหักออกด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการในส่วนท่ีมิได้รับจริงเป็น
กระแสเงนิสด 

(ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนต่อหน่วยลงทนุที่ลดแต่ละครัง้ (ตามตารางประวติัการลดทนุ 

ภายใต้หวัข้อ 7.4.2 ประวติัการการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุและการลดทนุ ) 

(ค) วันปิดสมุดทะเบียนและวันที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ ถือหน่วยลงทุน (ตามตารางประวัติการลดทุน ภายใต้หัวข้อ 
7.4.2 ประวติัการการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุและการลดทนุ ) 

 

7.2 กรณีที่กองทุนออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี(้เช่น หุ้นกู้ หรือ REIT BOND)ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์
ดังกล่าว เช่น ประเภท จานวนมูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไขอ่ืนที่เป็นสาระ
สาคัญ ณ สิน้ปีบัญชี และการจัดอันดับความน่าเช่ือถือครัง้หลังสุดของ REIT bond หรือผู้ค้าประกันการชาระหนีต้าม
ตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี 

-ไม่มี- 

 

7.3  ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

7.3.1  กลุม่ผู้ ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจํุานวนหน่วยและร้อยละเม่ือเทียบกบัหน่วยที่ลงทนุ 

รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 ลําดบัแรก 
ปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

No Unit Holder Name Balance Unit % 

1 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 584,321,250 25.00 

2 กองทนุ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 190,456,639 8.15 

3 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 134,127,200 5.74 

4 สํานกังานประกนัสงัคม 105,957,810 4.53 

5 กองทนุเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 97,172,600 4.16 

6 กองทนุเปิด เค พร็อพเพอร์ตี ้เซคเตอร์ 54,037,400 2.31 

7 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 50,000,000 2.14 

8 Principle Property Income Fund 44,614,884 1.91 

9 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ อินคมัพลสั 43,756,600 1.87 

10 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลก็ซิเบิล้ 35,713,600 1.53 

  รวมจาํนวนหน่วยทัง้หมด 1,340,247,983 57.34 

 

7.3.2 ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่(ถือหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดียวกนั)  

 - บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั ถือหน่วยลงทนุร้อยละ 25  
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7.3.3 กลุ่มผู้หน่วยรายใหญ่ของกองทนุ/กองทรัสต์โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนด นโยบายการจดัการหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอํานาจจดัการ 

 - ไม่มี – 

 

7.4  การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

7.4.1 ระบนุโยบายที่จา่ยผลตอบแทนของกองทนุรวม/กองทรัสต์ทีจ่ะจ่ายให้ผู้ ถือหน่วย ทัง้ในรูปแบบเงินปันผลและการลดเงินทนุจด
ทะเบียน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  
ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่มีการ
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามสดัส่วนการถือ
หน่วยลงทนุของตน 

กองทนุมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 4 ครัง้ โดยจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ทัง้นี ้ตามที่กําหนด
ไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องดงันี ้

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 90 (หรือในอัตราร้อยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทําได้เป็นครัง้คราว) ของกําไรสุทธิประจํารอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไร
สะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

กําไรสุทธิและกําไรสะสม (1) และ (2) จะไม่รวมกําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าประจํารอบระยะเวลาบญัชีนัน้ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอด
ขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชี หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปันผลโดยกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เง่ือนไขเพิ่มเติม: 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ํากว่าหรือ             
เท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี ตาม
วิธีการและหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

และเม่ือบริษัทจดัการได้ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้แล้วจงึจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ความยินยอมแล้ว 
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7.4.2 ประวติัการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินคืนทนุ ย้อนหลงัอย่างน้อย 5 ปี  

 

ประวัตกิารการจ่ายเงนิปันผล 
การเพิ่มทุนและการลดทุน 

 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 

ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) 

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงนิปันผล 
จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 13 มี.ค. 2555 - 31 พ.ค. 2555 238,241,999.98 0.1346 31 ก.ค. 2555 15 ส.ค. 2555 

2 1 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555 291,341,999.90 0.1646 6 พ.ย. 2555 21 พ.ย. 2555 

3 1 ก.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 283,200,000.00 0.1600 30 พ.ย. 2555 15 ม.ค. 2556 

4 1 ธ.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556 410,954,449.69 0.1801 30 เม.ย. 2556 20 พ.ค. 2556 

5 1 มี.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556 403,885,088.61 0.1778 31 ก.ค. 2556 15 ส.ค. 2556 

6 1 มิ.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2556 389,841,489.78 0.1708 6 พ.ย. 2556 21 พ.ย. 2556 

7 1 ก.ย. 2556 - 30 พ.ย. 2556 371,827,488.14 0.1630 31 ม.ค. 2557 17 ก.พ. 2557 

8 1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557 422,173,877.76 0.1851 30 เม.ย. 2557 19 พ.ค. 2557 

9 1 มี.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 423,282,869.60 0.1856 29 ก.ค. 2557 14 ส.ค. 2557 

10 1 มิ.ย. 2557 - 31 ส.ค. 2557 433,564,172.48 0.1900 31 ต.ค. 2557 17 พ.ย. 2557 

11 1 ก.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557 437,071,912.23 0.1870 30 ม.ค. 2558 16 ก.พ. 2558 

12 1 ธ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558 423,281,938.90 0.1811 30 เม.ย. 2558 18 พ.ค. 2558 

13 1 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 481,480,283.87 0.2060 31 ก.ค. 2558 17 ส.ค. 2558 

14 1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558 488,492,136.09 0.2090 30 ต.ค. 2558 16 พ.ย. 2558 

15 1 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 508,592,766.54 0.2176 29 ม.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 

16 1 ธ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559 511,864,965.21 0.2190 29 เม.ย. 2559 18 พ.ค. 2559 

17 1 มี.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559 508,592,765.13 0.2176 29 ก.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 

18 1 มิ.ย. 2559 - 31 ส.ค. 2559 504,151,927.57 0.2157 31 ต.ค. 2559 14 พ.ย. 2559 

19 1 ก.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 492,932,969.52 0.2109 31 ม.ค. 2560 16 ก.พ. 2560 

20 1 ธ.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 502,048,372.93 0.2148 28 เม.ย. 2560 17 พ.ค. 2560 

21 1 มี.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560 497,607,535.37 0.2129 31 ก.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 

22 1 มิ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560 502,515,829.52 0.2150 31 ต.ค. 2560 15 พ.ย. 2560 

23 1 ก.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 501,347,188.06 0.2145 31 ม.ค. 2561 15 ก.พ. 2561 

24 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 525,187,473.92 0.2247 30 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561 

25 1 มี.ค 2561 - 31 พ.ค. 2561 538,276,258.32 0.2303 31 ก.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 

26 1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 525,421,202.21 0.2248 31 ต.ค. 2561 15 พ.ย. 2561 

27 1 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 514,202,244.16 0.2200 31 ม.ค. 2562 15 ก.พ. 2562 
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ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) 

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงนิปันผล 
จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

28 1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 525,654,930.51 0.2249 30 เม.ย. 2562 15 พ.ค. 2562 

29 1 มี.ค 2562 - 31 พ.ค. 2562 539,678,628.00 0.2309 31 ก.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 

30 1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 528,693,398.00 0.2262 30 ต.ค. 2562 13 พ.ย. 2562 

31 1 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 518,643,082.00 0.2219 29 ม.ค. 2563 14 ก.พ. 2563 

32 1 ธ.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563 597,409,516.00 0.2556 28 เม.ย. 2563 18 พ.ค. 2563 

 

 

ประวัตกิารเพิ่มทุน 

 

ครัง้ที่ วนัที่เพิ่มทุน 
ก่อนการเพิ่มเงนิทุน 

จาํนวน 

ที่จดทะเบียนเพิ่มเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทนุจดทะเบียน 

หลังการเพิ่มเงนิทุน 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
1 3 ธ.ค.2555 18,344,280,000 1,770,000,000 7,544,862,942.40 567,282,928 25,889,142,942.40 2,337,282,928 

 

 

ประวัตกิารลดทุน 

 

ครัง้
ที่ 

ผลการ 
ดาํเนินงานงวด 

จาํนวนเงนิทนุจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทนุ 

จดทะเบียนที่ลด 
จาํนวนเงนิทนุจดทะเบียน 

หลังการลดเงนิทุน วันปิดสมุด 
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ 
ต่อ 
หน่วย 

จาํนวนเงนิ 
ต่อ 
หน่วย 

จาํนวนเงนิ 
ต่อ 
หน่วย 

1 13 มี.ค. 2555- 31 พ.ค. 2555 18,408,000,000.00 10.4000 28,320,000.00 0.0160 18,379,680,000.00 10.3840 31 ก.ค. 2555 16 ส.ค. 2555 

