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สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของกองทุน
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(คําเตือน: กองทุนมีทรัพยสินในสวนที่เปนสิทธิการเชาประมาณรอยละ 30 ที่มีอายุจํากัด หากไมมีการเพิ่มทุน มูลคาทรัพยสิน
ดังกลาวจะทยอยลดลงจนเทากับศูนย เมื่อสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2586)

ชื่อกองทุน (ไทย)
ชื่อกองทุน (อังกฤษ)
ชื่อยอหลักทรัพย
ชื่อผูดูแลผลประโยชน
วันจัดตั้งกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
HPF
ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อผูสอบบัญชี บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
13 ธันวาคม 2556

2,171,400,000 ราคาปด ณ วันทําการสุดทายของป

Market Cap (ลานบาท)

4.62

4,380,442,463.95 NAV/หนวย 9.3164 ทุนจดทะเบียน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

13 ธ.ค. 56

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง

Price/NAV

0.50 เทา

4,421,760,000 Par /หนวย 9.408
2.29 ป

อายุสัญญาเชาคงเหลือ

0 % ลงทุนทางออมผานการถือหุน

อายุสัญญาเชาคงเหลือเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WALE) = 2.29 ป
50%

42%

40%

กรรมสิทธิ์

36%

470,000,000

อายุสัญญาเชาคงเหลือเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

สัดสวนการลงทุน
100 % ลงทุนตรง

จํานวนหนวย

64%

สิทธิการเชา

30%

25%

20%

22%
11%

10%
0%

ป 2565

ป 2566

ป 2567

หลังจากป 2567

รายละเอียดรายไดตามผูเชา
สัดสวนรายไดแบงตามสัญชาติของผูเชา

ไทย แคนาดา
4.2% 2.6%
อิตาลี
2.4%
ออสเตรเลีย
4.5%

เหล็ก
7.8%

อื่นๆ
12.0%
ญี่ปุน
40.1%

จีน, ฮองกง
17.7%
เยอรมัน
6.2%

สัดสวนรายไดแบงตามประเภทอุตสาหกรรม
โลจิสติกส อื่นๆ
3.4%
7.0%
ยานยนต
33.0%

อุตสาหกรรม
7.1%
อุปโภค
บริโภค
23.4%

อิเล็คทรอนิกส
18.3%

USA
10.4%
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โครงสรางเงินทุน
สินทรัพยรวม

4,458,682,085.36

หนี้สินรวม

79,940,889.28

สวนทุน

4,421,759,999.98
8

ขาดทุนสะสม

(43,018,803.90)

สัดสวนการกูย ืม

N/A

Credit rating

ไมมี

ผูถือหนวยรายใหญ (ณ 7 ธันวาคม 2564)

หนวย
%
107,887,100 22.95

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2. บมจ. ธนาคารกรุงไทย

47,000,000 10.00

3. บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
5. นายทวี ปยะพัฒนา
Foreign Limit
49%
Current Foreign Holding
0.08%

ทรัพยสินที่ลงทุน

ราคาประเมินตามวิธีรายได

กรรมสิทธิ์

3,074,700,000 บาท

สิทธิการเชา

1,228,000,000 บาท

32,316,000

6.88

24,006,500
21,158,800

5.11
4.50

ผูประเมิน
บริษัท เซาทอีส เอเซีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

นโยบายการจายเงินปนผล
จายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง
จายไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ

2560
เงินปนผล (บาท/หนวย)
เงินลดทุน (บาท/หนวย)

2561

2562

2563

0.3750 0.3331 0.2735 0.3710
-

-

0.1220

-

2564

ตั้งแตจัดตั้ง

-

3.2066

0.4220

0.5440

ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทุน
สมมติฐานสําคัญในการคํานวณ IRR
ใชมูลคาสินทรัพยสุทธิวันที่ 31 ธ.ค. 64 ที่ 9.3164 บาท/หนวย*

Expected IRR

6.67%

• กระแสเงินสดคํานวณจากรายงานประเมินเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
• คาใชจา ยระดับกองทุนตามสัญญา (% ตอรายไดรวม) 11.85%
หมายเหตุ:
* ทั้งนี้หากใชสมมติฐานการคํานวณ IRR ที่ใชราคาปด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ 4.62 บาท จะไดคา Expected IRR
เทากับ 16.29%
** ขอมูลที่แสดงขางตนเปนเพียงขอมูลประมาณการและไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี ซึ่งอาจมีเหตุการณที่ทําให
ปจจัยหรือสมมติฐานที่ใชอางอิงเปลี่ยนแปลงไปอยางมีสาระสําคัญ สงผลใหผลการดําเนินงานจริงไมเปนไปตามคาด
บริ ษั ท จั ด การจึ ง ไม อ าจรั บ ประกั น ได ว าข อ สมมติ ฐานที่ กํ าหนดไว จ ะเกิ ด ขึ้น ตามที่ คาดการณ ดั ง นั้ น ผู ใ ช ข อ มู ล ควร
ระมัดระวังและใชวิจารณญาณอยางถี่ถวนในการวิเคราะหผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน
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ผลการดําเนินงาน
อัตราคาเชาเฉลี่ย

อัตราเชา (Occupancy Rate)

บาท/ตร.ม./เดือน

190.00

80.00%

188.00

60.00%

186.00

40.00%

184.00
182.00
2560

2561

2562

2563

20.00%

2564

2560

2561

รายได (Revenue)

2563

2564

2563

2564

กําไร

260

300

240

200

ลานบาท

ลานบาท

2562

220

100
0
-100

200
2560

2561

2562

2563

2564

2561

2562

-200

ตัวเลขทางการเงินที่สําคัญ
รายไดคา เชา (ลานบาท)
รายไดอนื่ (ลานบาท)
กําไรจากการลงทุนสุทธิ (ลานบาท)
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (ลานบาท)
กําไรตอหนวย (บาท)
เงินปนผลตอหนวย (บาท )
เงินลดทุนตอหนวย (บาท)
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (ลานบาท)
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (ลานบาท)
เงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ (ลานบาท)
สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)
ราคา*/สินทรัพยสุทธิตอหนวย
อัตราการจายเงินปนผล* (%)
มูลคาตามราคาตลาด (ลานบาท)
ราคาปด (บาท)
*คํานวณโดยใชราคาปด ณ วันทําการสุดทายของแตละป
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2560

2564
253.24
2.77
198.52
187.71
0.3993
0.4220
174.48
(189.41)
(14.93)
9.3164
0.50
N/A
2,171.40
4.62

2563
230.62
4.31
177.78
233.79
0.4974
0.3710
115.44
(192.70)
(77.26)
9.3200
0.52
7.63
2,284.20
4.86

2562
225.13
3.00
171.26
(143.63)
(0.3056)
0.2735
0.1220
169.18
(158.25)
10.93
9.2326
0.53
5.56
2,312.40
4.92
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การวิเคราะหและคําอธิบายถึงการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
สําหรับรอบปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีรายไดรวม 256.01 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากรายไดรวมป 2563 และป 2562 คิด
เปนรอยละ 8.97 และรอยละ 12.22 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากอัตราการเชาที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีคาใชจายทั้งสิ้น 57.48 ลานบาท
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.57 และ รอยละ 1.07 เมื่อเทียบกับปสิ้นสุด 2563 และ 2562 ตามลําดับ กําไรจากการลงทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 198.52 ลานบาท หรือรอยละ 77.55 ของรายไดรวม โดยกําไรจากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 11.67
และ 15.92 เมื่อเทียบกับปสิ้นสุด 2563 และ2562 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในระหวางป 2564 กองทุนรวมมีขาดทุนจากการประเมินมูลคา
ทรัพยสินจํานวน 10.80 ลานบาท ทําใหมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 187.71 ลานบาท

ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม
สินทรัพยรวมของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 4,458.68 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.21 และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.78 เมื่อ
เทียบกับสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ โดยประกอบดวยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตาม
ราคายุติธรรม 4,302.70 ลานบาทซึ่งคิดเปนรอยละ 96.50 ของสินทรัพยรวม หนี้สินรวมของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เทากับ 79.94 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.96 และรอยละ 5.56 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562
ตามลําดับ โดยสวนใหญประกอบดวยเงินมัดจําจากผูเชาคิดเปนรอยละ 90.10 ของหนี้สินรวม
ประเภทรายงานของผูสอบบัญชีลาสุด

 ไมมีเงื่อนไข

 อื่นๆ

ตารางคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน สําหรับป 2564
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด

คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมผูบ ริหารอสังหาริมทรัพย
คาใชจา ยในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย
คาใชจา ยดานการจัดการอสังหาริมทรัพย*
คาเบีย้ ประกันภัย
ภาษีที่เกีย่ วของ
คาใชจา ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจา ยอื่น ๆ

อัตราที่เรียกเก็บจริง

(% ของ NAV)
0.42%
0.02%
0.03%
ไมไดเรียกเก็บ
ไมไดเรียกเก็บ
0.30%
0.29%
0.19%
0.01%
0.00%
ไมไดเรียกเก็บ
0.01%
0.04%

% ของกําไรสุทธิ
ป 2564

9.78%
0.49%
0.73%
ไมไดเรียกเก็บ
ไมไดเรียกเก็บ
6.96%
6.88%
4.32%
0.23%
0.02%
ไมไดเรียกเก็บ
0.29%
0.88%

*ไดแก คานายหนา, คาบริการสวนกลาง และคาบริการรักษาความปลอดภัย
หมายเหตุ:
1. คาใชจายบางรายการไมไดคิดเปนอัตรารอยละของ NAV ดังนั้น เพดานคาใชจายนี้จึงเปนเพียงการประมาณเพื่อคํานวณเปนอัตรารอยละของ NAV
2. NAV ที่นํามาคํานวณไดแก NAV เฉลี่ยป 2563 และป 2564 เทากับ 4,379,591,830.02 บาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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สรุปปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการแขงขัน
การแขงขันที่สูงของผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทเดียวกับกองทุนรวม อาจสงผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม บริษัทคูแขงดังกลาวหลายแหงตางมีแหลงเงินทุนและปจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่อาจเอื้อใหสามารถแขงขันกับกองทุนได ซึ่งการ
แขงขันดังกลาวอาจเพิ่มตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย หรือลดอัตราการเชา และ/หรืออัตราคาเชาที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูเชา
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา
ความออนแอทางฐานะการเงินของผูเชารายใหญหรือผูเชารายเล็กจํานวนหลายรายรวมกัน อัตราการวางของโรงงานเนื่องจากการผิดสัญญา
ของผูเชา หรือการไมตอสัญญาเชาหลักจากสัญญาเชาหมดอายุอาจสงผลกระทบในดานลบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยปกติผูเชา
จะจายเงินประกันการเชาเปนมูลคาเทากับคาเชา 3 – 5 เดือน ซึ่งกองทุนรวมสามารถริบเงินประกันการเชาดังกลาวได หากกองทุนรวมไม
สามารถเรียกเก็บคาเชาจากผูเชาไดตามกําหนด อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนรวมจําเปนตองใหผูเชายายออกตามกฎหมายเนื่องจากผูเชา
ไมยอมจายคาเชาหรือหรือผิดสัญญาเชานั้น ระยะเวลาตามกฎหมายที่ใชในการบังคับผูเชาใหออกจากพื้นที่ และ/หรือเวลาที่ใชในการหาผู
เชาใหมอาจนานเกินกวา 3 – 6 เดือน ซึ่งความลาชาดังกลาวอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม
ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชา
ในกรณีที่สภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลง อาจสงผลใหผูเชาเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา หรือยกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนดอายุสัญญาเชา ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนดังกลาวอาจเปนเงื่อนไขที่เปนการเอื้อประโยชนตอกองทุนนอยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญา
เชาที่ไดทําไวในปจจุบัน หรือในกรณีที่มีผูเชาจํานวนมากไมตออายุสัญญาเชาและกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชา
รายเดิมไดในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณตางๆ ดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม
ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน รวม เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาภายในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกันกับที่ทรัพยสินของกองทุนตั้งอยู ซึ่ง
อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการหาผูเชาระหวางโรงงานที่กองทุนรวมเปนเจาของและโรงงานที่กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนเจาของได อยางไรก็ตาม โรงงานที่กลุมบริษัทดังกลาวเปนเจาของกับโรงงานของกองทุน
รวมจะมีความแตกตางกันในเรื่องของพื้นที่เชา คุณลักษณะของโรงงาน สิทธิประโยชนทางภาษีของผูเชา และทําเลที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม/
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดังกลาว รวมทั้งการกําหนดอัตราคาเชาก็เปนราคาตลาด ซึ่งผูเชาจะเปนผูตัดสินใจเลือกตามความตองการ
ความเสี่ยงจากการเลื่อนสัญญาเชาของผูเชาตางชาติในชวงสถานการณ COVID-19
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 และมาตรการปดเมืองซึ่งเปนอุปสรรคตอการเขาประเทศของนักลงทุนตางชาติที่มีความประสงคและ/หรือ
ที่ไดเขาทําสัญญาเชากับกองทุน ทําใหผูเชาตางชาติของกองทุนบางรายที่ไมสามารถเขาประเทศขอเลื่อนสัญญาเชากับกองทุน ซึ่งการเลื่อน
สัญญาเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกองทุนในระยะสั้น

ขอมูลเบือ้ งตน
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท

0-2649-2000

URL

www.mfcfund.com

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง

ธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

0-2470-3200-1

URL

www.kasikornbank.com
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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สวนที่ 2 การดําเนินกิจการของกองทุน
1.

ขอมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน (ไทย)
ชื่อกองทุน (อังกฤษ)
ชื่อยอ
อายุโครงการ
วันที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
มูลคาทุนจดทะเบียน
ประเภทโครงการ
ลักษณะโครงการ
บริษัทจัดการ
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
HPF
ไมกําหนดอายุโครงการ
23 มกราคม 2557
4,421,760,000 บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ระบุเฉพาะเจาะจง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

2.

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน

2.1

นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงานสําเร็จรูปใหเชา โดยการเขาซื้อกรรมสิทธิ์ (Freehold) ที่ดินและอาคาร
โรงงาน จํานวน 47 โรง และสิทธิการเชา (Leasehold) ในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง ในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอเชเอ ชลบุรี 1 (ชื่อเดิม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) นิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 (ชื่อเดิม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด) และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี (ชื่อเดิม เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี) พรอมทั้งสวนควบ ระบบ
สาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของที่ติดตั้งและใชงานอยูบนที่ดินและอาคารดังกลาว โดยกองทุนรวมมีเปาหมายใน
การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุน โดยการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน
ของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุนในรูปของเงินปนผลอยางตอเนื่อง
ระยะกลางถึงระยะยาว รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด
ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด

2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในปที่ผานมา
- ไมม-ี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

6 | Page

2.3

โครงสรางของการบริหารจัดการกองทุน
ผูถือหนวยลงทุน
ลงทุน

ผูดูแลผลประโยชน
ธ.กสิกรไทย

ตรวจสอบดูแล
การจัดการ
คาธรรมเนียม

ผลตอบแทน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาเหมราช
อินดัสเตรียล

บริหารจัดการ
กองทุน
คาธรรมเนียม

รายไดจาก
การปลอยเชา

ลงทุนในกรรมสิทธิ์สมบูรณ
และสิทธิการเชา

โรงงานสําเร็จรูปใหเชา
ชําระคาเชาตามสัญญา

ปลอยเชา
ผูเชารายยอย

ผูจัดการกองทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี

จางบริหาร
ทรัพยสิน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ประสานงาน
ผูเชารายยอย

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูบริหารอสังหาริมทรัพยและผูถือหนวยรายใหญ
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล มีผูถือหนวยรายใหญ ไดแก
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหนวยลงทุนคิดเปนรอยละ 22.95 ของหนวย
ลงทุนทั้งหมด โดยทีบ่ ริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุน และเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารโรงงานในนิคม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกันกับกองทุน
การบริหารจัดการกองทุน
การบริหารจัดการกองทุนจะอยูภายใตโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอดูสําเนาโครงการจัดการ
กองทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือสามารถดูรายละเอียดไดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหม
ราชอินดัสเตรียล ในเว็บไซตบริษัทจัดการ www.mfcfund.com
2.4

ขอมูลของทรัพยสินของกองทุน

2.4.1

ทรัพยสินของกองทุนรวม
มูลคาทรัพยสิน ทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล ณ
31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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ประเภททรัพยสนิ

มูลคาทรัพยสนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

อสังหาริมทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินฝากธนาคาร
รายไดคา เชาคางรับ
ลูกหนี้ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอื่น
รวมมูลคาทรัพยสินของกองทุน
คาใชจา ยคางจาย
คาเชารับลวงหนา
เงินมัดจํารับจากผูเชา
หนี้สินอื่น
รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาตอหนวยลงทุน
2.4.2

4,302,700,000.00
102,470,392.04
43,598,922.40
3,431,658.61
478.98
6,480,633.33
4,458,682,085.36
5,217,348.06
1,964,782.60
72,023,913.40
734,845.22
4,378,741,196.08
470,000,000 หนวย
9.3164 บาท

98.26
2.34
1.00
0.08
0.00
0.15

0.12
0.04
1.64
0.02

ขอมูลของอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง เนื้อที่ 144-3-79.1 ไร
และสิทธิการเชาในที่ดินและอาคารโรงงานจํานวน 57 โรง เนื้อที่ 58-0-24.5 ไร รวมทั้งสิ้น 104 โรง เนื้อที่รวม 203-0-3.6
ไร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
พื้นที่ดนิ
ราคาประเมิน
ราคาที่เขาลงทุน
รายละเอียด
(ไร-งาน- ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
(บาท)
ตร.ว.)
(บาท)
กรรมสิทธิ์สมบูรณ
1. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
29-2-64
469,000,000
466,000,000
จํานวน 7 โรงงาน
2. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
92-3-90.1
1,991,000,000
1,888,900,000
จํานวน 23 โรงงาน
3. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1
22-1-25
760,000,000
719,800,000
จํานวน 17 โรงงาน
สิทธิการเชา
1. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
9-2-1
251,000,000
214,500,000
จํานวน 12 โรงงาน
2. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
24-3-56.3
702,000,000
584,400,000
จํานวน 33 โรงงาน
3. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 7-1-78.8
130,000,000
107,100,000
จํานวน 2 โรงงาน
4. โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี 16-0-88.4
397,000,000
322,000,000
จํานวน 10 โรงงาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

8 | Page

อายุโรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงงานทั้ง 104 โรง ที่กองทุนรวมลงทุนมีอายุโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามพื้นที่โรงงานใหเชานับ
จากกอสรางแลวเสร็จ เทากับ 12.90 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุโรงงาน (ป)

นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
ชลบุรี 1

นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิรนซีบอรด
(ระยอง)

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอสระบุรี

รวม

จํานวน
(โรง)

ขนาด
(ตาราง
เมตร)

ตั้งแต 5 - 7 ป

1

3,008

-

-

-

-

-

-

1

3,008

ตั้งแต 8 - 10 ป

14

14,784

13

9,563

14

19,312

8

10,676

49

54,335

ตั้งแต 11 - 15 ป

1

2,549

16

28,701

5

8,220

2

3,860

24

43,330

มากกวา 15 ป

3

3,426

27

46,018

-

-

-

-

30

49,444

19

23,767

56

84,282

19

27,532

10

14,536

104

150,117

รวม

2.5

ขนาด
(ตาราง
เมตร)

นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน
ซีบอรด 1
ขนาด
จํานวน
(ตาราง
(โรง)
เมตร)

จํานวน
(โรง)

ขนาด
(ตาราง
เมตร)

จํานวน
(โรง)

จํานวน
(โรง)

ขนาด
(ตาราง
เมตร)

การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดหาผลประโยชนโดยนําพื้นทีโ่ รงงานทั้งหมด 150,117 ตารางเมตร ออกใหเชาแกผู
เชาเพื่อนําไปประกอบกิจการ โดยมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย
รายละเอียดผูเชา ณ 31 ธันวาคม 2564
สัดสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม แบงตามประเภทอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
3.4%

อื่นๆ
7.0%

เหล็ก
7.8%

ยานยนต
33.0%

อุตสาหกรรม
7.1%
อุปโภค บริโภค
23.4%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

อิเล็คทรอนิกส
18.3%
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สัดสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม แบงตามสัญชาติของผูเชา
แคนาดา
2.6%
ไทย
4.2%

อื่นๆ
12.0%

อิตาลี
2.4%
ออสเตรเลีย

ญี่ปุน
40.1%

4.5%

จีน, ฮองกง
17.7%
เยอรมัน
6.2%

สหรัฐอเมริกา
10.3%

อายุสัญญาเชาสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ภายในป 2565

ภายในป 2566

ภายในป 2567 หลังจากป 2567

อัตราการเชา
อัตราการเชาพื้นที่ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับรอยละ 74.97 ของพื้นที่เชาทัง้ หมด
2.6

การกูยืมเงิน
กองทุนรวมไมมีการกูยืมเงินในระหวางรอบปบัญชีที่ผานมา

3.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยที่ลงทุน

3.1

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงรอยละ 6.2 ในป 2563 สวนหนึ่งเปนผลจากฐานการ
ขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในชวงเดียวกันของปกอนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 ระลอกสองในเดือนเมษายน
2563 โดยมูลคาการสงออกสินคา การอุปโภค บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 18.8 รอยละ 0.3 และ
รอยละ 3.4 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 2.2 ของ GDP
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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เศรษฐกิจไทยในป 2565 มีแนวโนมที่จะฟนตัวดีขึ้นโดยคาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5-4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศ ที่แมจะเผชิญกับการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอน แตก็มีแนวโนมที่จะ
สงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขอยางจํากัดในชวงไตรมาสแรกของป 2565 ประกอบกับความคืบหนาในการกระจาย
วัคซีนและการปรับพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจตอแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลและปองกันการระบาด
มากขึ้น ทําใหภาครัฐสามารถผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดได นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังจะไดรับแรงสนับสนุนจาก
การฟนตัวของภาคบริการโดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการผอนคลายมาตรการเพื่อเปดรับนักทองเที่ยว
ตางชาติและการขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคา โลก
อยางไรก็ดี ยังมีขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2565 ใหขยายตัวไดต่ํากวาที่คาดไว
อันเปนผลจากความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัส แรง
กดดันดานเงินเฟอจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก รวมทั้งขอจํากัดจากเงื่อนไข
ดานฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ และความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก
(ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
3.2

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.2
ในขณะที่ป 2563 MPI หดตัวรอยละ 9.3 โดยอุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัวในป 2564 ไดแก อุตสาหกรรมรถยนต มีการ
เพิ่มขึ้นในตลาดสงออก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัวจากการคลี่คลายของสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ดีในสวนของตลาดในประเทศยังคงชะลอตัว รวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส ที่มีความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความตองการใช CloudComputing
และ Data Center รวมถึงความตองการใชอุปกรณที่จําเปนในการทํางานและการศึกษาทางไกล

ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อยูที่ระดับ 97.26 ขยายตัว
จากชวงเดียวกันของป 2563 (91.81) รอยละ 5.93 อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2563 อาทิ การผลิตยานยนต การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และการผลิตเหล็กและเหล็ก
กลาขั้นมูลฐาน เปนตน สําหรับแนวโนมป 2565 คาดวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ึนกวาป 2564 และอาจจะ
กลับไปเทียบเทา กับป 2561 ขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุใหมโอไมครอน (Omicron)
เมื่อชวงตนเดือนธันวาคม 2564 และ การควบคุมการแพรระบาดรวมทั้งการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันดวย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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ในชวงเดือน ม.ค. – ต.ค. (10 เดือนแรก) ของป 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยเฉลี่ยมีคา 82.0
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2563 (84.24) และดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูท่ีระดับ 92.07 ลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2563 (93.66) สําหรับแนวโนมในป 2565 คาดวาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดี
ขึ้น เนื่องจากการผอนคลายมาตรการล็อกดาวนที่ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และอุปสงคในประเทศฟนตัว สงผลดีตอภาคการผลิตและอุตสาหกรรม แตยังคงตองเฝาระวังการกลายพันธุของสายพันธุ
ใหมโอไมครอนที่ตรวจพบเปนสายพันธุลาสุดจากสายพันธุเดลตา นอกจากนี้ยังตองพิจารณาปจจัยราคาพลังงานและการ
ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและภาคกอสราง
(ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2564 และแนวโนมป 2565, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
3.3

ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสที่ 3 ที่ผานมายังคงไดรับปจจัยบวกจากนักลงทุนชาวจีนที่กําลังขยายฐานการผลิต
และพุงเปามาที่ภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายผลักดันของรัฐบาล สําหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสที่ 3 ปพ.ศ.
2564 ที่ผานมา แมวาจะยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แตพบวาจากปจจัยดังกลาวไมได
สงผลใหความตองการลดลง เพียงแคนักลงทุนตางชาติยังไมสามารถเดินทางมาดูสถานที่ประกอบการหรือเขามาทํา
สัญญาไดอยางปกติเหมือนในชวงไตรมาสกอนหนา ซึ่งความตองการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตั้งโรงงานในประเทศ
ไทยยังคงมีอยางตอเนื่อง
(ที่มา: ตลาดนิคมอุตสาหกรรมไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2564, Colliers)
สถิติการยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนของตางชาติในป 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มีโครงการยื่นขอรับการสงเสริมจํานวน 783
โครงการ มูลคาเงินลงทุน 455,331 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) จํานวนโครงการลดลงรอยละ 9
สวนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 169 โดยญี่ปุนมีจํานวนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมมากที่สุด 178 โครงการ คิดเปนรอยละ
23 ของโครงการลงทุนตางประเทศทั้งหมด สําหรับมูลคาเงินลงทุนสูงที่สุดมาจากญี่ปุนเชนกัน มูลคารวม 80,733 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 18 ของมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริม
(ที่มา: รายงานและสถิติการลงทุนจากตางประเทศป 2564 มกราคม-ธันวาคม, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน)
อุปทาน, การครอบครองพื้นที่และอัตราวางของโรงงานสําเร็จรูปใหเชา ป 2559 ถึง ไตรมาส 2 ป 2564
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(ที่มาของขอมูล: CBRE Research Q3/2021)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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อุปทานของโรงงานสําเร็จรูปใหเชาในชวงไตรมาส 2 ป 2564 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนมาก
ใหความสําคัญกับการสรางโรงงานประเภท Buid-to-Suit มากขึ้น โดยสัญญาเชาของโรงงานประเภท Buid-to-Suit
สวนมากจะมีอายุ 10 ปขึ้นไป
อุปสงคของโรงงานสําเร็จรูปใหเชาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคาดวามาจากกลุมอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตในชวงการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และมีความตองการพื้นที่โรงงานและพื้นที่จัดเก็บสินคา เชน ธุรกิจอีคอมเมิรซและโลจิสติกส
ดังนั้น ในขณะที่อุปทานของโรงงานสําเร็จรูปใหเชายังคอนขางทรงตัว แตความตองการโรงงานจากบางกลุมธุรกิจทําให
อัตราวางของตลาดโรงงานสําเร็จรูปใหเชาในชวงไตรมาส 2/2564 ปรับตัวลดลงอยูที่ รอยละ 17.3
(ที่มา: CBRE Research Q3/2021)

4.

