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สารจากบริษัทจัดการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ   
 

เนื�องด้วยบริษัทจดัการได้บริหารและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ 
มาจนครบรอบระยะเวลาสิ &นสุดปี 2556  บริษัทจดัการจึงใคร่ขอนําส่งรายงานประจําปีของกองทุน พร้อมทั &ง
รายงานของผู้ สอบบัญชี และรายงานของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ประจํางวดสําหรับระยะเวลาตั &งแต่วันที� 1 
มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2556 พร้อมกับรายงานสรุปถึงการลงทุนและทรัพย์สินต่างๆ ที�กองทุน
รวมลงทนุ มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นไว้ ณ ที�นี &ด้วย  

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที�ให้ความไว้วางใจร่วมลงทุนในกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ มาโดยตลอด โดยบริษัทจดัการมุ่งมั�นที�จะบริหารกองทุนรวมนี &
อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ ทา่นสามารถตดิตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมได้ทางหนงัสือพิมพ์ทกุรอบ 
6 เดือน หรือสอบถามได้ที�ฝ่ายบริการนกัลงทนุของบริษัทจดัการที�หมายเลขโทรศพัท์ 0-2786-2222 

 

         บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
                                                                           
 นายวนา  พลูผล 

         ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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บริษัทจัดการ 
 

ชื-อและสถานที-ตั )งของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชั &น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที� 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
 
รายละเอียดเกี-ยวกับบริษัทจัดการ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทจดัการ”) สํานกังานตั &งอยู่ชั &น 23A, 25 
อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที� 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เลขที� 0105539122118 เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2539 
ด้วยทนุจดทะเบียน 583,300,613.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 63,328,659 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 7.00 บาท 
และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน (แบบ ค)     
ตามใบอนญุาตเลขที� ลค-0049-01 เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2555 
 
ผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ยูโอบี แอสเซท แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน        
ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั รวมทั &งสิ &น 99.99% 
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รายชื-อกรรมการ และเจ้าหน้าที-บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
รายชื-อกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอ็ง  กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ  
3. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
4. นายสญัชยั อภิศกัดิPศริิกลุ กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
เจ้าหน้าที-บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นายกรวฒุิ ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิPกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
รายชื-อผู้จัดการกองทุน 

1. นายชยัวฒัน์ มหตัเดชกลุ 
2. นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์ (เริ�มปฏิบตัหิน้าที�ผู้จดัการกองทนุตั &งแตว่นัที� 3 กนัยายน 2556) 
 

รายชื-อผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง 
1. นายกรวฒุ ิลีนะบรรจง 
2. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติP 
3. นางพงึพิศ จฬุาโรจน์มนตรี 
4. นางสาวอญัชลี งามวฒุิกลุ 
5. นายจารุวตัร ปรีดิPเปรมกลุ 
6. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย 
7. นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร 
8. นางสาวศริิพรรณ สทุธาโรจน์ 
9. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ  
10. นายอรุณศกัดิP จรูญวงศ์นิรมล 
11. นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
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รายชื-อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

ชื-อและสถานที-ตั )งของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

พื &นที�สว่นร้านค้าปลีก 
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย จํากดั  
ชั &น 19 อาคารสาทรซิตี & ทาวเวอร์ 
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2624-6400  
 
พื &นที�สว่นเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 
กลุม่ แพน แปซิฟิค โฮเตล็ กรุ๊ป 
ชั &น 9 อาคารเอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซส  
88/333 ซอยสขุมุวิท 55 (ทองหลอ่ซอย 8) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2763-9000 โทรสาร 0-2763-9090 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ    
เพื�อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั�วไปทั &งที�เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั &งในและตา่งประเทศ ซึ�งกองทนุรวม
จะนําเงินที�ได้จากการระดมทนุไปซื &อ เชา่ และ/หรือเชา่ชว่งอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสิทธิP 
และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว โดยการให้เชา่ ให้เชา่ชว่ง โอน และ/หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ที�กองทนุรวมได้ลงทนุไว้หรือมี
ไว้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื�อให้ผู้ ประกอบการนํา
อสงัหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลกัษณะเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) โรงแรม สํานกังาน 
และศูนย์การค้า ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื�นๆ เช่น 
ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีที�มีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องทั &งที�จะมีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที�จะแก้ไขเพิ�มเติมในภายหลังให้
ดําเนินการดงักลา่วได้) และ/หรือดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และ
เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินอื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลอื�น โดยวิธีอื�นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 
 
นโยบายการลงทุนครั)งแรก 
บริษัทจดัการได้ลงทนุในห้องชดุของอาคารโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส เพื�อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิPใน
ห้องชดุจํานวน 137 ห้องชดุ พื &นที�รวม 23,626.49 ตารางเมตร (ตามหนงัสือกรรมสิทธิPห้องชดุ) จากจํานวนห้อง
ชดุทั &งหมดของอาคารโครงการเอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซส จํานวน 333 ห้องชดุ  
 