2 1 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555 18,379,680,000.00 10.3840 35,400,000.00 0.0200 18,344,280,000.00 10.3640 6 พ.ย. 2555 22 พ.ย. 2555 

3 1 ธ.ค.2555 - 28 ก.พ.2556 25,889,142,942.40 10.3640 48,849,213.20 0.0209 25,840,293,729.20 10.3431 30 เม.ย. 2556 21 พ.ค. 2556 

4 1 มี.ค.2556 - 31 พ.ค.2556 25,840,293,729.20 10.3431 39,032,625.55 0.0167 25,801,261,103.65 10.3264 31 ก.ค. 2556 16 ส.ค. 2556 

5 1 มิ.ย.2556 - 31 ส.ค.2556 25,801,261,103.65 10.3264 39,733,815.10 0.0170 25,761,527,288.55 10.3094 6 พ.ย. 2556 22 พ.ย.2556 

6 1 ก.ย.2556 -  30 พ.ย.2556 25,761,527,288.55 10.3094 38,565,171.47 0.0165 25,722,962,117.08 10.2929 31 ม.ค. 2557 18 ก.พ. 2557 

7 1 ธ.ค.2556 -  28 ก.พ.2557 25,722,962,117.08 10.2929 37,396,527.36 0.0160 25,685,565,589.72 10.2769 30 เม.ย. 2557 20  พ.ค.2557 

8 1 มี.ค.2557 -  31 พ.ค.2557 25,685,565,589.72 10.2769 38,331,438.75 0.0164 25,647,234,150.97 10.2605 29 ก.ค. 2557 15 ส.ค.2557 

9 1 มิ.ย. 2557 -  31 ส.ค. 2557 25,647,234,150.97 10.2605 38,331,438.79 0.0164 25,608,902,712.18 10.2441 31 ต.ค. 2557 18 พ.ย.2557 

10 1 ก.ย. 2557 -  30 พ.ย. 2557 25,608,902,712.18 10.2441 37,863,981.53 0.0162 25,571,038,730.65 10.2279 30 ม.ค. 2558 17 ก.พ. 2558 

11 1 ธ.ค.2557 -  28 ก.พ.2558 25,571,038,730.65 10.2279 40,201,267.71 0.0172 25,530,837,462.94 10.2107 30 เม.ย. 2558 19  พ.ค.2558 

12 1 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558 25,530,837,462.94 10.2107 14,491,152.35 0.0062 25,516,346,310.59 10.2045 31 ก.ค. 2558 18 ส.ค. 2558 

13 1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558 25,516,346,310.59 10.2045 19,165,718.99 0.0082 25,497,180,591.60 10.1963 30 ต.ค. 2558 17 พ.ย. 2558 

14 1 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 25,497,180,591.60 10.1963 3,505,926.69 0.0015 25,493,674,664.91 10.1948 29 ม.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 

เหตแุห่งการลดเงินทนุจดทะเบียน : มีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากรายการคา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 
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8) โครงสร้างการจัดการ 
8.1 บริษัทจดัการ   
8.1.1 ช่ือที่อยู่บริษัทจดัการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

    เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

    เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

    ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
    กรุงเทพมหานคร 10120   

    โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

     Website: www.ktam.co.th  

 

8.1.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้น  

๏ รายชือ่ผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

   บมจ. ธนาคารกรุงไทย   99.99%  

 
 

8.1.3 โครงสร้างการจดัการ (Organization Chart ) 
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๏ คณะกรรมการบริษัท  

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์            ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นาย ธวชั  อยู่ยอด                     ตําแหน่ง     กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ ตําแหน่ง     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายลวรณ  แสงสนิท ตําแหน่ง     กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายสรุพล โอภาสเสถียร             ตําแหน่ง     กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายธนธชั หงษ์ค ู                ตําแหน่ง     กรรมการ 
7. พล.ต.ท.จารุวฒัน์  ไวศยะ        ตําแหน่ง     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางชวินดา หาญรัตนกลู           ตําแหน่ง     กรรมการผู้จดัการ 
๏ คณะผูบ้ริหาร 

1. นางชวินดา หาญรัตนกลู           ตําแหน่ง      กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ                 ตําแหน่ง      รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1  

3. น.ส. หสัวรา แสงรุจ ิ                  ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

4. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์           ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 

5. น.ส.วรวรรณี ตัง้ศิริกศุลวงศ์       ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานปฏิบติัการ 
 

๏ ผูจ้ดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์  

� ชวินดา หาญรัตนกูล, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สญัชาติ ไทย 
 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 31 ปี / 10 ปี 

การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ใบอนญุาตวิชาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) และ ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณสมบัตหิลัก   

- กําหนดนโยบาย ควบคมุ และรับผิดชอบการปฏิบติังานของฝ่ายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์กองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทุนส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

- ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้กองทุน และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ลงทุนที่เหมาะสม และย่ืนขออนุมัติ  

จดัตัง้กองทนุ ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหารกองทนุให้เป็นไป
ตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์   

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ, บลจ. กรุงไทย 
2553 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการ, สายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บลจ. กรุงไทย 
2543 - 2552   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ,  

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
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2542 - 2543    ผู้อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภทัร จํากดั 

2538 – 2542 ผู้อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทเงนิทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั(มหาชน)  

2533 - 2538    รองผู้อํานวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซิตีแ้บงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ  

การศึกษา      
2529   ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์) ,University of Missouri Columbia, USA  

2526    ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  
การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน    

กรรมการผู้จดัการ , บลจ.กรุงไทย   ,  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ไพรัช มิคะเสน 

ตําแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สญัชาติ ไทย 

 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 22 ปี / 10 ปี 

การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณสมบัตหิลัก   

- รับผิดชอบงานบริหารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้นําเสนอลกูค้าถึงแนวทางการจดัตัง้กองทนุรวมทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์(REIT), 

ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุที่เหมาะสม และย่ืนขออนมุติัจดัตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหารกองทนุให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

ประสบการณ์   

  2557-  ปัจจบุนั   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ กรุงไทย 

2553 – 2557       ผู้อํานวยการอาวุโส, ผู้จดัการกองทุน, ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน,  

บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2547 – 2553      ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี 
2546 – 2547      ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

2542 – 2546      เจ้าหน้าที่สินเช่ือ, 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  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย   ,  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การบริหารกองทนุรวม  

(ก) จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวมเป็นคู่สญัญา ตลอดจนปฏิบติัหน้าที่ตาม
บทบญัญติัในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด  

(ข) จดัให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้วน โดยมี
สาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชีช้วนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จดัสง่ แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า  1 วนัทําการ ก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนให้แก่ผู้ลงทนุ และจะจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report 

and Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  
 ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องหรือดําเนินการให้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ และผู้สนบัสนนุ

การขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัพร้อมทัง้ใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน
และจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ บริษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุจนถึงก่อนการเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ที่ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และจดั
สําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า และไม่เกิน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ แล้วแตก่รณี  

(ง) ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการแตง่ตัง้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ทาํหน้าที่ในการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องไม่เป็นกลุ่มบคุคลกลุม่เดียวกนักบัเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ 

(จ) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ โดยการซือ้ เช่า โอน จําหน่าย โอน
สิทธิการเช่า และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย 
วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย  
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(ฉ) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ดําเนินการเพ่ิมหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ
ดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนด  

(ซ) จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการ 
และเป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฌ) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สินตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ญ) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฎ) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฏ) ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า
ตามที่บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพือ่การประเมินคา่ 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามที่กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฐ) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ฑ) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีจัดการกองทุนรวมตามข้อกําหนด เง่ือนไข หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ  

(ฒ) กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ณ) ปฏิบติัหรือดําเนินการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียข้อง 

(ด) ดําเนินการเลิกกองทนุรวม ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ  

(3) การแต่งตัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องดงัต่อไปนี ้เพือ่การจดัการกองทนุรวม 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 
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(ข)  บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื่อทําหน้าที่ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผู้จดัการกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 2.6  เพื่อการบริหารสภาพ
คลอ่งของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศรายช่ือผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาํการของบริษัท  

(ค) ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ในโครงการ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม และนายทะเบียนหน่วยลงทนุอื่น
ที่มีคณุสมบติัตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

 นายทะเบียนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ต้องสามารถควบคมุการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ    ตา่งด้าว ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
หลกัทรัพย์กําหนด  

(จ) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวนัน้จะต้องอยู่ในบญัชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว จะต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที่ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาํหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