ปจจัยความเสี่ยง

4.1

ความเสี่ยงจากการแขงขัน
ผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทเดียวกับกองทุนรวมอาจนํามาซึ่งการแขงขันที่สูงทั้งในดานการลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและการแสวงหาผูเชา ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจสงผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทคูแขงดังกลาวหลายแหงตางมีแหลงเงินทุนและปจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่อาจเอื้อให
สามารถแขงขันกับกองทุนได ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจเพิ่มตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย หรือลดอัตราการเชา
และ/หรืออัตราคาเชาที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูเชา

4.2

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา
ความสํ า เร็ จ ทางด า นการเงิ น ของกองทุ น รวมส ว นหนึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ความสํ า เร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ ของผู เ ช า และ
ความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา ดังนั้น ความออนแอทางฐานะการเงินของผูเชารายใหญหรือผูเชารายเล็ก
จํานวนหลายรายรวมกัน อัตราการวางของโรงงานเนื่องจากการผิดสัญญาของผูเชา หรือการไมตอสัญญาเชาหลักจาก
สัญญาเชาหมดอายุอาจสงผลกระทบในดานลบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยปกติผูเชาจะจายเงินประกันการ
เชาเปนมูลคาเทากับคาเชา 3 – 5 เดือน ซึ่งกองทุนรวมสามารถริบเงินประกันการเชาดังกลาวได หากกองทุนรวมไม
สามารถเรียกเก็บคาเชาจากผูเชาไดตามกําหนด อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนรวมจําเปนตองใหผูเชายายออกตาม
กฎหมายเนื่องจากผูเชาไมยอมจายคาเชาหรือหรือผิดสัญญาเชานั้น ระยะเวลาตามกฎหมายที่ใชในการบังคับผูเชาให
ออกจากพื้นที่ และ/หรือเวลาที่ใชในการหาผูเชาใหมอาจนานเกินกวา 3 – 6 เดือน ซึ่งความลาชาดังกลาวอาจสงผล
กระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวม

4.3

ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชา
ในกรณีที่สัญญาเชามีการยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา หรือในกรณีที่สภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจจะสงผลใหผูเชาเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนดังกลาวอาจเปนเงื่อนไขที่
เปนการเอื้อประโยชนตอกองทุนนอยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาเชาที่ไดทําไวในปจจุบัน หรือในกรณีที่มีผูเชาจํานวน
มากไมตออายุสัญญาเชาและกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชารายเดิมไดในเวลาอันสมควร กรณี
และเหตุการณตางๆ ดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

4.4

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ/หรืออุทกภัย
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ/หรืออุทกภัย (ภัยน้ําทวม) ที่เกิดขึ้นได
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอทั้งผูเชาอสังหาริมทรัพยและกองทุน ทางดานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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หรือการไมตออายุสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม ปจจุบันอสังหาริมทรัพยในแตละนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่กองทุนรวมลงทุนมีที่ตั้งอยูใน
ระดับสูงกวาน้ําอยางมาก ตั้งแต +44 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางของเขตประกอบการดับบลิวเอชเอระยอง ไป
จนถึง +134 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี สวนเขตประกอบการดับบลิว
เอชเอสระบุรีไมไดตั้งอยูในเขตพื้นที่รับน้ําของลุมน้ําเจาพระยา และมีจุดเชื่อมกับคลองหนองรู คลองเพรียว และคลองระ
พีพัฒน ซึ่งเขตประกอบการดับบลิวเอชเอสระบุรี ตั้งอยูในพื้นที่ที่สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 – 8 เมตร และสูงกวา
ระดับน้ําในคลองทั้งสามที่ 2 – 4 เมตร นอกจากนี้ การออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไดใชรางระบายน้ําขนาดใหญ และความลาดชันของนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมยังชวยใหการระบายน้ําฝนหรือพายุฝนไดอยางรวดเร็ว บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน) ไดวางมาตรการปองกันเหตุการณไมคาดฝนอันอาจเกิดจากพายุฝนและมีทีมงานคอยเฝาระวังที่หนางาน
ตลอด 24 ชั่วโมง
4.5

ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
กองทุนรวมมีโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาจํานวน 104 โรงงาน ในขณะเดียวกัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวล
ลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูบริหารอสัง หาริม ทรั พยข องกองทุน รวมยังคงเป นเจาของกรรมสิท ธิ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมใหเชาในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 4 แหง มีโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาของทั้ง
กองทุนรวม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
จํากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด ตั้งอยูรวมกันในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการหาผูเชาระหวางโรงงานที่กองทุนรวมเปน
เจาของและโรงงานที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด เปนเจาของได อยางไรก็ตาม โรงงานที่กลุมบริษัท
ดังกลาวเปนเจาของกับโรงงานของกองทุนรวมจะมีความแตกตางกันในเรื่องของพื้นที่เชา คุณลักษณะของโรงงาน สิทธิ
ประโยชนทางภาษีของผูเชา และทําเลที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมดังกลาว รวมทั้งการ
กําหนดอัตราคาเชาก็เปนราคาตลาด ซึ่งผูเชาจะเปนผูตัดสินใจเลือกตามความตองการ

4.6

ความเสียหายตอทรัพยสินที่มิไดทําประกันภัยไวซึ่งอาจสงผลตอมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจัดใหมีการทําประกันภัยทรัพยสินของกองทุนรวมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวม
ที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนเพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอัน
เนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนภายใตกรมธรรม
ดังกลาว และหากในชวงเวลาใดที่โรงงานแหงใดแหงหนึ่งไมมีการเชา บริษัทจัดการเปนผูจัดหาการประกันภัยนั้นเอง
นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด
บกพรองของอาคารโรงงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูเชาไดทําประกันภัยนี้ไวแลว บริษัทจัดการจะทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะ
กรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิดเทานั้น อยางไรก็ตาม มีความเสียหายที่รุนแรงหลายประเภทซึ่งไมสามารถ
ทําประกันภัยได หรือไมคุมคาที่จะทําประกันภัย หรือความคุมครองอยูภายใตขอจํากัดในระดับหนึ่ง ไดแก สงคราม การ
กอการราย การจราจล ภัยพิบัติ และมลภาวะหรือปญหาสิ่งแวดลอมบางประการ ดังนั้น มูลคาของทรัพยสินของกองทุน
รวมจึงอาจลดลงเนื่องจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาว นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจไมสามารถทีจ่ ะ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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จัดหาเงินทุนเพื่อนํามาซอมแซม หรือทําการกอสรางทรัพยสินที่เสียหายขึ้นมาใหมไดอีกดวย
4.7

การเลื่อนสัญญาเชาของผูเชาตางชาติในชวงสถานการณ COVID-19
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 และมาตรการปดเมืองซึ่งเปนอุปสรรคตอการเขาประเทศของนักลงทุนตางชาติที่มี
ความประสงคและ/หรือที่ไดเขาทําสัญญาเชากับกองทุน ทําใหผูเชาตางชาติของกองทุนบางรายที่ไมสามารถเขาประเทศ
ขอเลื่อนสัญญาเชากับกองทุน ซึ่งการเลื่อนสัญญาเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกองทุนในระยะสั้น

5.

ขอพิพาทหรือขอจํากัดสิทธิในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ขอพิพาททางกฎหมาย
ในระหวางปกองทุนไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ที่มีนัยสําคัญหรือมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

6.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ไมมีขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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สวนที่ 3 การจัดการและการกํากับดูแลกองทุน
7.

ขอมูลหนวยลงทุน หลักทรัพย ตราสารที่กองทุนรวมเปนผูออก

7.1

หนวยลงทุน หลักทรัพย ตราสารที่กองทุนรวมเปนผูออก
ขอมูลหนวยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงินทุนของโครงการ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน
ราคาเสนอขายครั้งแรกตอหนวยลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน
การลดทุน

7.2

: 4,421,759,999.98
:
470,000,000
:
9.408
:
10.00
:
9.3164

ลดทุน
ครั้งที่
1

วันที่ปด สมุดทะเบียน

วันที่จายเงินลดทุน

1 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560

2

23 มีนาคม 2563

7 เมษายน 2563

3

14 มิถุนายน 2564

29 มิถุนายน 2564

4

2 กันยายน 2564

20 กันยายน 2564

5

7 ธันวาคม 2564

24 ธันวาคม 2564

6

15 มีนาคม 2565

29 มีนาคม 2565

บาท
หนวย
บาท
บาท
บาท

จํานวนเงินลด
เหตุในการลดทุน
ทุน(บาท/หนวย)
0.15
กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ลดลงจากการประเมินคา
0.122
กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ลดลงจากการประเมินคา
0.113
กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ลดลงจากการประเมินคา
0.102
กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ลดลงจากการประเมินคา
0.105
กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ลดลงจากการประเมินคา
0.102
กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่ลดลงจากการประเมินคา

ขอมูลราคาหนวยลงทุน
ราคาปด ณ 30 ธันวาคม 2564
ราคาสูงสุด (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
ราคาต่ําสุด (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
มูลคาตามราคาตลาด ณ 30 ธันวาคม 2564
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
มูลคาการซื้อขายรวม (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ขอมูลผูถือหนวย

:
:
:
:
:
:
:

4.62
4.94
4.56
2,171,400,000.00
413,958.97
107,215,373.16
4,380,442,463.95

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายชื่อผูถือหนวยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก ที่ปรากฎตามทะเบียนผูถ ือหุน ณ 7 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
1
2
3
4

รายชื่อ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

จํานวนหนวย
107,887,100
47,000,000
32,316,000
24,006,500

สัดสวน
22.95%
10.00%
6.88%
5.11%
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รายชื่อ

5 นายทวี ปยะพัฒนา
6 สํานักงานประกันสังคม
7 ธนาคาร ออมสิน
8 มหาวิทยาลัย ขอนแกน
9 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
10 นายกิติศักดิ์ ปยะพัฒนา
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
7.3

การจายผลตอบแทนของกองทุน

7.3.1

ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน

จํานวนหนวย
21,158,800
20,000,000
20,000,000
20,000,000
14,330,000
11,489,300

สัดสวน
4.50%
4.26%
4.26%
4.26%
3.05%
2.44%

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง
(1)
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไม
นอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป ทั้งนี้ กําไรสุทธิดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไม
เกิ ด ขึ้ น จริ งจากการประเมิ นราคาและการสอบทานการประเมิ นคา อสั งหาริ มทรั พ ยและ/หรื อสิ ทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
(2)
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
จากกําไรสะสมได
ทั้งนี้ในการจายเงินปนผลดังกลาวตองไมทําใหเกิดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการจายเงินปนผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงผู
ถือหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร
และหากบริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังกลาวอันเนื่องมาจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา
นั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ
0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นป
บัญชี
หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
7.3.2

ประวัติการจายผลตอบแทนยอนหลัง
รายละเอียดขอมูลการจายผลตอบแทนยอนหลังของกองทุนเปนดังนี้
ครั้งที่
วันที่ปด สมุดทะเบียน
วันที่จายปนผล
1
25 เมษายน 2557
9 พฤษภาคม 2557
2
24 กรกฎาคม 2557
5 สิงหาคม 2557
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

จํานวนเงิน (บาท/หนวย)
0.1820
0.1640
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ครั้งที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

วันที่ปด สมุดทะเบียน
วันที่จายปนผล
24 ตุลาคม 2557
7 พฤศจิกายน 2557
27 กุมภาพันธ 2558
18 มีนาคม 2558
7 พฤษภาคม 2558
25 พฤษภาคม 2558
28 กรกฎาคม 2558
13 สิงหาคม 2558
30 ตุลาคม 2558
17 พฤศจิกายน 2558
29 กุมภาพันธ 2559
14 มีนาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
26 สิงหาคม 2559
13 กันยายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
6 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560
14 กันยายน 2560
28 กันยายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
7 ธันวาคม 2560
13 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
5 มิถุนายน 2561
22 สิงหาคม 2561
5 กันยายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
18 ธันวาคม 2561
12 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
17 มิถุนายน 2562
30 สิงหาคม 2562
16 กันยายน 2562
3 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม 2562
11 มิถุนายน 2563
29 มิถุนายน 2563
11 กันยายน 2563
28 กันยายน 2563
4 ธันวาคม 2563
28 ธันวาคม 2563
16 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
รวมเงินปนผลตอหนวย

8.