ทั &งนี & ทรัพย์สินที�กองทนุรวมจะลงทนุครั &งแรกเพื�อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิPในห้องชดุของอาคารโครงการเอท ทอง
หลอ่ เรสซิเดนส์เซส มีรายละเอียด ดงันี & 
1. ห้องชดุประเภทการค้าซึ�งเป็นพื &นที�ส่วนร้านค้าปลีก (Retail)  จํานวน 43 ห้องชุด บริหารจดัการโดยบริษัท 
โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย จํากดั 
2. ห้องชดุประเภทพกัอาศยัซึ�งเป็นพื &นที�ส่วนเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ (Serviced apartment) จํานวน 92 ห้องชดุ 
บริหารจดัการโดย แพน แปซิฟิค 
3. ห้องชดุประเภทสํานกังาน ซึ�งอยูใ่นพื &นที�เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จํานวน 2 ห้องชดุ 
4. เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแตง่สว่นควบ ระบบสาธารณปูโภค และอปุกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
                                                                                                                                                                                                                                          
 

6 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

รายละเอียดพื )นที-ส่วนร้านค้าปลีก 
พื &นที�ส่วนร้านค้าปลีกเป็นพื &นที�ที�ได้เปิดดําเนินการตั &งแต่ต้นปี 2553 โดยเน้นผู้ เช่าด้านร้านอาหาร ร้านเพื�อ
สุขภาพ และร้านเพื�อเสริมความงามเป็นหลกั โดยโครงการในปัจจุบนัได้ว่าจ้าง บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 
ประเทศไทย จํากดั เป็นผู้บริหารจดัการทรัพย์สิน รวมถึงทําการโฆษณา การตลาด และประชาสมัพนัธ์ ในส่วน
ของพื &นที�ประเภทร้านค้ามีพื &นที�ใช้สอยประมาณ 6,432 ตารางเมตร (หักพื &นที�ที�จอดรถแล้ว) ซึ�งเป็นพื &นที�ที�
สามารถจดัเก็บคา่เชา่ได้ ตั &งอยูบ่นชั &นใต้ดนิ (B1) ชั &น 1 และชั &น 2  
 
รายละเอียดพื )นที-ส่วนเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  
พื &นที�สว่นเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เปิดดําเนินการช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 โดยเน้นกลุ่มลกูค้าตา่งประเทศ เช่น 
ญี�ปุ่ น สิงคโปร์ ฮ่องกง และยโุรป โดยญี�ปุ่ นเป็นลกูค้ากลุ่มสําคญั ปัจจบุนัโครงการได้ว่าจ้าง แพน แปซิฟิค ทํา
หน้าที�บริหาร และตั &งชื�อโครงการว่า แพน แปซิฟิค เซอร์วิส สวีท   มีพื &นที�ใช้สอยประมาณ 14,238 ตารางเมตร 
(หกัพื &นที�จอดรถแล้ว) ประกอบด้วยห้องพกัจํานวน 148 ห้องพกั  ตั &งอยู่บนชั &น 8 – 15 ของโครงการ พร้อมสิ�ง
อํานวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายนํ &า ห้องออกกําลงักาย ห้องสนัทนาการ ห้องสปา ห้องประชมุ และ
ห้องอาหาร เป็นต้น  
 

รายละเอียดเกี-ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 

1)   อสังหาริมทรัพย์ 

• ชื�อ :  อาคารเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส 

• ที�ตั�ง :  ตั &งอยูเ่ลขที� 88 ซอยสขุมุวิท 55 (ทองหลอ่) ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

• ลักษณะ :  อาคารสงู 33 ชั &น พร้อมชั &นใต้ดนิ 2 ชั &น สภาพการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 100% 

• ประเภทการใช้งาน :  โครงการพฒันารูปแบบผสม (Mixed-use development) 
เพื�อการอยูอ่าศยั การพาณิชยกรรม และสํานกังาน 

• ขนาดพื�นที�โครงการ :  ที�ดนิขนาด 3 ไร่ 0 งาน  67  ตารางวา 

• มูลค่าที�ได้จากรายงานการ
ประเมินครั�งล่าสุด   

:  2,461,000,000.00 (สองพนัสี�ร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  
(ข้อมลู ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2556 โดยบริษัท เน็กซสั 
พรอพเพอตี & คอนซลัแทนท์ จํากดั) 

• รายได้ของรอบปีบัญชี  
 

:  164,058,107.28 (หนึ�งร้อยหกสิบสี�ล้านห้าหมื�นแปดพนั
หนึ�งร้อยเจ็ดบาทยี�สิบแปดสตางค์) 
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2)   รายละเอียดการซื�ออสังหาริมทรัพย์ 
 

2.1)   เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในห้องชุดจํานวน 137 ห้องชุด พื &นที�รวม 23,626.49 ตารางเมตร(ตาม
หนงัสือกรรมสิทธิPห้องชดุ) จากจํานวนห้องชดุทั &งหมดของอาคารโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส จํานวน 
333 ห้องชดุ กองทนุซื &อห้องชดุดงักลา่วในราคาทั &งสิ &น 2,365.00 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดงันี & 

รายการทรัพย์สิน  ซื &อจาก  บาท 
ห้องชดุรวม 133 ห้องชดุ แบง่เป็น ร้านค้า 
42 ห้องชุด พักอาศัย 91 ห้องชุด (รวม
สํานกังาน 2 ห้องชดุ) 

 กองทนุรวมซิตี &แอสเสท (บริหารจดัการ
โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเอ็ม
เอฟซี จํากดั มหาชน) 

 