(ซ) ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้สอบบญัชีของ
กองทนุรวม และผู้สอบบญัชีอื่นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการ
แตง่ตัง้ดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฌ) ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวมเพ่ือทําหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและหน้าที่อื่น ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้
การชําระบญัชีเสร็จสิน้ เม่ือเลิกกองทนุรวม  

(ญ) บคุคลอื่นใดเพื่อทําหน้าที่ตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวกบักองทนุรวม อาทิเช่น ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญตา่ง ๆ ผู้จดัทําประมาณ
การ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

(4) การดําเนินการอืน่ ๆ  

(ก) ย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
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(ข) ย่ืนคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั 

นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ค)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
คา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(ง)  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือบคุคลอื่นซึง่เห็นชอบ
โดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแตใ่นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้เน่ืองจากสภาพหรือลกัษณะของทรัพย์สิน 

(จ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บ
รักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(ฉ) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ช) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ซ) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ (ช) ข้างต้น อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวม
อย่างมีนยัสําคญั  

(ฌ) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้จดัทํารายงานของกองทุนรวม
ทุกสิน้ปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 

(ญ) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน
ดงักลา่ว 

(ฎ) จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์  
 กรณีการซือ้สงัหาริมทรัพย์ เอกสารที่แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซือ้ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 
 กรณีการจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาซือ้ขาย 
 กรณีการเช่า เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิการเช่า (แล้วแต่กรณี) สญัญาเช่า สญัญา

เช่าช่วง หรือสญัญาที่แสดงถึงการโอนสิทธิการเช่า 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัที่
เข้าครอบครองทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุด้วย 
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(ฏ) จดัสง่สําเนาสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์  

 สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัทําสญัญา หรือนับแต่วนัแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินก่อนการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

 สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา(ถ้ามี) ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนั
ทําสญัญาดงักลา่ว 

(ฐ) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สัง่ให้ผู้ มีหน้าที่ตา่ง ๆ ตามสญัญาแตง่ตัง้ อาทิเช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คมุ
งานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัส่ง จดัทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ 
และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการไม่จําต้องรับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเตรียมโดยหรือต่อการกระทําใด ๆ ของ
บุคคลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงข้อผิดพลาดในรายงาน และ/หรือการดําเนินการที่
ผิดพลาดของบุคคลดังกล่าว ให้บริษัทจัดการแจ้งบุคคลเช่นว่านัน้ เพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือการดําเนินการที่
ผิดพลาดนัน้โดยทนัที 

(ฑ) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่เป็น
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระสําคญั
ดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทกุแห่งของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดย
หนงัสือสรุปข้อมลูจะมีสาระสําคญัตามท่ีประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เม่ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุติัให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะจดัส่ง
หนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภายในวนั
ทําการถัดจากวนัซือ้ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่น
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฒ) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทนุรวมลงทนุ
บางสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวม ตามที่เห็นสมควร  

(ณ) ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

8.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ :  

8.2.1 ช่ือที่อยู่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ :  บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 

      เลขท่ี 629/1 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์  
    แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม 

                                           กรุงเทพมหานคร 10120 

                                            โทรศพัท์ 0-2797-9000 โทรสาร 0-2797-9829 

                                            Website : www.tesco.co.th 
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8.2.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้น  

 
 

8.2.3  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงันี ้

บริษัทจัดการและผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ ("สัญญาว่าจ้างบริหาร
อสังหาริมทรัพย์") ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยภายใต้สญัญาดงักล่าว 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องปฏิบติัหน้าที่ในด้านตา่ง ๆ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเฉพาะหน้าที่ดงันี ้

-     การบริหารการเช่า การให้เช่า และการให้ผู้ใช้พืน้ที่ชัว่คราวใช้บริการพืน้ที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

-     การบริหารจดัการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

-     การจดัทํารายงานทางการเงิน และผลการดําเนินการ 
-       งานด้านการตลาด 

ตลอดระยะเวลาของสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ เทสโก้ โลตสั ตกลงดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในนามของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และเป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดีทัง้ในส่วนของการจัดการพืน้ที่ให้เช่า การบริหารจดัการสญัญาเช่า 
สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิ และสญัญาบริการ โดยเทสโก้ โลตสั จะยึดถือตามแผนผงัโครงสร้างองค์กร และขัน้ตอนการรายงาน
ตามสายอํานาจท่ีได้ตกลงไว้กบักองทนุรวม และจะปฏิบติัตามคําสัง่ที่มีเหตผุลอนัสมควร ของกองทนุรวมที่อาจมีเป็นคราว ๆ ไป 

(ข) ปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้คําปรึกษาแก่กองทนุรวมเก่ียวกบักฎหมายที่กองทุนรวมต้องปฏิบติัตามในส่วนที่
เก่ียวกบัสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์นี ้หรืออสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุนอกจาก
หน้าที่ในการดําเนินการตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น และอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตาม
วิธีปฏิบติัทางการค้าในการเป็นตวัแทนดําเนินการต่าง ๆ ในการจัดการพืน้ที่ให้เช่า การบริหารจัดการเก่ียวกับผู้ เช่า และการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์แล้ว เทสโก้ โลตสั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีอํานาจและหน้าที่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้การ
บริหารจดัการสญัญาเช่าและสญัญาบริการ การจดัการเก่ียวกบัการประเมินต่าง ๆ โดยการจดัทํางบประมาณ การประมาณการ
และการวางแผนทางธุรกิจ การส่งมอบและการรับมอบพืน้ที่เช่า การเข้าตกแต่งพืน้ที่ของผู้ เช่า การบริหารความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่า 
การจัดการซ่อมบํารุง การบริหารจัดการท่ีจอดรถ การบริหารจัดการสัญญาต่าง ๆ การบริหารจัดการงานธุรการทั่วไป การ
ดําเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาคาร การบริหารค่าใช้จ่ายและการบริหารทางการเงิน การตลาด การจดัทําแผนธุรกิจ 
และงบประมาณประจําปี การเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ การบริหารจดัการ บญัชีธนาคาร และหน้าที่อื่นที่กองทุนรวมอาจ
กําหนดเพิม่เติมเป็นคราว ๆ โดยมีเหตผุลอนัควร 

สญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี โดยให้มีการตอ่ระยะเวลาออกไปโดยอตัโนมติัอีก 15 ปี 

เว้นแตคู่ส่ญัญาจะบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด หรือตามที่คูส่ญัญาของสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกนัเป็น
อย่างอื่น  
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8.3 ผู้ดแูลผลประโยชน์ / สถานที่จดัเก็บรักษาทรัพย์สิน 

8.3.1  ช่ือที่อยู่ผู้ดแูลผลประโยชน์  :  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ 
     เลขท่ี 986 อาคารอือ้จือเหลียง  
     ถนนพระราม 4 แขวงสาทร เขตบางรัก 
     กรุงเทพมหานคร 10500 

                    โทรศพัท์ 0-2614-4000 โทรสาร 0-2632-4818       

       Website : https://www.hsbc.co.th/ 

8.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น  

 
 

8.3.3  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ มีดงันี ้

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุรวมที่ได้รับ
อนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัที่ทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามให้แจ้งบริษัท
จดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับตัง้แต่วันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์
ดงักลา่ว 
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(2) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
(ข) ทกุหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบ
อสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวม 

(4) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่เร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(5) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัสําคญั 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เม่ือผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั 

(7) ตรวจสอบการลงทนุ ซือ้ เช่า จําหน่าย หรือโอนทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวิธีการจําหน่ายทรัพย์สิน หรือวิธีการโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมาย
หลกัทรัพย์กําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ความเห็นชอบ 

(9) จดัทําบญัชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนที่รับฝากไว้รวมทัง้จดัทําบญัชีแสดงการรับ
จา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม 

(10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้องและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถใช้
ข้อมลูที่ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึง่อาจเป็นข้อมลูจากรายงานท่ีบริษัทจดัการจดัทําและได้รับรองรายงานดงักล่าว
เอง หรือที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีบ่ริษัทจดัการวา่จ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลง
นามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิได้ 

(11) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุรวมภายในกําหนดและตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(12) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(13) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(14) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวมแยกต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบคุคลอื่น
ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่ และ 

(15) ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ   
  อาคาร เอชเอสบีซ,ี เลขที่ 968 ถนนพระราม 4  

  แขวงสีลม เขต บางรัก, กรุงเทพ10500 

  โทรศพัท์ 0-2614-4000 โทรสาร 0-2353-7333 
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เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดเหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายท่ีจะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่
น้อยกวา่ 90  วนั 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ตก
ลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกวา่  30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญในโครงการจัดการกองทุนรวม เน่ืองจากมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตก
ลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทัง้นี ้