โครงสรางการจัดการ

8.1

บริษัทจัดการ

8.1.1

ขอมูลทั่วไป

จํานวนเงิน (บาท/หนวย)
0.1680
0.1690
0.1675
0.1650
0.1690
0.1685
0.1670
0.1670
0.1670
0.0900
0.1000
0.0950
0.0900
0.0900
0.0900
0.0899
0.0632
0.0930
0.0840
0.0965
0.0950
0.0910
0.1020
0.0830
3.2066

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) บริษัทจัดการของกองทุนเปนบริษัทจัดการกองทุนแหงแรกของ
ประเทศ โดยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ชื่อบริษัทจัดการ
: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
: เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และ ชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107536001371
โทรศัพท
: 0-2649-2000
โทรสาร
: 0-2649-2108
ทุนจดทะเบียน
: 125,615,708 บาท
ทุนชําระแลว
: 125,615,708 บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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8.1.2

ผูถือหุนของบริษัทจัดการ
ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทจัดการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายชื่อ
1 บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
2 ธนาคารออมสิน
3 กระทรวงการคลัง
4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
5 นายประทักษ สุมงคลธนกุล
6 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
8 บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส จํากัด
9 นางมาลี นิยมวานิช
10 นายกําจร อรุณวิไลรัตน

จํานวนหุนที่ถือ (หุน )
31,357,850
31,332,781
20,000,000
6,958,000
4,113,915
2,417,000
1,404,907
1,276,730
1,175,200
1,103,900

สัดสวน
24.96%
24.94%
15.92%
5.54%
3.28%
1.92%
1.12%
1.02%
0.94%
0.88%

*ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ของ บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
จํานวนหุนที่ถือ (หุน )
รายชื่อ
1 นายทอมมี่ เตชะอุบล
960,357,368
2 นายพิจติ ต วิริยะเมตตากุล
456,000,000
3 บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
331,378,200
4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD
295,584,700
5 นายสําเริง มนูญผล
233,501,322
6 บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
153,061,800
7 นางสาวอัจจิมา ภาคานาม
125,000,000
8 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล
97,928,100
9 น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย
72,790,400
10 กองทุนเปด เอ็มเอฟซี เพิ่มคาหุนระยะยาว
72,658,700

สัดสวน
22.14%
10.51%
7.64%
6.82%
5.38%
3.53%
2.88%
2.26%
1.68%
1.68%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8.1.3

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทจัดการมีหลักการในการแบงหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยงานอยาง
ชัดเจน แตละฝายมีความเปนอิสระ เปนระบบ สอดคลองตอหลักความไววางใจและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของการทุจริต ฉอฉล ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหผูจัดการกองทุน
สามารถจัดการลงทุนใหผูลงทุนดวยความซือ่ สัตย สุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงประโยชนของลูกคากอนประโยชนของบริษทั
จัดการและผูจัดการกองทุนเอง และเพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูล หรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย และความสอดคลอง
กับสภาพ ขนาด และความซับซอนของการทําธุรกิจของบริษัท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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โครงสรางองคกรของบริษัทจัดการ ประกอบดวย สายงานหลัก 4 สายงาน ดังนี้ สายกลยุทธองคกร สายการขายและ
การตลาด สายบริหารกองทุน และสายปฏิบัติการลงทุน

แผนภาพ โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

8.1.4

หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุนรวมใหเปนไป
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
การบริหารกองทุนรวม
1.

จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอ
ผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อยางเครงครัด

2.

จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน
โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน
และดูแลใหขอผูกพั นและโครงการเป น ไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย แ ละตลาดหลัก ทรั พย ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว โดยในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือ
โครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฏหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพื่อใหมี
การแกไขขอผูกพันและโครงการโดยไมชักชา

3.

จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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(1)

กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือชี้ชวนให
สํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกประชาชนและจะ
จัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม
(Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและ
จะกระทําผานระบบงานขางตนดวย

(2)

ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการใหบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมใบ
จองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของบริษัทจัดจําหนายและ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) ตลอดระยะเวลาการขายหนวยลงทุน

(3)

เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาให
เมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ

ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว หากมี
การแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม
4.

นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชน การซื้อ เชา
จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่
ลงทุนไวตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดวย

5.

ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

6.

ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
โครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

7.

จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8.

จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

9.

จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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10.

จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

11.

สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการประเมินคาหรือสอบทานการ
ประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้
(1)

บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนเพื่อการประเมินคา

(2)

ผู ดู แ ลผลประโยชน ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากผู ดู แ ลผลประโยชน ใ นการเข า ตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน

12.

จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน

13.

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ตามขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไว
ในโครงการ

14.

กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของ
กฎหมาย

15.

ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ

16.

ดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในโครงการ

การรับและจายเงินของกองทุนรวม
จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่กําหนดไวในโครงการ
การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
1.

จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี)

2.

แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(1)

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

(2)

ผูจัดการกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เพื่อการบริหารสภาพ
คลองของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการไวในที่เปดเผย ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ
(3)

แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ผู ดู แ ลผลประโยชน ข องกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย รวมถึ ง การเปลี่ ย นตั ว ผู ดู แ ล

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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ผลประโยชนของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัว
ผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4)

แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม และ
แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน
และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(5)

แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อประเมินคาและสอบทานมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ทั้งนี้
บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้นจะตองอยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6)

แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(7)

แตงตั้งที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนรวม

(8)

แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูสอบบั ญชีของกองทุ น รวม และแตงตั้งผูสอบบั ญชีอื่ นที่มี คุณ สมบั ติ
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(9)

แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนและ
หนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม

(10)

แต ง ตั้ ง บุ ค คลอื่ น ใดเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น รวม อาทิ เ ช น ผู ค วบคุ ม งานก อ สร า ง
ผู เ ชี่ ย วชาญต า งๆ ผู จั ด ทํ า ประมาณการ ผู ต รวจรั บ อาคาร ผู ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดสถานที่
ผูรับเหมากอสราง เปนตน

การดําเนินการอื่นๆ
1.

ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน

2.

ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินกองทุนรวม

3.

ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือ
ถูกทําลาย

4.

ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการและนําทรัพยสินของกองทุน
รวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

5.

จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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6.

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

7.

คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหเปนไปตามประกาศวา
ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

8.

แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการจัดสงเอกสารหรือแจงผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในกรณีที่มี
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และ
มูลคาหนวยลงทุน อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

9.

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปบัญชี
และส ง รายงานดั ง กล า วให แ ก ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นผู ถื อ หน ว ยลงทุ น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี

10.

จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคาพรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว

11.

จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชา
(1)

เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย และสัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการ
เชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี

(2)

สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน ภายใน 5 วันทํา
การนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย
12.

13.

จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน
(1)

สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้ง
ผู ดู แ ลผลประโยชน ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง บริ ษั ท ประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น ก อ นการแต ง ตั้ ง ผู ดู แ ล
ผลประโยชน แลวแตกรณี

(2)

สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันทําสัญญาดังกลาว

รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิเชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่
ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไว
ในสัญญาแตงตั้ง และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมีอํานาจตาม
กฎหมายรองขอ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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14.

จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแต
วันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได
โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจัดการ
จะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนว ย
ลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด

8.1.5

15.

ดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร

16.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ

บุคลากร
รายละเอียดบุคลากรและผูรับผิดชอบหลักของหนวยงานตางๆ ของบริษัทจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มีดังนี้
หนวยงาน
จํานวน
ผูรับผิดชอบหลัก
ตําแหนง
บุคลากร
ฝายบริหารการลงทุนในกิจการ
11
อสังหาริมทรัพยและโครงสรางพืน้ ฐาน
นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร ผูชวยกรรมการผูจดั การ
ฝายบัญชีและการเงิน (กิจการ
6
อสังหาริมทรัพยและโครงสรางพืน้ ฐาน)

8.1.6

เงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือเมื่อไดรับการอนุมัติเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1

เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน โดยหากเปนการเปลี่ยนบริษัทจัดการภายใน
2 ปแรก ที่มิใชเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียม
การโอนยายกองทุนจากบริษัทจัดการกองทุนใหมเปนจํานวนเงินเทากับ 40 ลานบาท โดยบริษัทจัดการจะไมคิด
คาธรรมเนียมดังกลาวจากกองทุน ทั้งนี้ หากกองทุนรวมมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปน
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) และมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการที่มิใชเกิดจากความบกพรอง
ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงินเทากับ 40 ลานบาทกับบริษัทจัดการใหมหรือ
ผูบริหารกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT manager) รายใหม
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อยางไรก็ตาม หากการโอนยายดังกลาวเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการและทําให
กองทุนรวมเกิดความเสียหาย หรือไมรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมตามสมควร บริษัทจัดการจะยกเวนไม
คิดคาธรรมเนียมดังกลาว
2

3

4

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีการ
แกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการให
สอดคลองกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลให
เปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุน
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมี
ผลเปนการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพยตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่
จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 180 วันนับจากวันที่ไดรับแจง
จากบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคหรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน
การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุม
บุคคลเดียวกันในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใดอันจะมี
ผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการ
จัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผลเปนการสิ้นสุดการ
ปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายหลักทรัพยตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการ
รายใหมเอง และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองมีมติ
แตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 180 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผล
ใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป
ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยหากเปนกรณี
การเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการตามที่กําหนดไวในขอ 1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
บริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะไมเกินกวา 180 วันนับจากวันที่ผูถือหนวยลงทุน
มีมติใหเปลี่ยนบริษทั จัดการ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวกองทุนรวมยังไมสามารถจัดหาบริษทั
จัดการรายใหมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
เลิกกองทุนรวม โดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หรือหาก
เปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือขอ 3) ขางตน
นี้ บริษัทจัดการมีหนาที่ตองจัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และ
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ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางนอย 1 ราย ภายในระยะเวลาไมเกินกวา 180
วัน เพื่อเสนอใหผูถือหนวยลงทุนมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งเปนบริษัทจัดการ หากผูที่บริษัทจัดการเสนอชื่อไมไดรบั
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวมไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหมไดภายในระยะเวลา
180 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนทุกรายแลว
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการไมวาตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติให
เปลี่ยนบริษัทจัดการตามที่กําหนดไวในขอ 1 หรือภายหลังจากวันที่มีผลเปนการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ของ
บริษัทจัดการตามที่กําหนดไวในขอ 2 และขอ 3 บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราที่ระบุไวในโครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ
8.1.7

กองทรัสต กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานภายใตการจัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มีกองทรัสต กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานภายใตการบริหารจัดการดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กองทรัสต/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจกิ สโตเรจฟนด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เอ็มเอฟซี ปาตอง เฮอริเทจ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

8.2

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

8.2.1

ขอมูลทั่วไป

ประเภท
อุตสาหกรรม
ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
โรงแรม
อุตสาหกรรม
ขนสงและ
โลจิสติกส

บทบาท
ผูจัดการกองทรัสต
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการรวมกับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ

:

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร ชั้นที่ 23-25 หมูที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนาตราด) กม.7 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท

:

0-2719-9555, 0-2719-9559
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8.2.2

โครงสรางผูถือหุน
ผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เปนดังตาราง
1

8.2.3

รายชื่อ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร โฮลดิ้ง จํากัด

สัดสวน
98.54%

หนาที่ความรับผิดชอบ
1.
2.

ได รั บ ค า ตอบแทนในการทํ า หน า ที่ ผู บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย จ ากกองทุ น รวมตามสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมในแตละวันใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ และพรอมที่จะหา
ผลประโยชนตลอดเวลา

3.

จัดเก็บรายรับและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของ เชน จัดหา
ผูเชาใหแกกองทุนรวม เปนตน

4.

ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย

8.3

ผูดูแลผลประโยชน

8.3.1

ขอมูลทั่วไป

8.3.2

จํานวนหุนที่ถือ (หุน )
9,563,839,406

ชื่อผูดูแลผลประโยชน

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

:

0-2470-3200-1

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

หนาที่ความรับผิดชอบ
1.

ได รั บ ค า ตอบแทนจากการทํ าหน าที่ เป นผู ดูแ ลผลประโยชนต ามอั ตราที่กํ าหนดไวในสั ญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ

2.

ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตางๆ ที่กองทุนรวมจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและ
ดําเนินงานของกองทุนรวม เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผลจากการลงทุนในหนวยลงทุน และดอกเบี้ย
จากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุนรวมและนําเขาไวใน
บัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของ
ผูดูแลผลประโยชน และทรัพยสินของกองทุนรวมอื่นๆ ภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน

3.

ดําเนินการรับมอบ สงมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย โอนหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินตางๆ เอกสารสิทธิ หนังสือ
รับรองการทําประโยชนหรือเอกสารการครอบครองหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ในการแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ในสัญญาที่เก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในการดูแลและใหคําแนะนําในการแกไขหรื อเพิ่มเติมสัญ ญาเพื่ อ ดู แ ล

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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ผลประโยชนของกองทุนรวม
4.

จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม จายเงินปนผล เงินจากการลดจํานวนเงินทุน
ที่เรียกชําระแลว หรือจากการลดทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

5.

แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหนวยลงทุน การรับเงินปน
ผล และดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนรวม โดยทันทีที่ผูดูแล
ผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย

6.

แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอนหรือกําลังอยูใน
ระหวางทําการปดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหนวยลงทุน การรับเงินปนผล
จากการลงทุนในหนวยลงทุน ดอกเบี้ย และอื่นๆ

7.

จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ

8.