2,032,210,000.00 

พื &นที�เชา่ค้าปลีก 1 ห้องชดุ เลขที� 88/27   บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั  4,650,000.00 

พื &นที�พกัอาศยั 1 ห้องชดุ เลขที� 88/55  บริษัท สวนสาทร (ประเทศไทย) จํากดั  4,380,000.00 

พื &นที�พกัอาศยั 1 ห้องชดุ เลขที� 88/70  บริษัท สาทรเรีย จํากดั  4,380,000.00 

พื &นที�พกัอาศยั 1 ห้องชดุ เลขที� 88/85  บริกตนั อินเวสเม้นท์ โฮลดิ &ง พีทีอี ลิมิเต็ด  4,380,000.00 

คา่เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแตง่สว่นควบ 
ระบบสาธารณปูโภค และอปุกรณ์อื�นๆ  

 

บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 

315,000,000.00 
 

2.2)   รายละเอียดการซื )อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

• วันที�จดทะเบียน 

• วันที�รับโอนทรัพย์สิน 

: 7 กมุภาพนัธ์ 2555 
: 8 กมุภาพนัธ์ 2555  

• ราคาซื�อทรัพย์สิน : 2,365,000,000.00 บาท (สองพนัสามร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

• เหตุผลในการซื�อหรือเช่า  : ทรัพย์สินตั &งอยูใ่จกลางกรุงเทพฯ เป็นทําเลที�มีศกัยภาพเหมาะแก่การ
ลงทนุ พร้อมที�จะหารายได้ และเป็นการลงทนุที�ให้ผลตอบแทนอย่าง
สมํ�าเสมอ 
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รายละเอียดการประเมินค่าก่อนการซื )อ 
ก) บริษัท 15 ที�ปรึกษาธุรกิจ จํากดั 

  วนัที�รายงาน   8 สิงหาคม 2554 
ราคาที�ได้จากการประเมิน 2,383,000,000 บาท 
วิธีที�ใช้ในการประเมิน การประเมินราคาแบบประมาณการรายได้ (Income Approach) 

ข) บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จํากดั 
วนัที�รายงาน  8 สิงหาคม 2554 
ราคาที�ได้จากการประเมิน 2,378,000,000 บาท 

  วิธีที�ใช้ในการประเมิน การประเมินราคาแบบประมาณการรายได้ (Income Approach) 
 
รายละเอียดเกี-ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
กองทนุรวมจดัหาผลประโยชน์โดยการให้บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ผู้ เชา่”) เชา่ทรัพย์สินทกุ
รายการที�กองทนุรวมซื &อมา โดยมีรายละเอียดในการทําสญัญาเชา่ดงัตอ่ไปนี & 
 

• วันที�เริ�มสัญญาเช่า : 8 กมุภาพนัธ์ 2555  

• วันที�สิ�นสุดสัญญาเช่า 

• ระยะเวลาการเช่า 

: 7 กมุภาพนัธ์ 2557  
: 2 ปี 

• ค่าเช่า : 154,050,000 บาท ตอ่ปี (หนึ�งร้อยห้าสิบสี�ล้านห้าหมื�นบาทถ้วน) 
  (หรือคิดเป็น 12,837,500 บาทตอ่เดือน) 

• ผู้เช่าเหมา : บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 
ค่าใช้จ่ายต่างๆที-เกี-ยวข้องกับการซื )อ 
คา่ใช้จา่ยทั &งหมดในการซื &อ 1,265,387.35 บาท 
 
รายละเอียดเกี-ยวกับการจาํหน่ายทรัพย์สิน 
ไมมี่ 
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รายการทรัพย์สินแยกตามประเภท  
 

1)  อสังหาริมทรัพย์ (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 
                           มลูคา่ตามราคาตลาด (บาท)       อตัราสว่นตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 

       อาคารเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส 137 ห้องชดุ                    2,461,000,000.00  98.25% 
 

2)  ตราสารแห่งหนี�   (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 
 

ชื�อหลกัทรัพย์                               จํานวนหุ้น             มลูคา่ตามราคาตลาด (บาท)  อตัราสว่นตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ      2,476,161.0923 หนว่ย 31,681,243.17  1.26% 
 

3)  เงนิฝากธนาคาร   (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 
 

ธนาคาร                                          เงินต้น (บาท)   อตัราดอกเบี &ยตอ่ปี (% ตอ่ปี)   อตัราสว่นตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั (บญัชีเอกสิทธิP)      
   ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน       16,461,604.79                   0.125         0.06% 
 

มูลค่าทรัพย์สิน  (ณ วันที- 31 ธันวาคม 2556) 
 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ      2,504,918,419.89 บาท 
มลูคา่หนว่ยลงทนุตอ่หน่วย                                         10.5692 บาท 
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ภาพรวมตลาด 
ภาวะเศรษฐกิจ  