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์
ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกวา่ 90  วนั 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15  วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนั นบัตัง้แต่
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้นีเ้ว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอื่น  

(6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจดัการ
กองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยทนัที 

(7) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกับผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนั
การชําระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั 

หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

(8) เม่ือหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติังานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือ
ประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทัว่ไป และ 
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(9) เม่ือผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

เน่ืองจากกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
หมดหน้าที่ลงตามข้อ 13 .2  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ และภายในเวลาอนัสมควรที่สามารถทํางานได้ตอ่เน่ือง 

 

8.4 คณะกรรมการการลงทนุ  (ข้อมลู ณ วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563) 

1. คณุสนุทร อรุณานนท์ชยั 
2. คณุอนสุรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กลู 
3. คณุเพียงพิศ  ฉตัรวิริยะชยั 
4. คณุชวินดา หาญรัตนกลู 
5. คณุไพรัช มิคะเสน 

6. คณุอนชุิต เกษตระกลู  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ (โดยสงัเขป) 

1. พิจารณาตดัสินใจลงทนุ ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึง่อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

2. ดําเนินการอื่นใดตามมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3. ต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไม่นําไปเปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนด
โดยชดัเจนให้เปิดเผย 

4. ต้องพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต  

 

8.5  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

8.5.1 ผู้สอบบญัชี :   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

   เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 

        ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

        โทรศพัท์ 0-2844-1000 โทรสาร 0-2286-5050 

 

8.5.2  นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

                           เลขท่ี 1  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 

                           ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

                           โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

                           Website: www.ktam.co.th 
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8.5.3  บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน : บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ปี 2562   

บริษัท 15 ทีป่รึกษาธุรกิจ จํากดั  

เลขท่ี 121/39 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 9 

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2641 3800  โทรสาร 0-2641 3801 

 

8.5.4  ทีป่รึกษากองทนุ/กองทรัสต์(ถ้ามี) 

 -ไม่มี-  
 

 

9) การกาํกับดูแลกิจการ  
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้ กํากบั
ดแูลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมที่เป็นผู้ กํากบัดแูลการจดัการกองทนุ
ให้เป็นไปตามโครงการกองทุน นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสํานกักํากับดูแลการปฏิบติังานและสํานกัตรวจสอบภายในทําหน้าที่
กํากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย และท่ีโครงการกําหนด รวมทัง้ บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการลงทุน PIF เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลัน่กรองการบริหารจัดการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในเร่ืองที่สําคญั 

เพื่อให้การบริหารจดัการโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกมุย่ิงขึน้ 

 

9.1 นโยบายกาํกับดูแลกิจการของกองทุน   

บริษัทให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลธุรกิจกองทนุเพื่อให้การดําเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎข้อบงัคบัของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงนโยบายในการ
ปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุนภายในบริษัท และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน อันจะนํามาซึ่งการ
บริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตอ่ไป  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
-ไม่มี- 

      

9.3 การประชุมคณะกรรมการ ( กรณีทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 
 - ไม่มี 
 

9.4    การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในกองทุน โดยกําหนดให้ 

กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบติัตามแนวนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด พร้อมกนันีบ้ริษัทได้
กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี ้

- บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายในของกองทนุในพืน้ที่ห้อง
ปฏิบติังานของ access person 

- ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทึกการเข้าออกพืน้ที่หวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักล่าวอย่างน้อย 
6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 
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- การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์สว่นกลาง ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบการ
รักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่จดัเก็บในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์ บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนกังานในหน่วยงาน access person 

- บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่ส่ือสารในห้องปฏิบติังานของ access  person  

- การติดตามการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบติัของพนกังานดงันี ้

สํานักตรวจภายในมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนกังานมีการปฏิบติัตามระเบียบจรรยาบรรณ insider trading ,

ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน(insider trading) รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบติัตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1.  ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ระเบียบการเข้าออกในพืน้ที่ควบคมุ 

3.  ระเบียบควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน เป็นต้น 

4.  นอกจากนัน้มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อค้นหาการร่ัวไหลของข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอก เช่น  

4.1 สุม่ตรวจสอบข้อมลูการติดต่อสนทนาของกลุ่ม access person 

4.2 สุม่ตรวจสอบข้อมลู log file  

4.3 สุ่มการซือ้ขายกองทนุที่ผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน และบุคคลที่เก่ียวข้องกบั
พนกังาน 

4.4 หากสํานกังานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในกองทนุให้รายงานกรรมการผู้จดัการ
ทราบ เพื่อพิจารณาตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักล่าวเพ่ือหาข้อสรุป ทัง้นีห้ากสรุปว่าพนกังานมีการใช้
ข้อมลูภายในของกองทนุจริงให้รายงานสํานกังานทราบโดยทนัที รวมทัง้จดัเก็บเอกสารหลกัฐานให้สํานกังาน ก.ล.ต. 

ตรวจสอบได้สุ่มการซือ้ขายกองทนุที่ผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบุคคลที่
เก่ียวข้องกบัพนกังาน 

 

 สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานมีหน้าที่ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall นโยบาย 
จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบติัของพนกังาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานข้อบกพร่องให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

 

9.5 การพจิารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน/กองทรัสต์ 
9.5.1  ผ่านคณะกรรมการการลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด 

9.5.2  วิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้หรือ เช่า อสงัหาริมทรัพย์ 
9.5.3  การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยผู้จดัการกองทนุฝ่ายบริหารเงนิทนุ 

9.5.4  แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัหาผู้ เช่าเพื่อผลประโยชน์กองทนุรวม 
 

9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (นโยบายปัจจัยและกระบวนการในการคัดเลือก) 
  กองทนุรวมพิจารณาคดัเลือก บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เน่ืองจากเป็นผู้ที่มี
 ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการพืน้ที่ของศนูย์การค้า การตลาด การบริหารความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่าและการ
 บริหารพืน้ที่เช่าอย่างตอ่เน่ือง  
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9.7 การตดิตามดูแลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทจัดการได้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการ

พิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานที่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์นําเสนอ โดยผู้ จัดการกองทุนฯได้มีการควบคุมและ
ติดตามการปฏิบติัหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแผนงานทีได้รับอนุมติัจากกองทุนฯ  โดยจะมีการเรียก
ประชมุเพื่อรับฟังผลการดําเนินงาน และแนวทางในการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ครัง้ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการดงันี ้ 

-  จดัทํางบประมาณประจําปี และเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนเพื่อขออนุมัติ และขอความเห็นชอบ 

จากกองทนุ 

- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รายงานผลการดําเนินการต่อผู้ จัดการกองทุนโดยนําส่งเอกสารเป็นรายเดือน (Monthly 

Report) 

- ดํา เ นินการให้ เ ป็นไปตามท่ี กําหนดไว้  ภายใต้สัญญาแต่งตั ง้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุน                       

 กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ลงวนัที่ 13 มีนาคม 2555 และบนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา
 ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

 

9.8 การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน/กองทรัสต์ 
9.8.1 มีการจดัทํางบประมาณประจําปี โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทนุ 

9.8.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องรายงานผลการดาํเนินการตอ่คณะกรรมการการลงทนุเป็นประจําทกุปี 

9.8.3 ให้ดําเนินการภายใต้สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งกองทนุ กบั บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

จํากดั 
 

 

9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.16 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึง่คํานวณโดย
บริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

-  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วนัที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
จํานวนเงิน 15,340,798 บาท 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

จํานวนเงิน 4,576,517 บาท 

 
 

9.10  การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 
บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลู/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทนุและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่

เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการสอบทานภายในก่อนการ
เปิดเผยข้อมลู ซึง่เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท 
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9.11 การประชุมผู้ถือหน่วย 
กระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วย  

(ก)  ให้บริษัทจดัการจดัประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อรายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบในเร่ืองดงันี ้เป็นอย่างน้อย 

(1) การจดัการกองทนุในเร่ืองที่สําคญั และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการนําเสนองบ
การเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

(3) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุ และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
(ข)  การประชมุวิสามญัในกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี ้

(1) เม่ือบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชน์ในการจดัการกองทนุ 

(2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุ เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. สิทธิในการรับเงินปันผล  
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลมีสิทธิที่จะ

ได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ 
2. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในโครงการ 
 ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามข้อ 34 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการ

จดัการ” 
3. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 
  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ   โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ 

ชําระบญัชีที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี เพื่อทําการจําหน่ายทรัพย์สินและชําระหนีข้อง
กองทุนรวม และจําหน่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดย
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการนี ้ 

4. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ  

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ใน
โครงการนี ้

5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
(1) สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจํานําหน่วยลงทุนจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาแสดง และย่ืนคําขอออก 
ใบหน่วยลงทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ในการจํานําที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ สําหรับการดําเนินการ
ออกใบหน่วยลงทนุที่จะใช้ในการจํานํา 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุอาจระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้จนกวา่จะได้มีการจดทะเบยีนการจํานําแล้ว 

(2) สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทนุรวมตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในโครงการนี ้และการนบัมติดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ระบไุว้ในโครงการนี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
- เพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ตามวิธีการที่ระบไุว้ “การเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม” 

- การแตง่ตัง้หรือถอดถอน ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

- การควบรวมกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่นตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

- การเลิกกองทนุรวม 

- เร่ืองอื่น ๆ เก่ียวกบัการดําเนินงาน หรือการบริหารจดัการกองทนุรวม 

เม่ือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพื่อขอมติในเร่ืองต่อไปนี ้โดย (เว้นแต่จะมีการระบไุว้เป็นอย่างอื่นตามโครงการนี ้หรือกฎหมายหลกัทรัพย์) ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมเกินก่ึงหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

- การแตง่ตัง้หรือถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจดัการ  
- พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมหรือบริษัทจดัการเห็นสมควร 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีส่วนได้เสียพิเศษในเร่ืองใด บริษัทจดัการต้อง
ไม่นับจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ (1) ในการนับ
คะแนนเสียงในการขอมติ และ (2) เพื่อเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงในการขอมติ  

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทัง้หมด และจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุม
ดงักล่าวต้องถือหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวมจะต้องเข้าประชมุจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

(3) สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทนุจดทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
โครงการ  
 

9.12 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

-ไม่มี- 
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9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562 สิน้สดุระยะเวาลาวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563  ค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี จํานวน 1,700,000 บาท 

(2) คา่บริการอย่างอื่น (non-audit fee) 

 คา่ใช้จา่ยอื่น 15,400 บาท   

 

9.14 กรณีการปฏิบัตหิลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 

 

10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1  นโยบายภาพรวม 

โดยภาพรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท ยงัไม่มีนโยบายเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนแต่ที่ผ่านมากองทุนได้มีการดูแลสงัคมและชุมชนต่อเน่ืองจากบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 

จํากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนั   

10.2 การดาํเนินงาน  

 สําหรับการดําเนินการ สว่นใหญ่จะมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนหรือสงัคม เช่น  

1. จดัแบง่พืน้ที่บางสว่นของโครงการเพื่อจดัเป็นลานกิจกรรม ออกกําลงักายในช่วงเย็น (Airobic)  

2. จดัห้องละหมาด ในสาขาที่อยู่ในแหลง่ชมุชนมสุลิม   

3. จดัแบง่พืน้ที่เพื่อแสดงและจดัจําหน่ายสินค้าชมุชน (OTOP)  

4. จดัให้มีการฉายภาพยนตร์ และเลีย้งอาหารสําหรับเด็กด้อยโอกาส ในวนัเด็ก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ /     
ผู้ เช่าภายในศนูย์การค้า 

 แนวทางปฏิบัตเิพิ่มเตมิเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชัน 

  เปิดเผยการดําเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้การดําเนินธุรกิจของกองทนุ/กองทรัสต์ มีสว่นเก่ียวข้องกบั การคอร์รัปชนั 

 

11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

11.1  กระบวนการควบคมุภายในในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุ 

บริษัทจดัการมีกระบวนการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในระดบั
ภายในฝ่ายเอง ระดบัระหวา่งฝ่าย และการตรวจสอบจากคณะกรรมการตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานจะมีการแบ่งแยกหน้าที่กนัระหว่างผู้จดัการกองทนุซึ่งทําหน้าที่
ในการบริหารจดัการกองทนุ กบัผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุที่ทําหน้าที่ด้านปฏิบติัการเป็นหลกั โดยผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุจะถกูตรวจสอบ
งานตา่งๆ โดยผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการกองทนุจะต้องได้รับการอนมุติัหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาอีกชัน้หนึง่ 

(2) นอกจากนีก้ารบริหารจัดการกองทุนของฝ่ายกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานจะถูกตรวจสอบโดยสํานกั
กํากบัดแูลการปฏิบติัและสํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นไปตามแผนงานประจําปีอยู่แล้ว โดยจะครอบคลมุการบริหารจดัการในเร่ือง 



77 

 

การตรวจตราทรัพย์สิน การประเมินคา่ทรัพย์สิน การจดัเก็บรายได้ การเบิกคา่ใช้จา่ย การจดัทําประกนัภยั การจดัสง่รายงาน เป็นต้น 

ทัง้นี ้สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานและสํานกัตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ / ข้อสงัเกตต่างๆไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

(3) นอกจากนีเ้พื่อให้การจัดการกองทุนอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการลงทนุ PIF เพื่อทําหน้าที่พิจารณาการบริหารจดัการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในเร่ืองที่สําคญั 

 

12)  การป้องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.1  รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการและบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกบับริษัทจดัการ 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนฯหรือถูกควบคุมโดย
กองทนุรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุรวมฯรวมถึงกิจการที่ทําหน้าที่
ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยงัหมายความ
รวมถึง กิจการร่วมกันและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคญักบักองทนุรวมฯ ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทนุรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กบับคุคลดงักลา่ว และกิจการที่เก่ียวข้องกบับคุลเหลา่นัน้ 
 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทที่เก่ียวข้องกนัที่สําคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

- บริษัทเอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กองทนุรวมฯและเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานกองทนุรวมฯ 
 

นโยบายการทาํธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท
จัดการ บริษัทจัดการต้องย่ืนคํารับรองของบุคคลที่จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและ
รายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุของบริษัทจดัการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทนุตามโครงการแล้ว และ
เห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทัว่ไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกนั
เป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บุคคลที่ทําการรับรองดงักล่าวเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม เว้นแตมี่เหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึง่สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการทําธุรกรรมกบั
บุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.
14/2558 เร่ือง ข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ หากใน
อนาคตกองทุนจะมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
หลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรมตามมลูค่าในตลาดรองที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือกรณีที่
บริษัทมีการลงทนุหรือใช้บริการกบับคุคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที่มีราคา คา่ตอบแทนหรือค่าบริการ
เป็นไปตามอตัราท่ีสามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมเท่านัน้ และในกรณีที่การทํา
ธุรกรรมกับบุคลที่เก่ียวข้องไม่มีมูลค่าในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือราคา ค่าตอบแทนหรือค่าบริการ
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เป็นไปตามอัตราท่ีสามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนัน้ บริษัทจะทําธุรกรรมกับ
บคุคลที่เก่ียวข้องต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการทําธุรกรรม
ทกุครัง้  
 และหากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่า และเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าตัง้แต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละสามของมูลค่าสุทธิของกองทุน 

บริษัทจะทําธุรกรรมดงักล่าวได้ต่อเม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้รับคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็นการทํา
ธรุกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ(at arm's length transaction) 

 

(2) รายช่ือของบคุคลที่เก่ียวข้อง 
รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท  

(สิน้สุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 

ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 40 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสิน 

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) *   41 นายเทิดศกัด์ิ  แสงวิมล    
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิเซส 42 นายสมเกียรติ  เรืองอดุม 

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 43 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 44 นายชชัพล  สีวลีพนัธ์ 
6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 45 นายกิตติศกัด์ิ  บญุราศรี   
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 46 นายศรฤทธ์ิ เตรียมวรกลุ 
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 47 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 
9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 48 นายศราวฒิุ  อิรนพไพบลูย์ 

10 นายธวชั อยู่ยอด 49 นายณฏัฐะ มหทัธนา 
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ 50 นางสาวอษรา  เฉลิมมขุ 
12 นายลวรณ แสงสนิท 51 นางจฑุามาส  นชุประยรู 
13 นายสรุพล โอภาสเสถียร 52 นางสาวศิวพร  วดุานพุนัธ์ 
14 นายธนธชั หงษ์ค ู 53 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 
15 นายจารุวฒัน์  ไวศยะ 54 นางสภุากร  สจุิรัตนวิมล 
16 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 55 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 
17 นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ 56 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
18 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 57 นางสาววิลาสินี อศัวางกรู 
19 นางสาวหสัวรา  แสงรุจ ิ   58 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 

20 นางสาววรวรรณี ตัง้ศิริกศุลวงศ์  59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 

21 นางแสงจนัทร์  ลี 60 นายศกัด์ิชยั วมิลไชยจิต 

22 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 61 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 
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ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
23 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   62 นายวิชชพุงศ์  เจริญเอี่ยม 