(1)

รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับมอบ
สงมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย โอนสัญญาและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปนผลจากการลงทุนใน
หนวยลงทุน ดอกเบี้ย และอื่นๆ

(2)

จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว

(3)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพย สินของกองทุ นรวมและรับ รองความถูกต องของทรั พยสิ น ของ
กองทุนรวมที่รับฝากไว

(4)

รายงานเป น รายวั น เกี่ ยวกับ เงิ น ลงทุ น ของกองทุ น รวมแยกตามประเภทของหลั ก ทรั พย แ ละตาม
สถานภาพของหลักทรัพยพรอมคํานวณดอกเบี้ยคางรับ (ถามี)

(5)

รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน (ถามี)

(6)

รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน

(7)

รายงานเงินปนผลจากการลงทุนในหนวยลงทุนคางรับของกองทุนรวม

เก็บรักษาเอกสารสําคัญของกองทุนรวม
(1)

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน

(2)

สัญญาซื้อขาย/สัญญาเชา/สัญญาโอนสิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพย

(3)

สําเนารายงานการประเมินคา

(4)

เอกสารสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม

ผูดูแลผลประโยชนจะเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้น ตามที่บริษัท
จัดการไดจัดใหทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแลว
9.

จัดใหมีการดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1)

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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(2)

ทุ ก 1 ป นั บ แต วั นที่ ผู ดูแ ลผลประโยชนต รวจตราครั้ งกอ นแล วเสร็ จ ทั้ ง นี้ ค า ใช จายที่ เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม

10.

บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริงใหแลว
เสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น

11.

แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ

12.

แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

13.

ตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเปนไปตามโครงการและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

14.

รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการได
คํานวณไวและสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดแลว

15.

ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเปนผู
จัดหาในการจัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น

16.

ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดย
เครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรือ
งดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 แหง พ.ร.บ.
หลักทรัพย หรือไมปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับ
เรื่ อ งดั ง กล า วโดยละเอี ย ด และส ง ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ผู ดู แ ล
ผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว

17.

ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุ นทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม

18.

ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของและขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ

19.

ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแลวหนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด
ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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20.
8.4

(1)

รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(2)

ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว
ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
1. นายธนโชติ รุงสิทธิวัฒน
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ /ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. ดร.เจริญชัย เล็งศิริวัฒน
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
3. นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. นางสาวหทัยรัตน ชินเวชกิจวานิชย
ตําแหนง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาวุโส
5. นางสาวศศิวิมล สิงหเงิน
ตําแหนง ผูอํานวยการอาวุโสฝายกฎหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
(1)

พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา เชาชวง ใหเชา ใหเชาชวง จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2)

ใหคําแนะนําในการบํารุงรักษาใหญในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน

(3)

ใหคําแนะนําในการแกไขและการตออายุสัญญาเชา และสัญญาเชาชวงทรัพยสิน

(4)

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม

(5)

ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา

(6)

กรรมการทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ
และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงให
เปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว

(7)

คณะกรรมการลงทุนจะตองพิจารณา ตัดสินใจในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา
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8.5

ชื่อและขอมูลการติดตอ

8.5.1 ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
ชื่อ

:

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด

ที่อยู

:

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท

:

0-2294-8504

โทรสาร

:

0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
8.5.2 ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ที่อยู

:

เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

0-2649-2000
0-2649-2100

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
8.5.3 ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ชื่อ
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท เซาทอีส เอเซีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
189/67, 189/68 หมูที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรนอย ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2447-1230-31, 02-2447-1568, 0-2447-1989
0-2447-1567

บริษัทจัดการใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนใหมีระบบการบริหารกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพ และ
เปนพื้นฐานในการขยายธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหนวย และผูเกี่ยวของทุกฝายโดย
ถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลของกองทุนรวมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูถือหนวย และผูเกี่ยวของทุกฝายผานชองทางตางๆ เชน ในรายงาน
ประจําป และเว็บไซตของบริษัทจัดการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
และหลากหลายชองทาง
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คณะกรรมการบริษัท ในฐานะบริษัทจัดการ ไดกําหนดใหคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการมีการทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางสม่ําเสมอทุกป เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปจจุบันนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหนวยลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
บริษัทจัดการใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยของกองทุนรวม เชน สิทธิในการไดรับขอมูล สิทธิในการออกเสียง
สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม และสิทธิที่จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหนวย เปนตน และ
สิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก
บริษัทจัดการมุงเนนใหกองทุนรวมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณ และคํามั่นที่ใหไวกับคูธุรกิจ และไดปฏิบัติตาม
ขอตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใชเงิน การชําระคืน และขอตกลงและหนาที่ที่พึงมีอื่นๆ ตอผูถือหนวยและเจาหนี้
อยางเครงครัด อีกทั้งจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไป
ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทจัดการมีนโยบายใหกองทุนรวมปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวย
ความเปนธรรม ภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไม
สุจริต ผิดกฎหมาย ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวราย หรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไมเปน
ธรรม
สําหรับหนวยงานของรัฐนั้น บริษัทจัดการใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน
9.2

คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทจัดการตระหนักวามีหนาที่สําคัญในการดูแลผลประโยชนของผูถือหนวย ซึ่งเปนผูลงทุนรายยอย บริษัทจัดการจึง
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอีก 5 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีคณะกรรมการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยอีก 1
คณะ รวมทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 12 ทาน มีดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1 ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการบริษทั
2 ดร.โชคชัย อักษรนันท
รองประธานกรรมการ
3 นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
4 พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช
กรรมการ
5 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ และกรรมการบริหาร
6 ดร.วิกรม คุมไพโรจน
กรรมการ
7 นางสาวจุฬารัตน สุธีธร
กรรมการ
8 นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

33 | Page

9
10
11
12
9.2.2

รายชื่อ
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ
นางพัชลีพร วรวิบูลยสวัสดิ์
นายธนโชติ รุงสิทธิวัฒน
นาย สิทธิรัตน ดรงคมาศ

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน และเปนไป
ตามข อ กํ า หนดและกฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้
1. กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธการดําเนินงาน และควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ตลอดจนนโยบาย กลยุทธการดําเนินงาน และมติที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนดไว
2. ใหความเห็นชอบ และกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และแผนการดําเนินงานประจําป ตลอดจนพิจารณา
ทบทวนเปนประจําทุกป พรอมทั้ง ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธดังกลาวไปปฏิบัติ โดยผานคณะจัดการของบริษทั
โดยมอบหมายใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับผูบริหารของแตละสายงาน เพื่อกําหนดแผน และใหมีการ
ประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และให
คณะจัดการรายงานความคืบหนาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนการดําเนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําป งบการเงินรายป รายงานประจําป และ
การดําเนินงานอื่นๆ ที่สําคัญ
4. พิจารณาอนุมัติโครงสรางองคกร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสรางการบริหารงาน
5. พิจารณาอนุมตั ินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท
6. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีที่กรรมการ ฝายจัดการ และ
พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติและมีการทบทวนนโยบายอยางสม่ําเสมอทุกป เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนโดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ความขัดแยงทางผลประโยชน การใชขอมูลภายใน
การทุจริตคอรรัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูล เปนตน
7. พิจารณากําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น
8

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นป โดยกรรมการบริษัททุกทานควรเขา
ประชุมดวยทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปน

9. แตงตัง้ บุคคลทดแทนกรรมการทีอ่ อกกอนวาระ
10. พิจารณากําหนดนโยบายอํานาจหนาที่ รวมถึงการแตงตั้ง ถอดถอน คณะอนุกรรมการตางๆ และผูที่ปฏิบัติงาน
ใหกับคณะกรรมการ
11. พิจารณาการแตงตัง้ ผูสอบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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12. กําหนดอํานาจหนาที่กรรมการผูจ ัดการ
13. กําหนดเกณฑวัดผลการดําเนินงานบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารอยางสม่ําเสมอ ใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
14. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส รวมทั้ง
อนุมัติอัตราเงินเดือน คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นๆ แกบุคคลดังกลาว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณาเสนอแนะ
15. ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณาเสนอแนะ
16. พิจารณาอนุมัติงบเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจําปและผลประโยชนอื่นของพนักงานบริษัทโดยภาพรวม
17. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยดูแลกิจการตางๆ ของคณะกรรมการ และชวยใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
18. ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหบรรลุนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน
เพียงพอ และเชื่อถือได
2. ดูแลและสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย และเลิก
จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. กํากับใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอตอการปองกันการ
คอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และ
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารของบริษัทเขารวม อยางนอยปละครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามที่
กฎหมายกําหนด
7. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท โดยใน
รายงานตองมีรายละเอียดอยางนอยเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
8. ในกรณีพนตําแหนงกอนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจงเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดย
ครอบคลุมความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยง
อื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ แผนงาน และทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยง แตละดานของธุรกรรมที่บริษัทดําเนินการ
4. พิจารณาอนุมัติการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุนและมาตรการในการดําเนินการกรณีที่ไม
เปนไปตามเพดานความเสี่ยงที่กําหนด (Corrective Measures)
5. ติดตามการประเมินความเสี่ยงใหอยูในกรอบที่กาํ หนด
6. พิจารณาอนุมัติกรอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม รวมถึงกําหนดแนวทาง การปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองงานดานนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้ง
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนงาน และกลยุทธตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และ
เปนไปตามกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. พิจารณและใหความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการกองทุนตางๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมัติการกระทําและนิติกรรมใดที่ไมใชเปนเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด (20 ลานบาท)
4. ทบทวนผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดทําทุกเดือนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกําหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสรางองคกรกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. กําหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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2. ใหคําแนะนํา และดูแลใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเปนไปตามหลักเกณฑขององคกร
การกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
3. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑขององคกรการกํากับ
ดูแลที่เกี่ยวของ
4. วิเคราะห ทบทวน และจัดทําแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เปนอยูในปจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑขององคกรการกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
5. ตรวจสอบและติดตามใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. ปลูกฝงวัฒนธรรมใหพนักงานทั่วทั้งองคกรมีจติ สํานึกในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความเขาใจในเรื่องดังกลาว
และใหความรวมมือรวมใจในการเสริมสรางใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัท
ชั้นนําในระดับสากล รวมทั้งโครงสราง หนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการ
เปลี่ ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกั บ ข อ บั ง คั บ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต า งๆ เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการ ใหมีการพิจารณาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทใหดียิ่งขึ้นตอไป
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
2. สรรหา คัดเลือกและเสนอผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
หรือกรณีอื่น เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ รวมถึงการใหความเห็นในการแตงตั้ง
ผูบริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระ และกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งและไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผู จั ด การ และผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การอาวุ โ ส ตลอดจนผลประโยชน อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ประเมินผลงานกรรมการผูจัดการใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให
สอดคลองกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6. นําเสนอแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลใหบริษัทมีแผน
สืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส รวมถึงในตําแหนงที่มีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย บรรจุ ถอดถอน
พนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และผูชวย
กรรมการผูจัดการอาวุโส
8. พิจารณากลั่นกรองโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนําเสนอณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
9.2.3

คณะจัดการ
คณะจัดการของบริษัทจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 8 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.3

นายธนโชติ รุงสิทธิวัฒน
นางพัณณรัชต บรรพโต
นายชาคริต พืชพันธ
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
นายกิตติคม สุทธิวงศ
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
นายเจริญชัย เล็งศิรวิ ัฒน
นายอนุพงษ จันทรจเิ รศรัศมี

กรรมการผูจดั การ
ผูชวยกรรมการผูจดั การอาวุโส สายบริหารกองทุน
ผูชวยกรรมการผูจดั การอาวุโส สายบริหารกองทุน
ผูชวยกรรมการผูจดั การ สายการตลาดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผูชวยกรรมการผูจดั การ (ฝายลูกคาสถาบัน)
ผูชวยกรรมการผูจดั การ (ฝายบริหารความเสี่ยง)
ผูชวยกรรมการผูจดั การ (ฝายวางแผนการลงทุนสวนบุคคล)
ผูชวยกรรมการผูจดั การ (ฝายบัญชีและการเงินบริษัท)

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการของบริษัท โดยมีการ
พิจารณาทบทวนคูมือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทํางานโดยไดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและการใชขอมูลภายในสําหรับผูจัดการกองทุนและผูปฏิบัติงานตามเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนดพรอมทั้งเผยแพรใหพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการทราบ พรอมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผูบริหารหรือ
พนักงานนําขอมูลภายในของบริษัท ไปเปดเผยตอสาธารณะหรือนําไปใชประโยชนสวนตน นอกจากนี้ยังหามซื้อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลาที่กําหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผูถือหุนแลว ยังเปนการ
ปองกันความขัดแยงของผลประโยชนอีกทางหนึ่งดวย