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์ฯ) ได้ประมาณการการ
ขยายตัวเศรษฐกิจของไทยจะลดลงในไตรมาส 4 ปี 2556 จากการลดลงของการใช้จ่าย และการลงทุน
ภาคเอกชน การส่งออกที�ลดลง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทั�วโลกชะลอตวั ส่วนการขัดแย้งทางการเมืองขอไทย
ยังคงเป็นปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย สภาพัฒน์ฯ ได้ปรับตวัเลขการขยายตัว
เศรษฐกิจของปี 2556 จากร้อยละ 3.8-4.5 ปรับลดลงเป็นร้อยละ 3 หลงัจากการประกาศผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ขยายตวัร้อยละ 2.7 ไตรมาส 3 ปี 2556 ตํ�ากว่าที�คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ว่าจะขยายตวัร้อยละ 4-5 จากภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตวัดีขึ &น รวมถึงการค้า
ของไทย ซึ�งตามสถานการณ์ทางการเมืองที�สงบลงจะมีผลกระทบตอ่การขยายตวัเศรษฐกิจไทยดีขึ &น   

 
แผนภาพที� 1 : เครื�องชี &ภาวะเศรษฐกิจ (ข้อมลู ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2556) 

 
ที�มา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สํานกับริหารแรงงาน      
ตา่งด้าว และ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  
 
 
ภาพรวมตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (Serviced Apartment) 
อุปทาน 
 จากข้อมูลครึ�งปีหลังปี 2556 ไม่มีการเปิดตวัใหม่ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซึ�งอาจจะเป็นผลจาก
สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบตอ่โครงการใหม่ จํานวนหน่วยทั &งหมดในปี 2556 มีประมาณ 15,800 
หน่วย เพิ�มขึ &นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 5.03 ซึ�งย่านที�มีจํานวนหน่วยเพิ�มมากที�สดุ คือ ย่านสขุมุวิทด้าน
ใต้ สว่นจํานวนหนว่ยทั &งหมดในปัจจบุนั แยกได้ตามที�ตั &งดงันี & 

ยา่นกรุงเทพฯ ทางด้านเหนือ (BN) มีจํานวน 3,018 หนว่ย  ย่านสขุุมวิทด้านล่าง (LS) มีจํานวน 3,430 หน่วย 
ยา่นกรุงเทพฯ ด้านใต้ (BS) มีจํานวน 4,348 หนว่ย  ยา่นสขุมุวิทด้านบน (US) มีจํานวน 5,004 หนว่ย 
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แผนภาพที� 2 : อตัราคา่เชา่เฉลี�ย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (ข้อมลู ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2556) 

 ที�มา: บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี & คอนซลัแทนท์ จํากดั 

แผนภาพที� 3 : กราฟแสดงจํานวนหนว่ยห้องพกัและอตัราการเข้าพกั (ข้อมลู ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2556) 

 

ที�มา: บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี & คอนซลัแทนท์ จํากดั 

อุปสงค์ 

อตัราการเข้าพกัยงัคงเพิ�มขึ &นอย่างต่อเนื�องนับตั &งแต่ปี 2553 อัตราการเข้าพกัในครึ�งปีหลงัปี 2556 ปรับตวั
สงูขึ &นเล็กน้อยอยู่ที�ร้อยละ 84 เพิ�มขึ &นร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกนั ซึ�งอตัราการเข้าพกัย่านกรุงเทพฯ ด้าน
เหนือ มีอตัราการเข้าพกัร้อยละ 78.51 เพิ�มขึ &นสูงที�สุด โดยเพิ�มขึ &นจากร้อยละ 71.98 เพิ�มสูงขึ &นร้อยละ 6.5 
เทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2555 ในทางกลบักนั อตัราการเข้าพกัที�สงูที�สดุคือ ย่านกรุงเทพฯ ด้านใต้ มีอตัรา
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การเข้าพกัร้อยละ 79.67 แตมี่อตัราการเข้าพกัเพิ�มขึ &นน้อยที�สดุโดยเพิ�มขึ &นร้อยละ 1.14 เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ในปี 2555  

อัตราค่าเช่า 

อตัราคา่เชา่เฉลี�ยปรับตวัขึ &นและลง ปัจจบุนัอยู่ที� 2,952 บาทตอ่ห้องตอ่คืน เพิ�มสงูขึ &นร้อยละ 10.12 เมื�อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ซึ�งอตัราค่าเช่าที�สูงที�สุดในย่านกรุงเทพฯ ด้านเหนือ อตัราค่าเช่าเฉลี�ยอยู่ที� 
2,692 บาทตอ่ห้องตอ่คืน ในขณะที�ย่านกรุงเทพฯ ด้านใต้มีอตัราค่าเช่าเฉลี�ยที�ตํ�าที�สดุคือ 2,354 บาทต่อห้อง
ตอ่คืน  

ภาพรวมในอนาคต 

ถึงแม้วา่การอนมุตัใิบอนญุาตทํางานในประเทศให้แก่คนตา่งชาติลดลงอย่างตอ่เนื�อง แตก่ารลดลงมีสาเหตมุา
จากสญัชาติของผู้ขออนญุาตมาจากประเทศเพื�อนบ้าน เช่น คนลาว คนพม่า คนกมัพชูา ซึ�งไม่ถือว่าเป็นกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายของตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แนวโน้มของการขอใบอนญุาตทํางานในประเทศจะเพิ�มสงูขึ &น
จากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ในปี 2558 ปัจจยัดงักล่าวจะส่งผล
ให้แนวโน้มของตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ เติบโตอย่างต่อเนื�อง แต่ยังคงต้องดูสถานการณ์
การเมือง ส่วนการเพิ�มขึ &นของอปุทานอาจจะมีจํานวนจํากัดเนื�องจากที�ดินแปลงใหญ่ในเมืองคอ่นข้างหายาก 
อีกทั &งการแข่งขนัที�สูงในตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ด้วยกันเอง รวมไปถึงการแข่งขนักับตลาดคอนโดมิเนียม 
และตลาดโรงแรม การแข่งขันจึงเป็นไปในรูปแบบการปรับอัตราค่าเช่าให้ลดลงกว่าคู่แข่ง เพื�อเล็งผลถึง       
การรักษาอตัราการเข้าพกัให้เพิ�มขึ &น โดยสรุปตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในอนาคตจะมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยที�
ร้อยละ 80-90 และอตัราคา่เชา่เฉลี�ยที� 2,600 บาทตอ่ห้องตอ่คืน  