24 นายไพรัช  มิคะเสน    63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ  
25 นายสมชยั  อมรธรรม 64 นางสาวอภิชญา เทียนชยัโรจน์ 

26 นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัด์ิ    65 นางณฐัชนญั วงัธนากร 
27 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
28 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   67 นางสาวกลุณฐัฐา  อภิปริกิตต์ิชยั 
29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 

30 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์   69 นายชนะวิชช์ เลิศลํา้อําไพ 

31 นายเสรี  ระบิลทศพร    70 นางบวัทิพย์ จนัทรกานต์ 

32 นายกานต์  ลชิตากลุ   71 นางสาวพีรภาว์ สขุโรจน์รัตน์ 

33 นายยืนยง  เทพจํานงค์ 72 นายฤทธิศกัด์ิ คงัคายะ 
34 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   73 นางสาวนงค์นชุ ทองสิน 

35 นายอมรศกัด์ิ  วงษ์เซ็ง    74 นางสาวอธิจิต มนชูยั 
36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  75 นางสาวพิมพ์สภุาว์ วงศ์เมืองแก่น 

37 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม    76 บริษัทเอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั 

38 นายเอกกมล ณ ระนอง 77 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

39 นางสณีุ  แนวพานิช   

 

 รายการการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
         กองทนุรวมฯได้ตัง้ บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั ซึง่เป็นเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวมฯ ใน 

สดัสว่นประมาณร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ 
 

12.2 รายการระหวา่งกองทนุกบัผู้ดแูลผลประโยชน์และบคุคลที่เก่ียวข้อง /เก่ียวโยงกนักบัผู้ดแูลผลประโยชน์/ทรัสตี หรือบคุคลอื่นใด
ทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 มีเฉพาะรายการระหวา่งกองทนุ ซึง่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราและเง่ือนไขที่ปรากฏในรายละเอียด
ของโครงการ 

 

12.3 ข้อมลูการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอื่น(Soft/Hard dollar) 

 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการ
จดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับประโยชน์จาก

บคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามที่กลา่วให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนัน้  บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็น

ธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ทีอ่าจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

(3) ไม่ขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4) หรือหลกัเกณฑ์อื่นๆ ตามประกาศสํานกังานทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มในอนาคต 

 นอกจากนีบ้ริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้  เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและโดย

วิชาชีพเป็นเร่ืองที่ไม่พงึกระทํา  เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลท่ีเป็น

ประเพณีนยิมตามแนวทางปฏิบติัที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึง่ลกูค้าอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่ website ของบริษัท  

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืน ๆ (Soft Commission) 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 ธนาคารซิตีแ้บงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

10 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

11 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

12 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 



81 

 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

13 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

14 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

15 ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้  

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

16 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

17 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

18 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชัน่แนลแอสโซซิเอชัน่ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

19 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

20 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

21 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การจดัสมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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ส่วนที่ 4 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13) ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 13.1  งบการเงนิ 

 

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  

(หน่วย: บาท) 

งบแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ  2563   2562   2561  

สินทรัพย์ 
   

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยติุธรรม     32,029,176,604     31,660,934,357     30,653,211,014  

   (ราคาทนุ พ.ศ. 2563: 29,083 ล้านบาท, พ.ศ. 2562: 28,989 ล้านบาท 
   

   พ.ศ. 2561: 28,727 ล้านบาท) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         766,514,358          584,626,123          555,313,260  

ลกูหนีค้า่เช่า - สทุธิ         345,464,497          426,055,586          461,750,522  

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี           55,190,445            26,343,895            26,240,194  

สินทรัพย์อื่น             8,120,113              8,566,278              1,813,981  

รวมสินทรัพย์   33,204,466,017    32,706,526,239    31,698,328,971  

หนีส้ิน 
   

เจ้าหนีอ้ื่น           87,664,684            92,411,303            91,134,911  

คา่เช่ารับล่วงหน้า           91,764,274          110,716,400          115,019,216  

เงินมดัจํารับจากลกูค้า         362,745,757          345,465,778          331,208,847  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย         215,269,838          327,298,524          309,679,637  

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างชําระ             1,403,060              1,573,800              1,014,549  

เงินกู้ยืม      2,450,000,000       2,450,000,000       2,450,000,000  

รวมหนีส้นิ    3,208,847,613     3,327,465,805     3,298,057,160  

สินทรัพย์สุทธ ิ   29,995,618,404    29,379,060,434    28,400,271,811  

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย 
   

ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ    25,493,674,665     25,493,674,665     25,493,674,665  

กําไรสะสม      4,501,943,739       3,885,385,769       2,906,597,146  

สินทรัพย์สุทธ ิ   29,995,618,404    29,379,060,434    28,400,271,811  

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท)                12.8335                 12.5697                 12.1509  

จํานวนหนว่ยลงทนุที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย)      2,337,282,928  2,337,282,928 2,337,282,928 
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ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  

(หน่วย: บาท) 

งบกาํไรขาดทนุ  2563   2562   2561  

รายได้จากการลงทุน 
   

รายได้ค่าเช่าและบริการ      3,051,847,868       3,054,598,965       2,987,774,441  

รายได้ดอกเบีย้           19,568,394            16,732,195            15,919,101  

รายได้อื่น                  24,666                   26,995              1,180,756  

รวมรายได้    3,071,440,928     3,071,358,155     3,004,874,298  

ค่าใช้จ่าย 
   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           15,340,798            15,079,705            15,395,119  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์             3,051,012              2,915,139              2,904,927  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             4,576,517              4,372,709              4,357,390  

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์         262,762,780          269,551,407          270,742,290  

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ             1,716,000              1,674,200              1,676,286  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ         232,815,161          321,552,347          325,887,469  

คา่เช่าที่ดิน           48,627,364            48,487,656            48,369,874  

คา่ใช้จ่ายอื่น             6,438,746              4,456,695              7,079,852  

ดอกเบีย้จ่าย           69,214,849            66,476,353            74,234,675  

รวมค่าใช้จ่าย       644,543,227        734,566,211        750,647,882  

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ    2,426,897,701     2,336,791,944     2,254,226,416  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 
   

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ         274,526,911          745,083,856          562,699,016  

รวมกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน       274,526,911        745,083,856        562,699,016  

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน    2,701,424,612     3,081,875,800     2,816,925,432  

    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ ิ  2563   2562   2561  

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 
   

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน      2,701,424,612       3,081,875,800       2,816,925,432  

การจ่ายเงินปันผล    (2,112,670,037)    (2,103,087,177)    (2,003,518,935) 

การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์สุทธริะหว่างปี       588,754,575        978,788,623        813,406,497  

สินทรัพย์สทุธิต้นปี    29,379,060,434     28,400,271,811     27,586,865,314  

การปรับปรุงกําไรสะสมต้นงวดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี           27,803,395                             -                             -  

สินทรัพย์สุทธสิิน้ปี   29,995,618,404    29,379,060,434    28,400,271,811  
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ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  

(หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงนิสด  2563   2562   2561  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน      2,701,424,612       3,081,875,800       2,816,925,432  

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึน้สทุธิในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 
   

ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน : 
   

การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์         (92,794,174)       (123,930,256)       (120,560,088) 

การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์    (3,547,049,165)    (3,707,186,039)    (3,249,753,191) 

การจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์      3,560,000,000       3,580,000,000       3,129,000,000  

ลกูหนีค้า่เช่า ลดลง (เพิ่มขึน้)           78,055,431            35,703,819            (7,394,143) 

คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี ลดลง (เพิ่มขึน้)           (1,043,155)              (103,701)             1,954,376  

สินทรัพย์อื่น ลดลง (เพิ่มขึน้)                610,500            (6,841,521)              (858,815) 

เจ้าหนีอ้ื่น (ลดลง) เพิ่มขึน้           (4,746,619)             1,276,392            41,391,578  

คา่เช่ารับล่วงหน้า (ลดลง) เพิ่มขึน้         (18,952,126)           (4,302,816)           15,936,703  

เงินมดัจํารับจากลกูค้าเพิ่มขึน้           17,279,979            14,256,931            34,133,952  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึน้       (109,791,132)           16,201,176            21,615,833  

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างชําระ (ลดลง) เพิ่มขึน้              (170,740)                559,251               (145,726) 

รายได้ดอกเบีย้         (19,568,394)         (16,732,195)         (15,919,101) 

หนีส้งสยัจะสญู             2,535,658                   (8,883)             1,496,882  

ดอกเบีย้จ่าย           69,214,849            66,476,353            74,234,675  

เงินสดรับจากดอกเบีย้             5,532,063              5,298,227              6,215,885  

กําไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ       (274,526,911)       (745,083,856)       (562,699,016) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน    2,366,010,676     2,197,458,682     2,185,575,236  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
   

เงินสดรับจากเงินกู้                             -                             -       2,450,000,000  

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้                             -                             -     (2,591,256,415) 

จ่ายเงินปันผล    (2,112,670,037)    (2,103,087,177)    (2,003,518,935) 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้         (71,452,404)         (65,058,642)         (70,440,294) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ   (2,184,122,441)   (2,168,145,819)   (2,215,215,644) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธ ิ       181,888,235         29,312,863        (29,640,408) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี         584,626,123          555,313,260          584,953,668  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี       766,514,358        584,626,123        555,313,260  
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13.2  อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563             
         

    
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 

    
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 
      

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิต้นปี 
 

12.5697 
 

12.1509 
 

11.8029 
 
บวก  รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

 
1.0383 

 
0.9998 

 
0.9645 

  
     กําไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ 

 
0.1175 

 
0.3188 

 
0.2407 

  
     การปรับปรุงกําไรสะสมต้นงวดจากการ 

      

           เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี  0.0119 - - 

หกั   จ่ายคืนทนุ - - - 

หกั   จ่ายเงินปันผล (0.9039) (0.8998) (0.8572) 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิสิน้ปี 12.8335 12.5697 12.1509 

อัตราส่วนของกาํไรสุทธิต่อจาํนวนถัวเฉลี่ยของ 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสาํหรับปี (ร้อยละ) 9.07 10.72 10.09 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเตมิที่สาํคัญ 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิสิน้ปี (พนับาท) 29,995,618 29,379,060 28,400,272 

อตัราสว่นค่าใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 1.93 2.32 2.42 

อตัราสว่นรายได้จากเงินลงทนุ 
      

ตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 10.31 10.68 10.77 

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุ 

ระหวา่งปีตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 24.17 25.78 23.28 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (พนับาท) 29,788,793 28,747,868 27,908,934 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

* มลูคา่การซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงินและการซือ้ขายเงินลงทนุโดยมีสญัญาขายคืนหรือซือ้
คืน และคํานวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหวา่งปี 
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14)  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

14.1) การวิเคราะห์การดาํเนินการที่ผ่านมา 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฯ 

(หน่วย: ล้านบาท) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 (28) กมุภาพนัธ์ 

 
 ปี พ.ศ.   เพิ่ม (ลด)  

 
 ปี พ.ศ.   เพิ่ม (ลด)  

 
        2563          2562   จํานวนเงิน  ร้อยละ           2562          2561   จํานวนเงิน  ร้อยละ 

รายได้จากการลงทุน 
         

รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน    3,051.87     3,054.63           (2.75)     (0.09) 
 

   3,054.63     2,988.96          65.67       2.20  

รายได้ดอกเบีย้        19.57         16.73            2.84     16.95  
 

       16.73         15.92            0.81       5.11  

รวมรายได้    3,071.44     3,071.36            0.08       0.00       3,071.36     3,004.87          66.48       2.21  

ค่าใช้จ่าย 
         

คา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน      550.64       644.05         (93.40)   (14.50) 
 

     644.05       652.08           (8.03)     (1.23) 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ        15.34         15.08            0.26       1.73  
 

       15.08         15.40           (0.32)     (2.05) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์          3.05           2.92            0.14       4.66  
 

         2.92           2.90            0.01       0.35  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน          4.58           4.37            0.20       4.66  
 

         4.37           4.36            0.02       0.35  

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ          1.72           1.67            0.04       2.50  
 

         1.67           1.68           (0.00)     (0.12) 

ดอกเบีย้จ่าย        69.21         66.48            2.74       4.12           66.48         74.23           (7.76)   (10.45) 

รวมค่าใช้จ่าย      644.54       734.57         (90.02)   (12.26)        734.57       750.65         (16.08)     (2.14) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ    2,426.90     2,336.79          90.11       3.86       2,336.79     2,254.23          82.57       3.66  

ในรอบปีบญัชี 2562/63 (สิน้สดุ ณ วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2563) กองทนุรวมฯ มีรายได้รวมประมาณ 3,051.87 ล้านบาท ซึง่
ใกล้เคียงกบัรอบปีบญัชี 2561/62 (สิน้สดุ ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562) ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยรวมดอกเบีย้จ่ายในรอบปีบญัชี 2562/63 

เท่ากบัประมาณ 644.54 ล้านบาท ลดลงจากรอบปีบญัชี 2561/62 เป็นจํานวนประมาณ (90.02) ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อย
ละ (12.26) โดยค่าใช้จ่ายท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งลดลงจากรอบปีบญัชี 2561/62 เป็นจํานวน
ประมาณ (93.40) ล้านบาท จงึทําให้กองทนุรวมฯ มีรายได้จากการลงทนุสทุธิเท่ากบัประมาณ 2,426.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากรอบปี
บญัชี 2561/62 เป็นจํานวนประมาณ 90.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3.86 

การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมฯ 

(หน่วย: ล้านบาท) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 (28) กมุภาพนัธ์ 

 
 ปี พ.ศ.   เพ่ิม (ลด)  

 
 ปี พ.ศ.   เพ่ิม (ลด)  

 
          2563            2562   จํานวนเงิน  ร้อยละ             2562            2561   จํานวนเงิน  ร้อยละ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ     2,426.90      2,336.79             90.11       3.86  
 

    2,336.79      2,254.23             82.57       3.66  

ขาดทนุสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ                 -                  -                    -   N/A  
 

                -                  -                    -   N/A  

กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว   2,426.90    2,336.79         90.11     3.86      2,336.79    2,254.23         82.57     3.66  

          

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย)   2,337.28    2,337.28                    -            -  
 

  2,337.28    2,337.28                    -            -  

กําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วต่อหน่วย (บาท)        1.0383         0.9998           0.0386       3.86  
 

       0.9998         0.9645           0.0353       3.66  

เงินจ่ายปันผลต่อหน่วย (บาท)        0.9346         0.9000           0.0346       3.84           0.9000         0.8671           0.0329       3.79  

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้ว 90%  90%        90%  90%      
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จากผลประกอบการรอบปีบญัชี 2562/63 ข้างต้น กองทุนรวมฯสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานให้กับผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 0.9346 บาท/หน่วย เพิ่มขึน้จากรอบปีบัญชี 2561/62 เป็นจํานวนเท่ากับ 0.0346 บาท/หน่วย หรือเพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 3.84 

สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนของกองทุนรวมฯ                                                                                                                  

(หน่วย: ล้านบาท) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 (28) กมุภาพนัธ์ 

 
 ปี พ.ศ.   เพิ่ม (ลด)  

 
 ปี พ.ศ.   เพิ่ม (ลด)  

 
        2563          2562   จํานวนเงิน  ร้อยละ           2562          2561   จํานวนเงิน  ร้อยละ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
         

เงินรับสทุธิจากการดําเนินงาน    2,458.80     2,321.39         137.42       5.92  
 

   2,321.39     2,306.14          15.25     0.66  

          

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 
         

เงินจ่ายปันผล    2,112.67     2,103.09            9.58       0.46  
 

   2,103.09     2,003.52          99.57     4.97  

เงินจ่ายดอกเบีย้        71.45         65.06            6.39       9.83  
 

       65.06         70.44           (5.38)   (7.64) 

เงินจ่ายลงทนุ (CAPEX)        92.79       123.93         (31.14)   (25.12) 
 

     123.93       120.56            3.37     2.80  

เงินจ่ายคืนเงินกู้                -                -                 -   N/A  
 

              -       141.26        (141.26)  N/A  

รวมเงนิจ่าย    2,276.92     2,292.08         (15.16)     (0.66)      2,292.08     2,335.78         (43.70)   (1.87) 

เงนิทุนสุทธิ      181.89         29.31               29.31        (29.64)     

เงินทนุ ณ วนัต้นปี      584.63       555.31  
   

     555.31       584.95  
  

เงินทนุ ณ วนัสิน้ปี      766.51       584.63  
   

     584.63       555.31  
  

ในรอบปีบญัชี 2562/63 กองทนุรวมฯ มีแหลง่ที่มาของเงินทนุจากเงินรับสทุธิจากการดําเนินงานเท่ากบัประมาณ 2,458.80 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากรอบปีบญัชี 2561/62 เป็นจํานวนประมาณ 137.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5.92 โดยมีปัจจยั
สําคญัจากการลดลงของ คา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน นัน่เอง 