9.4

กระบวนการและปจจัยที่ใชพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. บริษัทจัดการตองวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due
diligence) แลว และมีความเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูลงทุนทั่วไป
(2) มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได เชน ตั้งอยูในทําเลที่ดีและมีทางเขาออกที่เ หมาะสมตามสภาพ ไมมี
ลักษณะผูกติดกับการใชงานของผูเชาหรือผูเชาชวงอันจะทําใหเปลี่ยนลักษณะการใชงานเปนประการอื่นได
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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ยาก และไมมีขอจํากัดในการจัดหาผูเชาหรือผูเชาชวงรายใหม เปนตน ทั้งนี้ ในการพิจารณาใหความเห็นใน
เรื่องดังกลาว บริษัทจัดการตองจัดใหมีความเห็นของบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อใชประกอบการพิจารณา
(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถวน ชัดเจน บังคับไดตามกฎหมาย และเพียงพอตอการที่กองทุนรวม
จะใชดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชนได
2. อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย
3. ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนไดหรือหากเปน
อสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงการ ณ
วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเปนทรัพยสินชิ้นแรก หรือ ณ วันที่กองทุน
รวมลงทุน กรณีเปนทรัพยสินชิ้นตอไป และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ
ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
4. ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน โดยผูมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น
5. อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ เวนแตจะ
เปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดรายได แ ก
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ในการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาที่มากกวา
หนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง เวนแตไดรับการผอนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน
ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว
(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชา
มิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการ
ตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผู
รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมี
ผูรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุน
ทราบโดยตองระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวมหากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
บอกเลิกสัญญา
8. บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมหรือวันที่จด
ทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุก
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
9. บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนไวอยางนอย 1
ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
10. บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้
(1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิด
วินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
(2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของอาคาร
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชา
อสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมไดทําประกันภัยนั้นไวแลว บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิด
เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด
(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยนั้น
11. ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย
(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หากราคาที่จะลงทุนซึ่งระบุไวในโครงการสูงกวา
ราคาต่ําสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินรอยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของ
การลงทุนในราคาดังกลาวในโครงการและหนังสือชี้ชวน
(2) การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน บริษัทจัดการ
จะกระทําโดยเปดเผย และเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเปนสําคัญ และในกรณีที่ราคาที่จําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยต่ํากวาราคาสูงสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวา
ร อ ยละ 10 บริ ษั ท จั ด การจะแสดงข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลที่ จํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ (2) จะจัดทําขึ้นลวงหนากอนวันลงทุน
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินดังกลาวไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินคามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหม
12. การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) ในการลงทุนครั้งแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแลผลประโยชนไดรับ
รายงานการประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ
และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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เนียมทางการคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s
length transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการลงทุนครั้ง
แรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุ นและหลักเกณฑในการปองกั น ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผูดูแลผลประโยชน
และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัท
จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแลผลประโยชน ได
ตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติ
เสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไปที่มิไดมคี วามเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction)
13. บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชน ไดเฉพาะการใหเชาพื้น ที่โดยตรง หรือใหเชาแก ผู
ประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการโรงแรม
เทานั้น
(2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน เซอรวิสอพารทเมนท
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใชอุปกรณตกแตงที่เกี่ยวเนือ่ ง
โดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวา
รอยละ 80 ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปใดๆ
(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารใหสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี
(ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูประกอบกิจการราย
อื่ น นํ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ปจั ด หาผลประโยชน หรื อ จํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการ
ดังกลาวแลวเสร็จ
14. ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย บริ ษั ท จั ด การจะไม จั ด หาผลประโยชน จ าก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการใหเชาแกเจาของอสังหาริมทรัพยหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว เวน
แตเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญและไดระบุในโครงการ
15. บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของรายได
ทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ หรือ
(2) เมื่อไดรบั การผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
16. ในกรณีที่กองทุนรวมไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และบริษัทจัดการประสงคจะจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม บริษัทจัดการตองกําหนดคาเชาที่เรียกเก็บจากเจาของเดิมใน
ลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลภายนอก
17. ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคาขนาดใหญ มูลคาของโครงการแตละแหงใน
ขณะที่กองทุนรวมลงทุนตองไมนอยกวา 500 ลานบาท เวนแตในกรณีที่เปนการลงทุนในอาคารศูนยการคาหลาย
แหง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการที่มีมูลคาไมถึง 500 ลานบาทก็ได แตตองไมนอยกวา 250 ลานบาท และ
มูลคาเงินลงทุนในโครงการดังกลาวเมื่อรวมกันทุกโครงการตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
โครงการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา โครงการ (project) ของอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคาขนาด
ใหญ แลวแตกรณี
18. การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวม
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตั๋วเงินคลัง
(3) พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เปนผูออก
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจายผลตอบแทนหรือการ
ชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
การลงทุน
(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจาย
ผลตอบแทนหรื อ การชํ า ระคื น เงิ น ลงทุ น อ า งอิ ง กั บ ตั ว แปร ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน
(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่
มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ในต า งประเทศที่ มีก ารซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ที่ เป น สมาชิ กของ World Federations of
Exchange (WFE)
(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ
(ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(10) สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่
สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย
ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหนี้ สัญญา
ซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย
(11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอืน่ ใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปนผูออก ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอย
ละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม
(ข) ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุน
(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม
การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง จะไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกันโดยตองเปนการรับอาวัลแบบไมมี
เงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข
เงื่อนไขพิเศษ
การลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง ทรั พ ย สิ น และการหาผลประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น กองทุ น รวมมี ห ลั ก เกณฑ ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสิน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552
รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยในการบริหารจัดการและหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนใน
หรือมีไวนั้น กองทุนรวมอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อ
การใหเชาพื้นที่โดยตรงหรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจใหเชาทรัพยสินเพื่อวัตถุประสงคตางๆ และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการและ/หรือเพื่อการแบง
จําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวมถึงการขอหรือรับโอนใบอนุญาตกอสรางหรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอ
เติมอาคาร เปนตน และดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการหรือคณะกรรมการลงทุน (ถามี)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
9.5

การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย
บริษัทจัดการไดแตงตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม ซึ่งมีระยะเวลาการจางบริหารทรัพยสิน 10 ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ผานมาเปนเกณฑสําคัญในการตออายุสัญญาจางบริหาร
ทรัพยสิน ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปนผูดําเนินการหาผูสนใจที่จะเชาพื้นที่โรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุน เพื่อเพิ่ม
อัตราการเชาพื้นที่ใหแกกองทุนรวม และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
โดยเบื้องตนบริษัทจัดการไดกําหนดขอบเขตหนาที่การปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้ เพื่อประโยชน
สูงสุดของกองทุนรวม
1.
2.

3.

4.
5.

บริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมตามที่ไดกําหนดขอบเขตไวดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังตาม
มาตรฐานอยางผูมีวิชาชีพ
ดําเนินการจัดสรรการใชสอยพื้นที่ภายในทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อนําออกเสนอใหเชาแกผูเชา และ/หรือ
จัดหาหรือแนะนําผูเชาที่มีศักยภาพในการเชาทรัพยสินของกองทุนรวมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตลอดจนจัดหา
ผูเชาเขาทําสัญญาเชาทดแทนหรือเพิ่มเติมในกรณีที่ทรัพยสินที่บริหารจัดการมีพื้นที่วางหรือไมมีผูเชาใชสอยพืน้ ที่
นั้นๆ แลว
ปฏิบัติงานดานธุรการและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนกองทุนรวม
ตลอดจนจัดใหมีการดูแล ตรวจสอบ ขอความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือตออายุใบอนุญาตหรือ
เอกสารใดๆ ที่จําเปนตอการประกอบกิจการ ตลอดจนชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ดู แ ลความเรีย บรอ ย ความสะอาด และความปลอดภั ยของทรั พย สิ น ดํ า เนิ น การชําระคาใช จายหรื อภาษีที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินในนามกองทุนรวม
ติดตามการชําระคาเชาจากผูเชาทรัพยสินของกองทุนรวม

อัตราคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมไดทําสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) เปนระยะเวลา 10 ป โดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จะปฏิบัติหนาที่
เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน เพื่อจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยในป 2556-2561
กองทุนรวมตกลงจะชําระคาตอบแทนสําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตรารอยละ 2
ของรายได จ ากการดํ า เนิ น งาน (Gross Property Operating Revenue) และในป 2562-2567 กองทุ น รวมจะชํ า ระ
คาตอบแทนในอัตรารอยละ 5 ของรายไดจากการดําเนินงาน
สําหรับคานายหนาในการจัดหาผูเชาเพื่อมาเชาโรงงานที่วางนั้น ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูจัดหาผูเชาเพื่อ
มาเชาโรงงานเอง กองทุนรวมจะชําระคานายหนาในการจัดหาผูเชารายใหม (สําหรับสัญญาเชาเทากับหรือ 3 ปขึ้นไป) ใน
อัตรา 1 เดือนของอัตราคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากผูเชารายใหม และคานายหนาจากการตอสัญญาเชาจากผูเชา
รายเดิม (สําหรับสัญญาเชาเทากับหรือ 3 ปขึ้นไป) ในอัตราครึ่งเดือนของอัตราคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากผูเชาราย
เดิม ทั้งนี้ หากมีสัญญาเชาของผูเชารายใหมหรือการตอสัญญาเชาของผูเชารายเดิมที่ไมถึง 3 ป กองทุนรวมจะชําระคา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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นายหนาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาของผูเชา อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมไดเปนผูจัดหาผูเชา
เพื่อมาเชาโรงงานดวยตัวเองนั้น ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไมมีสิทธิในการรับคานายหนาดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ ทางบริษัทจัดการมีความเห็นวาอัตราคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดขางตนนั้นเปนอัต รา
คาบริการที่เหมาะสม เพราะคาตอบแทนดังกลาวมีคาเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 10 ป อยูที่รอยละ 3.50 ของรายไดรวม ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราราคาตลาดแลวจะอยูที่ประมาณรอยละ 2 – 5 ของรายไดรวม
การที่บริษัทจัดการไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการพยายามเพิ่มรายไดและควบคุมคาใชจายใหแกกองทุน โดย
อัตราคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ไดกําหนดไวนั้นถูกคํานวณในรูปของคาจางที่คิดเปนบาท/ตารางเมตร/เดือน
โดยจํานวนพื้นที่ตารางเมตรที่ถูกนํามาใชคํานวณในที่นี้คือ พื้นที่เชาสุทธิ หรือ Net Rentable Area (NRA) ของกองทุน
รวมซึ่งเมื่อรวมทั้ง 4 โครงการจะอยูที่ 150,117 ตารางเมตร
9.6

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
บริษัทจัดการไดติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามขอบเขตหนาที่การปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว
โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อใหไดรายไดสุทธิจากการใหเชาโรงงานใหไดมากที่สุดเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะควบคุมดูแลใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติหนาที่โดยมีหลักการ
บริหารดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.7

บริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนดวยหลักการและมาตรฐานอยางมืออาชีพ
ประสานงาน ดูแล และใหบริการแกผูเชาอยางทันทวงที เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดี และสรางมาตรฐานที่ดีใน
การใหบริการลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย โดยคํานึงถึงความตองการของผูเชาเปนหลัก
ตรวจสอบดูแลการรักษาสภาพทรัพยสินของกองทุนใหอยูในสภาพที่ดี และรายงานผลการตรวจสอบตอกองทุน
อยางสม่ําเสมอ
ตรวจสอบและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีใบอนุญาตหรือเอกสารสําคัญใดๆ ที่จําเปนตอการ
ประกอบกิจการ เพื่อใหมีไวตลอดระยะเวลาการเชาทรัพยสิน
บริหารอัตราการเชาใหอยูในระดับสูงสุด และจัดการตนทุนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการจัดหาผูเชารายใหม ในกรณีที่พื้นที่เชาวางลง โดยเสนออัตราคาเชาที่เหมาะสมกับสถานการณ
ตลาด และคูแขง ณ ขณะนั้น รวมทั้งเงื่อนไขที่ไมดอยไปกวาเงื่อนไขที่ใหสําหรับทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกัน
ที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนเจาของโดยตรง

การติดตามดูแลผลประโยชนของกองทุน
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคหลักที่จะทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลประโยชนจากการลงทุนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับตอการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน โดยมี
แนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะเขาลงทุน ดังตอไปนี้
1.

บริษัทจัดการจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนในแตละป โดยการเปรียบเทียบกับงบประมาณประจําป
รวมถึงผลประกอบการของกองทุนในปที่ผานมา เพื่อใหการประกอบการของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน
ไดรับผลกําไร และในกรณีที่ผลประกอบการของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุนไมเปนไปตามเปาหมายที่
คาดไว บริ ษั ท จั ด การจะวิเคราะหอ ยางละเอียดเพื่อ หาสาเหตุ และนํ า ไปพั ฒนาแผนงาน ปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน ใหเปนไปตามเปาหมายหรือที่คาดการณไว
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2.

บริ ษั ท จั ด การและผู บริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พย จะร วมกัน ในการสรางความเจริ ญเติ บโตทางธุร กิจและพัฒนา
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายตางๆ พรอมทั้งบริหารจัดการใหอัตราการเชาและอัตราคาเชาอยูในระดับที่
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกองทุน ในขณะเดียวกัน บริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะรวมกัน
ควบคุมและบริหารตนทุนดานการตลาดและความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุน

3.

บริษัทจัดการจะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยสินที่
กองทุนเขาลงทุน พรอมทั้งมีการควบคุมและบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพของการใหบริการ

4.

บริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะทํางานกันอยางใกลชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนเขาลงทุน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะรวมถึง
(1)

การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนเขาลงทุน โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ทางการตลาด ระดับการใหบริการ และมีการกําหนดราคาคาเชาใหมีความเหมาะสมกับความตองการ
ของลูกคาในกลุมเปาหมายที่กําหนด

(2)

การดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุน เชน การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่
สวนกลาง และการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะสวนใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน

(3)

การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ ข องทรั พ ย สิ น ที่ ก องทุ น เข า ลงทุ น การบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วให ได
มาตรฐาน และการซอมแซมทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา

5.

บริษัทจัดการมีนโยบายทีจ่ ะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุน โดยการนําพื้นที่ของ
ทรัพยสินดังกลาวออกใหเชาแกผูเชา รวมถึงใหบริการตางๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเชา โดยผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเปนผูดําเนินการจัดหาผูสนใจที่จะเชาพื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราการ
เชาพื้นที่ โดยการโฆษณาผานสื่อ อินเตอรเน็ต และชองทางการจัดจําหนายที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหเขาชม
สถานที่ของโครงการ และการเจรจากับผูที่สนใจจะเชาพื้นที่โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพยสินที่กองทุนเขา
ลงทุนจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ และมีการเผยแพรทางสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม

6.

ผูจัดการกองทุนจะจัดใหมีการประกันภัย ดังตอไปนี้

7.

(1)

การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยที่ลงทุน
เพื่ อ คุ ม ครองความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ กองทุ น รวมอั น เนื่ อ งมาจากการเกิ ด วิ น าศภั ย ต อ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน

(2)

การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม
หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมไดทําประกันภัยนั้นไวแลว ใหกองทุนรวมทําประกันภัยความ
รับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิดการทําประกันภัยประเภทตางๆ ของกองทุน
รวม ให มี ก ารเอาประกั น ภั ย ตลอดระยะเวลาที่ ก องทุ น รวมมี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสังหาริมทรัพยนั้นๆ

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
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9.8

(1)

ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาและ
กฏหมายที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุน

(2)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะตองเปนธุรกรรมที่ใชราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม

(3)

บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมไมวาทางตรงหรือทางออมจะตองไมเขามามีสวนรวมในการ
พิจารณาและตัดสินใจเขาทําธุรกรรม

(4)

การคิดคาใชจายที่เกิดจากการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตองใชราคาและอัตราที่เปนธรรม
และมีความสมเหตุสมผล

คาตอบแทนของบริษัทจัดการ
คาตอบแทนของบริษัทจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไดแก คาธรรมเนียมการจัดการรายป โดยเรียกเก็บในอัตราไม
เกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนในป 2564
มีจํานวน 18,360,114.21 บาท

9.9

การเปดเผยขอมูลตอผูถือหนวย
1.

บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จ ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือ น
มิถุนายนและเดือนธันวาคมแลวแตกรณี ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการ
คํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งโดย
มีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.

การคํานวณและประกาศมูลคาตามขอ 1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1)

คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล งบการเงินประจํารอบปบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว
ใหสงตอสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ยกเวน
กรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะสงงบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของไตรมาส
สี่ ใหระยะเวลาในการจัดสงงบการเงินประจํารอบปบัญชีขยายเปน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี

(2)

3.

4.

คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หา
ทิ้ง
การเปดเผยขอมูลตามขอ 1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ และปดประกาศไว
ในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษทั จัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผย
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย
ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 1 อันมีผลกระทบตอ
มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 3 และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 3 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน
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5.

6.

7.

8.

9.10

ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธกี ารดังตอไปนี้
(1)
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมิน
คาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี
(2)
ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รายงานของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4
เดื อ นนั บ แต วั น สิ้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจํ า ป โดยรายงานดั ง กล า วต อ งมี ร ายการตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปน
สาระสํ า คั ญ ดั ง กล า วไว ใ นที่ เ ป ด เผย ณ ที่ ทํ า การทุ ก แห ง ของบริ ษั ท จั ด การและสํ า นั ก งานใหญ ข องผู ดู แ ล
ผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น
เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความ
คืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ
และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย เมื่อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะแจงความ
คืบหนาขางตนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย

การจัดประชุมผูถือหนวย
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน อยางนอยดังตอไปนี้
1) การประชุมสามัญประจําปซึ่งตองจัดใหมีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของกองทุนรวม เพื่อ
รายงานใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนรับทราบในเรื่องดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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-

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในรอบปบัญชีที่ผานมา โดยอยางนอยตองมีการ
นําเสนองบการเงินที่ผานการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูสอบบัญชีแลว
- การแตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และคาใชจายในการสอบบัญชี
2) การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใชการประชุมสามัญประจําปซ่งึ จะจัดใหมีขึ้นเมื่อมีรายการหรือ
เหตุที่กําหนดไวดังตอไปนี้
- เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุน
- เมื่อผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวมเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหบริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน โดยระบุ
เหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวอยางชัดเจน โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูถือหนวยลงทุน
การกําหนดสิทธิของผูถือหนวย
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฎอยูในสมุดจดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนและมี
สิทธิไดรับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะตองแจงวันปดสมุดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียน
ลวงหนาเปนระยะเวลา 14 วัน (หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย หรือนายทะเบียนกําหนด) กอนวันปด
สมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจงไว บริษัทจัดการจะตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน (หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย หรือนายทะเบียนกําหนด) กอนวันปดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจงไวนั้น
บริษัทจัดการจะตองจัดสงหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผูถือหนวยลงทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฎอยู
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน
การขอมติโดยสงหนังสือ
ในการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติ มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนขอผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาจะเปนเรื่องใด เวนแตเปนกรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
การจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะตองกระทําตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
การขอมติโดยเรียกประชุม
(1) องคประชุม
(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถอื หนวย องคประชุมตองประกอบดวยผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา 25 คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด โดยมีหนวยลงทุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึง่ ใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เวนแตที่กําหนดไวในขอ (ข) ทายนี้
(ข) องคประชุมที่กําหนดไวในขอ (ก) ขางตนมิใหนํามาใชบังคับกับการขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะตองกระทําตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
(2) สิทธิออกเสียง
(ก) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในเรื่องที่จะลงมติใด ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
(ข) หน ว ยลงทุ น ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ที่ ถื อ หน ว ยลงทุ น เกิ น กว า อั ต ราที่ กํ า หนดตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ ากับ หลั ก ทรั พ ยวาดวยหลั กเกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี การจัด ตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ มิใหนับหนวยลงทุนเฉพาะในสวนที่ถือเกินกวาอัตราดังกลาว
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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(3) ขอกําหนดในการออกเสียง
(ก) ผูถือหนวยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ 1 หนวยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เวนแตกรณีที่กําหนดไวในขอ (ค) และขอ (ง) ทายนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง (เกินกวารอยละ 50) ของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวาสามในสี่
(รอยละ 75 หรือมากกวา) ของจํานวนหนวยลงทุนจของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทุนรวม
(2) การทําธุรกรรมระหวางกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
(3) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ง) มติ เ กี่ ย วกับ การแก ไ ขเพิ่ ม เติม โครงการจั ดการกองทุ นหรื อ แก ไ ขวิ ธีก ารจัดการกองทุ น ให เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดในหนังสือชี้ชวน
9.11

การสรรหา และแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
โปรดดูร ายละเอีย ดใน “คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน” ในหัวขอที่ 9.2 “ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท”

9.12

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2564 กองทุนรวมจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใ นรอบปบัญชี ที่ ผานมาจํานวนเงินรวม 543,900 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
จํานวน 500,000 บาท
2) คาบริการอื่น
จํานวน 37,100 บาท

9.13

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไมม-ี

10.

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
กองทุนรวมยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญเปนอยางมาก ในการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมดานตางๆ รวมกับชุมชนทองถิ่น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเพิ่ ม โอกาสในการศึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพของเยาวชน รวมทั้ ง การบริ จ าคเพื่ อ
สาธารณประโยชนอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน โดยบริษัทจัดการพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคม ดังนี้
1.

สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดใหมรี ะบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเปนไปตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
มีการตรวจสอบภายในและรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพรการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจัดการในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2.

ประกอบกิจการดวยความเปนธรรม โดยปฏิบัติตอคูคาและกิจการที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจอยางเปน
ธรรมโดยกําหนดเปนหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคา หรือจัดซื้อจัดจาง และเคารพสิทธิในทรัพยสินโดยมีการ
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ตรวจสอบอยางเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาบริษัทจัดการดําเนินกิจการโดยไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการ
ใชทรัพยสินตางๆ

11.

3.

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือ
เปนภัยตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัทจัดการไดแสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและอยูระหวางเตรียมการเพื่อไดรับการรับรองเปน
สมาชิก

4.

พึงระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไมละเมิดตอสิทธิมนุษยชน

5.

จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานอยางเปนธรรม มีสภาพการทํางานที่เหมาะสมและปลอดภัย

6.

มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดตอและใหบริการแกลูกคา

7.

สงเสริมการดําเนินงานใดๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม

8.

ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมปลูกฝง
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมสวนรวมใหเกิดขึ้นในบริษัทจัดการและพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทจัดการใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมใหการดําเนินงาน
ทุกดาน ไมวาจะเปนดานบุคลากร กระบวนการดําเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และชวยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทจัดการกําหนดไวมีดังนี้
การควบคุมภายใน
บริ ษั ท จั ด การได มี ก ารกํ า หนดและพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลทั้งดานสภาพแวดลอมภายใน การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องโดยมีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ มีการกําหนดจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร มีระบบการกํากับดูแลที่ดี จัดทํา
ระเบียบ แนวปฏิบัติ มีคูมืออํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอรที่พัฒนามีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเองของหนวยงานตางๆ และปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง
การรายงานทางการเงิน
1.
มีการรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจํา
2.

คณะกรรมการตรวจสอบจะรวมกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชีและผูอํานวยการฝายตรวจสอบกิจการภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการสอบทานงบการเงินระหวางกาลหรือรายงานทางการเงินอื่นๆ ใหมีความถูกตอง
และเพียงพอกอนเผยแพรออกสูสาธารณชน

3.

คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ และการจัดการความเสี่ยงไวในรายงานประจําป
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การบริหารความเสี่ยง
1.
บริษัทจัดการมีหนวยงานกลางที่ดูแลในดานการควบคุมภายใน 2 หนวยงาน ไดแก ฝายตรวจสอบกิจการ
ภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
มีระบบสอบทานและถวงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม
2.

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุม ดูแล และติดตามความเสี่ยงทุกดานของบริษัทและกองทุนภายใต
การบริหารจัดการ กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง กําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติ
เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของ
การออกกองทุนหรือธุรกรรมใหม พรอมกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหมๆ ซึ่ง
รวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดย
มีคณะทํางานเพื่อพิจารณาปจจัยความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
เปนผูนําเสนอเพื่อพิจารณากอนรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

3.

มี ค ณะกรรมการนโยบายการลงทุ น (Investment Policy Committee) ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย
กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น ในภาพรวม และแนวทางหรื อ ทิ ศ ทางในการลงทุ น ในตราสารประเภทต างๆ ให มี ค วาม
เหมาะสมในการบริหารกองทุนตาง ๆ

4.

จัดทําขั้นตอนการทํางาน (Work Flow) และคูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตางๆ เปนไปอยางถูกตองและครบถวนทุกขั้นตอน

5.

ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและสะดวกในการใชงานมากขึ้นอยูเสมอ

6.

ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ขอกําหนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ และ
รับทราบกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

7.

มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงดานความตอเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเปนผูบริหารคนสําคัญ หรือพนักงาน
ในคราวละจํานวนมาก ๆ พรอม ๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุไวดังนี้
(1)

มุงเนนการสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การใหคาตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝง
คุณธรรม ความซื่อสัตย ความมีวินัย การสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอองคกร ลูกคาและเพื่อน
รวมงาน สงเสริมและพัฒนาการทํางานเปนทีม การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกยาย
สับเปลี่ยนพนักงานเพื่อใหเรียนรูงานหลายๆ ดานและพรอมที่จะทํางานทดแทนกันได

(2)

บริษัทไดวางกฎระเบียบในสวนที่เกี่ยวกับการลาออกไววา หากพนักงานประสงคจะลาออกจะตองแจง
ใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน หากพนักงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทไดกําหนดไว
บริษัทอาจพิจารณาไมจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนที่บริษัทสมทบใหกับพนักงาน

(3)

ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งตองมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยูในสวนงาน
เดียวกันใหอยูในเที่ยวการเดินทางที่ตางกันหรือพาหนะคนละคันเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง

(4)

ในกรณีที่เกิดปญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแกปญหา ดังนี้
1) บริษัทจะโยกยายพนักงานที่มีประสบการณจากหนวยงานอื่นมาทํางานที่จําเปนและเรงดวน
แทนพนักงานเดิมโดยทันที
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2) บริษัทจะรับพนักงานใหมแทนพนักงานเดิมอยางเรงดวน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่
บริษัทมีอยู หรือผานบริษทั จัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร
3) งานใดที่บริษัทไมจําเปนตองดําเนินการเอง เนื่องจากมิไดมีการกําหนดไวในประกาศที่เกี่ยวของ
วาเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจางบุคคลภายนอกใหดําเนินการแทน
8.

มีการกําหนดกฎ ระเบียบ วินัย ขอบังคับใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติ เพื่อใหการทํางาน เปนไปอยางถูกตอง
ไมเกิดการทุจริตอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยไดจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน (Compliance
Manual) และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหกับผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

9.

จัดใหมีฝายบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งแบง
หนาที่ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและฝายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางชัดเจน

10.

มีมาตรการปองกันและแกไขปญหาของระบบคอมพิวเตอรโดยบริษัทจัดการไดกําหนดนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยทางดานสารสนเทศ ซึ่งไดปรับปรุงใหมตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยไดประกาศกําหนด และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โดยนโยบายดังกลาวแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การกํากับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับองคกร
หมวด 2 การกําหนดนโยบาย มาตรการ โครงสรางการบริหารจัดการ
หมวด 3 การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศและการควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบสารสนเทศ
หมวด 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานการสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
หมวด 5 มาตรฐานการควบคุมอืน่ ๆ

12.

11.

จัดทําแผนปองกันและระงับอุบัติภัยสําหรับทุกหนวยงานของบริษัท

12.

จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) สําหรับบริษัทและทุกหนวยงาน
ในบริษัท

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทจัดการมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในการ
ทําธุรกรรมดังกลางขางตน บริษัทจัดการไดคํานึงถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววา เปนเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย และถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมดังกลาวไดกระทําโดยผูที่ไมสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
การทํ า ธุ ร กรรมกับ บริ ษัท จัดการ บุ ค คลที่ เ กี่ ยวขอ งกั บบริ ษัท จัด การ และบุ ค คลที่ เ กี่ ยวข อ ง บริ ษั ท จั ด การจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1.

ในการลงทุนครั้งแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปน ผู ดู แ ล
ผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงาน
การประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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รับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียม
ทางการคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length
transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแต
มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.

12.1

ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการลงทุนครั้ง
แรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับ
มติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับบริษทั จัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปน
ลายลักษณอักษรแลววาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรม
กับลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction)

รายการระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทจัดการ/
ผูจัดการกองทุน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท
จํากัด
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เปนบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน
เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญและเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด
(มหาชน)

มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับผูถือหนวยลงทุนรายใหญ
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับผูถือหนวยลงทุนรายใหญ
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับผูถือหนวยลงทุนรายใหญ
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับผูถือหนวยลงทุนรายใหญ
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับผูถือหนวยลงทุนรายใหญ

มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับผูถือหนวยลงทุนรายใหญ

รายการที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังตอไปนี้ :บริษัทที่เกี่ยวของกัน
จํานวนเงิน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
คาธรรมเนียมการจัดการ
18,360,114.21
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน

จํานวนเงิน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน
12.2

รายการระหวางกองทุนกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูดูแลผลประโยชน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

12.3

1,377,008.56

นโยบายกําหนดราคา
ตามที่ระบุในสัญญา

จํานวนเงิน
918,005.72

นโยบายกําหนดราคา
ตามที่ระบุในสัญญา

ความเห็น/
ความสมเหตุสมผล
เปนไปตามธุรกิจปกติซึ่งเทียบเคียงได
จากคาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมในประเทศ

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (SOFT/HARD DOLLAR)
เงื่อนไขและหลักเกณฑการรับผลประโยชนตอบแทน
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใ หบริการอันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุน (Soft/Hard Dollar) ได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
1.

ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

2.

ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุน
ไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว
ในการจัดสรรประโยชนตามที่กลาวใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทนั้น บริษัทจัดการตอง
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย

3.

ไมขัดกับผลประโยชนของกองทุน หรือหลักเกณฑอื่น ๆ ตามประกาศที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูในปจจุบันและเพิม่ เติม
ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทจัดการไมสามารถรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft/Hard
Dollar) เพื่อประโยชนของบริษัทจัดการได เนื่องจากเปนขอหามตามกฎหมายและเปนเรื่องที่ไมพึงกระทําโดยวิชาชีพ เวน
แตเปนการรับประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฎิบัติที่บริษัทจัดการประกาศภายในบริษัทจัดการซึ่งลูกคาอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่เว็ปไซตของบริษัท
ในป 2564 กองทุนรวมไมมีการรับ Soft/Hard Dollar

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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สวนที่ 4 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล (“กองทุน”) ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ผูสอบบัญชีเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัส
เตรียล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2564 : 4,802,375,722.21 บาท)
(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2563 : 4,783,876,834.32 บาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ คางรับ
ลูกหนี้รายไดคา เชาคางรับ
คาใชจา ยจายลวงหนา
เงินค้าํ ประกัน
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สนิ
คาใชจา ยคางจาย
คาเชารับลวงหนา
เงินมัดจํารับจากผูเชา
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสทุ ธิ
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
ขาดทุนสะสม
สินทรัพยสทุ ธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนทีจ่ ําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

หนวย : บาท
2564

2563

2562

4,405,170,392.04
43,598,922.4
478.98
3,431,658.61
4,941,438.11
1,042,500.00
496,695.22
4,458,682,085.36

4,397,486,954.20
58,528,224.30
620.03
3,930,325.60
7,674,997.15
535,100.00
90,214.72
4,468,246,436.00

4,276,468,600.47
135,789,837.22
2,209.81
2,947,097.28
5,766,580.33
2,621,900.00
404,192.46
4,424,000,417.57

5,217,348.06
1,964,782.60
72,023,913.40
734,845.22
79,940,889.28
4,378,741,196.08

7,151,785.67
3,686,452.58
72,335,272.50
4,630,461.300
87,803,972.05
4,380,442,463.95

7,130,121.28
3,082,439.86
69,486,361.50
4,947,282.32
84,646,204.96
4,339,354,212.61

4,421,759,999.98
(43,018,803.90)
4,378,741,196.08
9.3164
470,000,000.0000

4,572,160,000.09
(191,717,536.14)
4,380,442,463.95
9.3200
470,000,000.0000

4,629,500,000.00
(290,145,787.39)
4,339,354,212.61
9.2326
470,000,000.0000
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งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายไดจากการลงทุน
รายไดคา เชา
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คานายหนา
คาบริการรักษาความปลอดภัย
คาบริการสวนกลาง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (กลับรายการ)
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจา ยภาษีจากการลงทุน
คาใชจา ยในการดําเนินงานอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

2564

2563

หนวย : บาท
2562

253,236,518.66
494,847.97
2,273,678.52
256,005,045.15

230,620,352.26
619,283.46
3,694,005.15
234,933,640.87

225,130,573.80
1,136,273.45
1,861,809.44
228,128,656.69

18,360,114.21
918,005.72
1,377,008.56
537,100.00
13,073,176.23
12,910,771.17
4,801,100.34
2,248,602.03
1,055,844.19
108,623.20
13,554.08
2,078,031.40
57,481,931.13
198,523,114.02

18,173,157.60
908,657.86
1,362,986.82
543,900.00
11,965,408.35
16,254,689.51
3,295,445.06
2,167,592.51
1,102,825.62
(1,354,914.41)
40,864.98
2,694,277.59
57,154,891.49
177,778,749.38

19,317,816.36
965,890.81
1,448,836.22
558,000.00
11,796,249.81
10,740,259.90
1,181,838.59
2,668,256.66
1,426,954.57
1,233,227.32
2,700,489.58
55,594.13
2,778,092.70
56,871,506.65
171,257,150.04

1,465.04

281.02

-

(10,815,846.89)
(10,814,381.85)
187,708,732.17

56,009,220.93
56,009,501.95
233,788,251.33

(314,888,494.79)
(314,888,494.79)
(143,631,344.75)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
กําไรจากการลงทุนสุทธิ
198,523,114.02
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
(10,814,381.85)
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงาน
187,708,732.17
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน
(39,009,999.93)
การคืนทุนใหผถู ือหนวยลงทุนในระหวางป
(150,400,000.11)
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป
(1,701,267.87)
สินทรัพยสุทธิตนป
4,380,442,463.95
สินทรัพยสทุ ธิปลายป
4,378,741,196.08

2563

หนวย : บาท
2562

177,778,749.38
56,009,501.95

171,257,150.04
(314,888,494.79)

233,788,251.33 (143,631,344.75)
(135,360,000.08) (158,248,999.93)
(57,339,999.91)
41,088,251.34 (301,880,344.68)
4,339,354,212.61 4,641,234,557.29
4,380,442,463.95 4,339,354,212.61
หนวย : หนวย

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(31 ธันวาคม 2564 : มูลคาหนวยละ 9.408 บาท)
(31 ธันวาคม 2563 : มูลคาหนวยละ 9.728 บาท)
หนวยลงทุน ณ วันตนป
หนวยลงทุน ณ วันปลายป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

470,000,000.00
470,000,000.00

470,000,000.00 470,000,000.00
470,000,000.00 470,000,000.00
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน: หนี้สงสัยจะสูญ
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย
จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนีต้ ัดบัญชี
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยคางรับ
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้รายไดคาเชาคางรับ
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาใชจายจายลวงหนา
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกัน
การ(เพิ่มขี้น)ลดลงในสินทรัพยอื่น
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในคาเชารับลวงหนา
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจําจากผูเชา
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การคืนทุนใหผถู ือหนวยลงทุน
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล

2564

2563

หนวย : บาท
2562

187,708,732.17

233,788,251.33

(143,631,344.75)

(542,034,662.87)
523,941,330.71
(404,487.53)
141.05
498,666.99
2,733,559.04
(507,400.00)
(406,480.50)
(1,934,437.61)
(1,721,669.98)
(311,359.10)
(3,895,616.08)
(1,465.04)

(325,637,087.38)
260,975,155.94
(346,920.34)
1,589.78
(983,228.32)
(1,908,416.82)
2,086,800.00
313,977.74
21,664.39
604,012.72
2,848,911.00
(316,821.02)
(281.02)

2,700,489.58
(139,752,912.90)
133,000,000.00
(212,750.57)
1,194.86
228,474.39
(5,166,449.48)
224,100.00
501,013.73
752,781.47
1,104,523.59
2,066,240.00
2,472,633.56
-

10,815,846.89
174,480,698.14

(56,009,220.93)
115,438,387.07

314,888,494.79
169,176,488.27

(39,009,999.93)
(150,400,000.11)
(189,410,000.04)
(14,929,301.90)
58,528,224.30
43,598,922.40

(57,339,999.91)
(135,360,000.08)
(192,699,999.99)
(77,261,612.92)
135,789,837.22
58,528,224.30

(158,248,999.93)
(158,248,999.93)
10,927,488.34
124,862,348.88
135,789,837.22
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14.

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

14.1

การวิเคราะหการดําเนินงานที่ผานมา
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสําหรับรอบปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีรายไดรวม 256.01 ลานบาท โดย
เปนรายไดคา เชาคาบริการจํานวน 253.24 ลานบาท หรือเทากับ 98.92 ของรายไดรวม รายไดดอกเบี้ย จํานวน 0.49 ลาน
บาท และรายไดอื่น จํานวน 2.27 ลานบาท โดยรายไดรวมป 2564 เพิ่มขึ้นจากรายไดรวมป 2563 และป 2562 คิดเปนรอย
ละ 8.97 และรอยละ 12.22 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากอัตราการเชาที่ปรับตัวสูงขึ้น
รายจายสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนรวมมีคาใชจา ยทัง้ สิ้น 57.48 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.57
และ รอยละ 1.07 เมื่อเทียบกับปสิ้นสุด 2563 และ 2562 ตามลําดับ
ทั้งนี้ กําไรจากการลงทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุน มีจํานวน 198.52 ลานบาท หรือรอยละ
77.55 ของรายไดรวม โดยกําไรจากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 11.67 และ 15.92 เมื่อเทียบกับปสิ้นสุด 2563 และ 2562
ตามลําดับ
ในระหวางป 2564 กองทุนรวมมีขาดทุนจากการประเมินมูลคาทรัพยสนิ จํานวน 10.80 ลานบาท ทําใหมีการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 187.71 ลานบาท
ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม
สินทรัพยรวมของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 4,458.68 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.21 และเพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.78 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ โดยประกอบดวยเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามราคายุติธรรม 4,302.70 ลานบาทซึง่ คิดเปนรอยละ 96.50 ของสินทรัพยรวม
หนี้สินรวมของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 79.94 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.96 และรอยละ 5.56 เมื่อ
เทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ โดยสวนใหญประกอบดวยเงินมัดจําจาก
ผูเชาคิดเปนรอยละ 90.10 ของหนี้สินรวม

14.2

ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการปดเมืองในป 2564 ซึ่งทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้ง
ภาคบริการและภาคการผลิตชะลอลง อาจสงผลทําใหเกิดการหดตัวของผลผลิตทางอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
อยางไรก็ดี ปจจัยสนับสนุนจากการควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ของไทยที่อยูในเกณฑดี รวมทั้ง
มาตรการฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ไดสงผลใหเศรษฐกิจไทยคอย ๆ ฟนตัวอยางชาๆ
เพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว กองทุนรวมไดประสานงานติดตามและประชุมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยาง
ใกลชิด โดยพิจารณาเพิ่มความยืดหยุนในการปลอยเชาอาคารโรงงาน อาทิ รูปแบบการใชอาคาร ระยะเวลาการเชา เพื่อ
การเพิ่มอัตราการเชา และยังเปดโอกาสใหนายหนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นๆ จัดหาผูเชาเพิ่มใหกับกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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15. ความเห็นของผูดูแลผลประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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เอกสารแนบ: รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล
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