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลูเกี�ยวกบัภาพรวมตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ นํามาจาก
บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี & คอนซลัแทนท์ จํากดั 
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 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ตั )งแต่วันที- 1 มกราคม 2556 ถงึวันที- 31 ธันวาคม 2556 

 
ค่าใช้จ่ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวม                          

(fund’s direct expenses)  
จํานวนเงิน                              

หนว่ย : พนับาท 
ร้อยละของมลูคา่

ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี�ย
รายเดือน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 6,016.31 0.24 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee fee) 668.48 0.03 
คา่นายทะเบียน (Registrar fee) 1,336.96 0.05 
คา่สอบบญัชี (Auditing fee) 223.10 0.01 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 755.91 0.03 
คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานอื�นๆ (Other operating expenses) 480.91 0.02 
รวมค่าใช้จ่ายทั )งหมด * (Total Expenses) 9,481.66 0.38 

   
* เป็นอตัราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนัแลว้ 
* ไม่รวมค่านายหนา้ซื*อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ*นจากการซื*อขายหลกัทรัพย์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเง ินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ ซึ �ง
ประกอบด้วย งบดลุ และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ &นสุดวนั
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั และหมายเหตเุรื�องอื�นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ ร ับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี &โดยถูกต้องตามที�ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น
เพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ &นอยู่กับดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึง
การประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุ
ภายในที�เกี�ยวข้องกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกองทุน เพื�อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ่เพื �อวตัถ ุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ &นโดยผู้บริหาร 
รวมทั &งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี &แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท    
ทองหลอ่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 

 

        
 
(นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 

 
 

บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพฯ 13 กมุภาพนัธ์ 2557 
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบ ีฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ      

งบดุล      

ณ วันที- 31 ธันวาคม 2556      

      บาท 

    หมายเหต ุ  2556  2555 

สินทรัพย์       

 เงินลงทนุตามมลูคา่ยติุธรรม (ราคาทุน 2,397,760,118.89 บาท       

  ในปี 2556 และ 2,395,323,670.62 บาท ในปี 2555) 3, 5, 8, 9, 13 2,492,681,243.17     2,483,172,492.38     

 เงินฝากธนาคาร 6  16,461,604.79          1,009,580.61           

 เงินฝากธนาคารติดภาระผกูพนั 8  1,811,861.14       85,752,780.35          

 เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับซื &อเงินลงทนุ                              -    13,000,000.00          

 คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 3                             -    755,911.35               

 คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า   53,060.15     53,060.15                 

  รวมสินทรัพย์   2,511,007,769.25     2,583,743,824.84     

หนี &สิน        

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 8  1,550,572.35            779,134.91              

 เจ้าหนี &จากการแบง่ปันสว่นทนุ   278,685.36                   
-   

 เงินประกนัการเช่า 8   1,811,861.14           85,752,780.35          

 หนี &สินอื�น    2,448,230.51            17,683.96                 

  รวมหนี &สิน   6,089,349.36            86,549,599.22          

สินทรัพย์สทุธิ   2,504,918,419.89     2,497,194,225.62     

สินทรัพย์สทุธิ :       

 ทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ   2,370,000,000.00    2,370,000,000.00     

 กําไรสะสม 4  134,918,419.89        127,194,225.62        

  สินทรัพย์สทุธิ   2,504,918,419.89     2,497,194,225.62     

         

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย                     10.5692                      
10.5366  

จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั &งหมด ณ วนัสิ &นปี (หน่วย)   237,000,000.0000    237,000,000.0000    
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบ ีฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ      

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ      

ณ วันที- 31 ธันวาคม 2556       

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ                    

        

     บาท   

  ประเภทเงินลงทนุ จํานวน  ราคาทนุ  มลูคา่ยติุธรรม 

เงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหต ุ5)      

 ห้องชดุพื &นที�สว่นร้านค้าปลีก และพื &นที�สว่นเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์     

 เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแตง่ สว่นควบ ระบบสาธารณปูโภค และ      

 อปุกรณ์อื�นๆที�เกี�ยวข้อง ในอาคารโครงการเอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซส        137 ห้องชดุ    2,366,265,387.35    2,461,000,000.00  

        

รวมเงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพย์     2,366,265,387.35    2,461,000,000.00  

        

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์      

 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ                                                         2,476,161.0983 หน่วย        31,494,731.54         31,681,243.17  
        

รวมเงนิลงทนุในหลักทรัพย์   31,494,731.54               31,681,243.17  

        
รวมเงนิลงทนุทั )งสิ )น (ราคาทนุ 2,397,760,118.89 บาท)       2,492,681,243.17  
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบ ีฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ      