ขณะที่แหลง่ใช้ไปของเงินทนุของกองทนุรวมฯ ในรอบปีบญัชี 2562/63 เท่ากบัประมาณ 2,276.92 ล้านบาท ลดลงจากรอบ
ปีบญัชี 2561/62 เป็นจํานวนประมาณ (15.16) ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ (0.66) ซึง่ส่วนใหญ่ใช้ไปในการ (1) จ่ายปันผล 
(2) จา่ยดอกเบีย้ และ (3) จ่ายงบลงทนุในการปรับปรุงและบรูณะทรัพย์สิน (CAPEX) 
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มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ในรอบปีบญัชี 2562/63 มลูค่าทรัพย์สินรวมที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุเท่ากบั 

31,068 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากรอบปีบัญชี 2561/62 เท่ากับ 391 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 1.27 สะท้อนให้เห็นว่า
ทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินที่มีศกัยภาพและมีผลการดําเนินงานท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 (28) กมุภาพนัธ์ 

 
 ปี พ.ศ.   เพิ่ม (ลด)  

 
 ปี พ.ศ.   เพิ่ม (ลด)  

 
     2563       2562   จํานวนเงิน  ร้อยละ        2562       2561   จํานวนเงิน  ร้อยละ 

เทสโก้ โลตัส สาขา 
         

มหาชยั (Freehold)        678         571             107     18.74  
 

       571         632              (61)    (9.65) 

พิษณโุลก (Freehold)        951         850             101     11.88  
 

       850         845                5      0.59  

ศรีนครินทร์ (Freehold)     3,685      4,143            (458)   (11.05) 
 

    4,143      3,940             203      5.15  

ประชาช่ืน (Freehold)     1,667      1,738              (71)     (4.09) 
 

    1,738      1,641               97      5.91  

สมยุ (Leasehold)        989         992               (3)     (0.30) 
 

       992      1,013              (21)    (2.07) 

พระราม 1 (Leasehold)        866         810               56       6.91  
 

       810         826              (16)    (1.94) 

บ้านฟ้า ลําลกูกา (Leasehold)        599         568               31       5.46  
 

       568         572               (4)    (0.70) 

รังสิต คลอง 7 (Freehold)     1,430      1,455              (25)     (1.72) 
 

    1,455      1,431               24      1.68  

กระบี่ (Freehold)     2,046      1,955               91       4.65  
 

    1,955      1,886               69      3.66  

เพชรบรูณ์ (Leasehold)        866         912              (46)     (5.04) 
 

       912         834               78      9.35  

สิงห์บรีุ (Freehold)        803         751               52       6.92  
 

       751         765              (14)    (1.83) 

ระนอง (Freehold)        636         592               44       7.43  
 

       592         586                6      1.02  

ทุง่สง (Freehold)        850         789               61       7.73  
 

       789         800              (11)    (1.38) 

ปราณบรีุ (Freehold)        875         773             102     13.20  
 

       773         779               (6)    (0.77) 

อมตะนคร (Leasehold)     2,167      2,250              (83)     (3.69) 
 

    2,250      1,950             300    15.38  

แม่สาย (Freehold)        816         783               33       4.21  
 

       783         736               47      6.39  

เสนา (Leasehold)        384         354               30       8.47  
 

       354         327               27      8.26  

นครศรีธรรมราช (Freehold)     1,387      1,321               66       5.00  
 

    1,321      1,353              (32)    (2.37) 

ภเูก็ต (Freehold)     3,184      3,115               69       2.22  
 

    3,115      3,034               81      2.67  

รังสิต-นครนายก (Leasehold)        647         617               30       4.86  
 

       617         631              (14)    (2.22) 

บางป ู(Leasehold)        760         736               24       3.26  
 

       736         765              (29)    (3.79) 

ศาลายา (Freehold)     2,116      1,993             123       6.17  
 

    1,993      2,093            (100)    (4.78) 

นวนคร (Freehold)     2,666      2,609               57       2.18  
 

    2,609      2,387             222      9.30  

รวม   31,068    30,677             391       1.27      30,677    29,826             851      2.85  
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิของกองทุนรวมฯ 

 กองทนุรวมฯ ได้วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินที่สําคญัต่อโครงสร้างทางการเงิน และการประกอบกิจการของกองทนุรวมฯ 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

อตัราสว่นทางการเงินที่สาํคญั สาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 29 (28) กมุภาพนัธ์ 
  ปี พ.ศ.  

              2563              2562              2561  

อตัราสว่นแสดงมลูคา่ตลาด (Market Value Ratio)       

ราคาตลาด (ณ วนัที่สิน้ปี) ตอ่หน่วย (บาท)            20.10             19.70             17.30  

อตัราสว่นราคาตลาด (ณ วนัที่สิน้ปี) ตอ่ราคา IPO (10.40 บาทตอ่หน่วย)              1.93               1.89               1.66  

อตัราสว่นราคาตลาด (ณ วนัที่สิน้ปี) ตอ่ราคาพาร์ (10.1948 บาทตอ่หน่วย)              1.97               1.93               1.70  

อตัราสว่นราคาตลาดตอ่สินทรัพย์สทุธิ (ณ วนัที่สิน้ปี)              1.57               1.57               1.42  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitibility Ratio)       

อตัราสว่นรายได้จากการลงทนุสทุธิตอ่รายได้รวม 79.01% 76.08% 75.02% 

อตัราเงินปันผลตอ่ราคา IPO (10.40 บาทตอ่หน่วย) 8.99% 8.65% 8.34% 

อตัราเงินปันผลตอ่ราคาพาร์ (10.1948 บาทตอ่หน่วย) 9.17% 8.83% 8.51% 

อตัราเงินปันผลตอ่สินทรัพย์สทุธิ (ณ วนัที่สิน้ปี) 7.28% 7.16% 7.14% 

อตัราเงินปันผลตอ่ราคาตลาด (ณ วนัที่สิน้ปี) 4.65% 4.57% 5.01% 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการชําระหนี ้(Leverage Ratio)       

อตัราสว่นเงินกู้ยมืตอ่สินทรัพย์สทุธิ 8.17% 8.34% 8.63% 

อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่เงินกู้ยืม 31.29% 23.86% 22.67% 

14.2) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบในอนาคต (Forward Looking) 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นศูนย์การค้า เทสโก้  โลตัส 
ปัจจุบันมีจํานวน 23 สาขา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว  เพื่อสร้างรายได้ในรูปของเงินปันผลและการเติบโตของเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาประโยชน์ของกองทนุฯ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ปัจจัยภายใน:  

1) ข้อจํากัดในเร่ืองการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่  ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.  ซึ่งทําให้
กองทนุฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุเพื่อนําเงินมาใช้ในการลงทนุในศนูย์การค้าโครงการใหม่เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนส่วน
เพิ่มให้กบักองทนุฯ ได้   

2) ข้อจํากัดในการกู้ ยืมเงินเพื่อนํามาพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เน่ืองจากปัจจุบนั กองทุนได้ใช้วงเงินในการกู้ ยืมดงักล่าว 
(10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ไปเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขานวนครแล้ว 
อย่างไรก็ตามกองทุนมีนโยบายกันสํารองเงินทุนจากรายได้สุทธิก่อนจ่ายปันผลเพื่อสํารองใช้ในการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ตามแผนงานของกองทนุฯ   
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ปัจจัยภายนอก:   
1) ภาคธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการแข่งขนัสงู อาทิเช่น การแข่งขนัทางด้านราคา มีการใช้งบประมาณในการจัด
โปรโมชัน่ โฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพื่อดึงลกูค้ามาใช้บริการ  โดยปัจจบุนักองทนุฯ มีทัง้คู่แข่งทางตรง (ประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกเหมือนกบัศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั) และคู่แข่งทางอ้อม (ห้างสรรพสินค้าที่เปิดตวัใหม่บริเวณใกล้เคียง) 
เกิดขึน้มากซึง่อาจสง่ผลกระทบทําให้ผู้ เช่าหรือผู้ใช้บริการของกองทนุฯ ลดลงได้   

2) ความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งผลต่อความเช่ือมั่นและกําลังซือ้ของผู้มาใช้บริการใน
ศนูย์การค้าฯ  และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าของกองทนุฯ ซึง่ทําให้
กองทนุฯ ไม่สามารถปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าได้ตามเป้าหมาย 

3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก
โดยรวม เป็นเหตุให้ผู้ เช่าต้องมีการปรับตวัเพื่อดํารงความสามารถในการแข่งขนั เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด การใช้ระบบการชําระเงินแบบ Digital Payment เป็นต้น ซึง่อาจทําให้ผู้ เช่ามีต้นทนุในการ
ประกอบธุรกิจที่มากขึน้ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าของกองทนุฯ ซึง่
ทาํให้กองทนุฯ ไม่สามารถปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าได้ตามเป้าหมาย 
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15) ความเหน็ของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 

 

 