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ      

ณ วันที- 31 ธันวาคม 2555      

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ     

        

     บาท 

  ประเภทเงินลงทนุ จํานวน  ราคาทนุ  มลูคา่ยติุธรรม 

เงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหต ุ5)      

 ห้องชดุพื &นที�สว่นร้านค้าปลีก และพื &นที�สว่นเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์     

 เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแตง่ สว่นควบ ระบบสาธารณปูโภค และ      

 อปุกรณ์อื�นๆที�เกี�ยวข้อง ในอาคารโครงการเอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซส     137 ห้องชดุ  2,366,265,387.35      2,454,000,000.00  

        

รวมเงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพย์   2,366,265,387.35     2,454,000,000.00  

        

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์      

 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ                                                           2,333,127.4497 หน่วย 29,058,283.27               29,172,492.38  
        

รวมเงนิลงทนุในหลักทรัพย์   29,058,283.27        29,172,492.38        

        
รวมเงนิลงทนุทั )งสิ )น (ราคาทนุ 2,395,323,670.62 บาท)        2,483,172,492.38  
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

 
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบ ีฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ 

     

งบกาํไรขาดทนุ      

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2556      

         

       บาท  

    หมายเหต ุ  2556  2555 

รายได้จากการลงทนุ 3     

 รายได้คา่เช่า  8   164,049,999.96        147,079,310.34       

 รายได้ดอกเบี &ย  8   8,107.32           355,970.38              

  รวมรายได้   164,058,107.28        147,435,280.72       

คา่ใช้จ่าย   3      

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  7, 8   6,016,308.28            5,236,287.60           

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  7   668,478.72             581,809.75              

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  7, 8   1,336,957.41            1,163,619.47           

 คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   223,100.00               222,100.00              

 คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย   755,911.35               635,624.95              

 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอื�น   480,908.07               240,718.37             

  รวมคา่ใช้จ่าย   9,481,663.83           8,080,160.14          

รายได้จากการลงทนุสทุธิ   154,576,443.45        139,355,120.58       

         

รายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ  3      

 รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ   836,448.27              478,283.27              

 รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ   7,072,302.52            87,848,821.76        

รวมรายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นและที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ   7,908,750.79            88,327,105.03         

         

การเพิ�มขึ &นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน   162,485,194.24        227,682,225.61       
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบ ีฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ     

งบแสดงการเปลี-ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิ     

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2556     

        

      บาท  

     2556  2555 

การเพิ�มขึ &นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานในระหวา่งปี     

 รายได้สทุธิจากการลงทนุ  154,576,443.45       139,355,120.58     

 รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ  836,448.27              478,283.27            

 รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ  7,072,302.52            87,848,821.76      

การเพิ�มขึ &นสทุธิในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน  162,485,194.24       227,682,225.61     

การแบง่ปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (หมายเหต ุ3 และ 10) (154,760,999.97)  (100,487,999.99)   

การเพิ�มขึ &นของทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ     

 มลูคา่หน่วยลงทนุเริ�มแรก                            -    2,370,000,000.00  

การเพิ�มขึ &นสทุธิของทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ                            -    2,370,000,000.00   

การเพิ�มขึ &นของสินทรัพย์สทุธิในระหว่างปี  7,724,194.27           2,497,194,225.62  

สินทรัพย์สทุธิต้นปี  2,497,194,225.62                              -   

สินทรัพย์สทุธิปลายปี  2,504,918,419.89    2,497,194,225.62   

        

        

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทนุ   หน่วย  

 (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)     

 หน่วยลงทนุเริ�มแรก/ ณ วนัต้นปี  237,000,000            237,000,000          

 หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี  237,000,000            237,000,000          
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบ ีฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ     

งบกระแสเงนิสด     

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2556     

        

        

      บาท  

     2556  2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

 การเพิ�มขึ &นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน  162,485,194.24      227,682,225.61     

 ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ &นสทุธิในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน    

  ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน     

 คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย  755,911.35              635,624.95  

 การซื &อเงินลงทนุ  (103,500,000.00)  (2,495,265,387.35) 

 การขายเงินลงทนุ  101,900,000.00      100,420,000.00  

 การ(เพิ�มขึ &น)ลดลงในเงินฝากธนาคารติดภาระผกูพนั  83,940,919.21  (85,752,780.35) 

 การ(เพิ�มขึ &น)ลดลงในเงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับซื &อเงินลงทนุ  13,000,000.00         (13,000,000.00) 

 การเพิ�มขึ &นในคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี                            -    (1,391,536.30) 

 การเพิ�มขึ &นในคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า                            -    (53,060.15) 

 การเพิ�มขึ &นในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  771,437.44              779,134.91  

 การเพิ�มขึ &นในเจ้าหนี &จากการแบง่ปันสว่นทนุ  278,685.36                                        -   

 การเพิ�มขึ &น(ลดลง)ในเงินประกนัการเช่า  (83,940,919.21)  85,752,780.35  

 การเพิ�มขึ &นในหนี &สินอื�น  2,430,546.55           17,683.96  

 รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ  (836,448.27)  (478,283.27) 

 รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ  (7,072,302.52)  (87,848,821.76) 

  เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  170,213,024.15       (2,268,502,419.40) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

 การออกจําหน่ายหน่วยลงทนุเริ�มแรก                            -     2,370,000,000.00  

 การแบง่ปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  (154,760,999.97)  (100,487,999.99) 

  เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (154,760,999.97)   2,269,512,000.01  

เงินฝากธนาคารเพิ�มขึ &นสทุธิ  15,452,024.18                 1,009,580.61  

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี  1,009,580.61                                     -   

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี  16,461,604.79                 1,009,580.61  
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ 
ข้อมูลทางการเงนิที-สาํคัญ 

   

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2556    

       

       

     บาท  

    2556  2555 

ข้อมลูผลการดําเนินงาน (ตอ่หน่วย)    

มลูคา่หน่วยลงทนุเริ�มแรก -                         10.0000  

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิต้นปี 10.5366   -                        

รายได้จากกิจกรรมลงทนุ    

 รายได้จากการลงทนุสทุธิ 0.6523   0.5880  

 รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ 0.0035   0.0020               

 รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ 0.0298   0.3706               

รายได้จากกิจกรรมลงทนุทั &งสิ &น 0.6856   0.9606  

หกั การแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (0.6530)  (0.4240)            

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี 10.5692   10.5366  

       

อตัราสว่นของกําไรสทุธิตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%)  6.50   9.42                   

       

อตัราสว่นทางการเงินที�สําคญัและข้อมลูประกอบเพิ�มเติมที�สําคญั    

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี (พนับาท)   2,504,918         2,497,194          

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 0.38   0.33                   

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 6.57   6.10                   

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ &าหนกัของการซื &อขายเงินลงทนุระหวา่งปี    

 ตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%)* 8.19                   107.33               

       

       

ข้อมลูเพิ�มเติม    

* ไมน่บัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุในตั�วสญัญาใช้เงิน และการซื &อขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซื &อหรือ 

             ขายเงินลงทนุอย่างแท้จริงซึ�งไมร่วมถึงการซื &อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื &อคืน   
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิ )นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2556  

 

1. ลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (“กองทุน”)  เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทไม่รับซื &อคืนหน่วยลงทุน ซึ�งไม่มีการกําหนดระยะเวลาสิ &นสุดโครงการ ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั &งเป็นกองทุน เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 
2555 โดยมีจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของโครงการ 2,370 ล้านบาท (แบง่เป็น 237 ล้านหน่วย มลูคา่หน่วยละ 
10 บาท) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทุน
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด จนถึงวนัที� 30 
มิถนุายน 2556) โดยมีธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื�อระดมเงินทุนจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปซื &อ เช่า และ/หรือเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

กองทนุมีนโยบายที�จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั &งโดยบริษัทจดัการจะพิจารณา
จา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ไมร่วมกําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากการประเมินคา่หรือการสอบ
ทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั &น ในกรณีที�
กองทุนมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไร
สะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2556 ก.ล.ต.ได้รับทราบการแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการ และเปลี�ยนบริษัทจดัการเป็นบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั มีผลบงัคบัตั &งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี &จดัทําขึ &นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้
เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปของประเทศไทยนอกจากนี &งบการเงินได้จดัทําขึ &นตามหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง “การบญัชีสําหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทนุ 
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เนื�องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั &งกองทุนเมื�อวันที� 7 กุมภาพันธ์ 2555 ดงันั &นรอบระยะเวลาบญัชีของ
กองทุนในงวด 2555 จึงสั &นกว่าหนึ�งปี เป็นเหตใุห้จํานวนที�นํามาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับ
จํานวนของปีปัจจุบนัที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด 
ข้อมลูทางการเงินที�สําคญั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�เกี�ยวข้อง 

งบการเงินของกองทุนได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจดัทํางบการเงินดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันั &นเพื�อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที�ไม่
คุ้นเคยกบัภาษาไทย กองทนุได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ &นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติที�ออกและ
ปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี & 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทาง
บญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 ดงัตอ่ไปนี & 

 
มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

 
เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการ เปลี� ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 สว่นงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เ กี� ยว ข้องอย่า ง เฉพาะ เจาะจงกับ กิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�
ไมไ่ด้คดิคา่เสื�อมราคาที�ตีราคาใหม ่
 

25 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ยโูอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหลอ่  
   

 
มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

 
เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 34/2555 แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี�ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที-ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

กองทนุยงัไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี & 

ก) มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2557 ดงัตอ่ไปนี & 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 
 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) 

การนําเสนองบการเงิน 
งบกระแสเงินสด 
ภาษีเงินได้ 
สญัญาเชา่ 
รายได้ 
ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลกระทบจากการ เปลี� ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 
การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคล หรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกนั 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
สว่นได้สว่นเสียในการร่วมค้า 
งบการเงินระหวา่งกาล 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 
2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 
2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 
2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 
2555) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 
 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
 

การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
การรวมธุรกิจ 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการ
ดําเนินงานที�ยกเลิก 
สว่นงานดําเนินงาน 
 
ก า ร เ ป ลี� ย น แปล ง ใ นห นี &สิ น ที� เ กิ ด ขึ &น จ า ก            
การรื &อถอน การบูรณะและหนี &สินที� มีลักษณะ
คล้ายคลงึกนั 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม ่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื &อถอน การ
บรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 
 

งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การจา่ยสินทรัพย์ที�ไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้าของ 
การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
สญัญาเชา่ดําเนินงาน-สิ�งจงูใจที�ให้แก่ผู้ เชา่ 
การประเมินเนื &อหาสญัญาเชา่ที�ทําขึ &นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 

การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี & 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 

 

เรื�อง 
สญัญาประกนัภยั 
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ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน            
การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิฉบบัดงักล่าว   
ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินสําหรับปีที�เริ�มใช้  

3. สรุปนโยบายการบัญชีที-สาํคัญ 

การแบง่ปันสว่นทนุ 

กองทนุจะบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจา่ยเงินปันผล 

การวดัคา่เงินลงทนุ 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทุน ณ วนัที�กองทนุมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทนุประกอบด้วยรายจา่ยซื &อเงินลงทนุและคา่ใช้จา่ยโดยตรงทั &งสิ &นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุ
นั &น 

- เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ�งจะประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระโดย
กําหนดให้มีการประเมินราคาทุก 2 ปี และจดัให้มีการสอบทานการประเมินราคาอย่างน้อยทุกหนึ�งปีนบัแต่
วนัที�มีการประเมินราคาครั &งลา่สดุไปแล้ว  

- เงินลงทนุในกองทนุรวม แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินตอ่หน่วยลงทนุครั &งล่าสดุของ
วนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทนุสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ &นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมลูคา่ยุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทนุ ณ วนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที�จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ &าหนกั 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย โดยกองทุนจะตดับญัชีเป็นคา่ใช้จ่ายตามวิธี
เส้นตรงภายในระยะเวลา 2 ปี 

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย 

รายได้ดอกเบี &ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง     

รายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ประโยชน์ที�ต้องจา่ยตามสญัญาเชา่จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเป็นส่วนหนึ�งของคา่เช่าทั &งสิ &นตามสญัญา คา่เช่า
ที�อาจเกิดขึ &นจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุในรอบบญัชีที�มีรายการดงักลา่ว 

คา่ใช้จา่ยบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง  
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กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ย ณ วนัที�จําหนา่ยเงินลงทนุ 

การใช้ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั &งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี &สิน 
และการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัสินทรัพย์และหนี &สินที�อาจเกิดขึ &น ซึ�งผลที�เกิดขึ &นจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวน
ที�ประมาณไว้     

4. กาํไรสะสมต้นปี 
  บาท 

  2556 

รายได้จากการลงทนุสทุธิสะสม (เริ�มสะสม  7 ก.พ. 55)  38,867,120.59 

กําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 55) 478,283.27 

กําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 7 ก.พ. 55)   87,848,821.76 

กําไรสะสมต้นปี  127,194,225.62 

5. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินลงทุนในห้องชุดของ “อาคารโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส” 
อาคารตั &งอยู่ เลขที�  88 ซอยสุขุม วิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุม วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยกองทนุเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในห้องชดุจํานวน 137 ห้องชดุ พื &นที�รวม 23,626.49 ตาราง
เมตร(ตามหนงัสือกรรมสิทธิPห้องชุด) จากจํานวนห้องชดุทั &งหมดของอาคารโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์
เซส จํานวน 333 ห้องชดุ กองทนุซื &อห้องชดุดงักลา่วในราคาทั &งสิ &น 2,365.00 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดงันี & 

รายการทรัพย์สิน  ซื &อจาก  บาท 
ห้องชุดรวม 133 ห้องชุด แบ่งเป็น 
ร้านค้า 42 ห้องชดุ พกัอาศยั 91 ห้อง
ชดุ (รวมสํานกังาน 2 ห้องชดุ) 

 กองทนุรวมซิตี &แอสเสท (บริหารจดัการ
โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ    
เอ็มเอฟซี จํากดั มหาชน) 

 

2,032,210,000.00 

พื &นที� เช่าค้าปลีก 1 ห้องชุด เลขที� 
88/27  

 บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั  4,650,000.00 

พื &นที�พกัอาศยั 1 ห้องชดุ เลขที� 88/55  บริษัท สวนสาทร (ประเทศไทย) จํากดั  4,380,000.00 

พื &นที�พกัอาศยั 1 ห้องชดุ เลขที� 88/70  บริษัท สาทรเรีย จํากดั  4,380,000.00 

พื &นที�พกัอาศยั 1 ห้องชดุ เลขที� 88/85  บริกตนั อินเวสเม้นท์ โฮลดิ &ง พีทีอี ลิมิเต็ด  4,380,000.00 
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รายการทรัพย์สิน  ซื &อจาก  บาท 

คา่เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแตง่สว่น
ควบ ระบบสาธารณูปโภค และ
อปุกรณ์อื�นๆ  

 

 

บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 

315,000,000.00 

ในระหว่างปี 2556 กองทุนได้ให้บริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี & คอนซัลแทนท์ 
จํากัด ประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที� 7 
กุมภาพนัธ์ 2557 ระบุว่าใช้วิธีการประเมินราคาตามวีธีคิดรายได้ (Income Approach Method) โดยมี
รายละเอียดดงันี & 

 

ทรัพย์สิน  วนัที�ประเมินราคา  ราคาประเมิน(บาท) 

อาคารโครงการ เอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซส  27 ธนัวาคม 2556  2,461,000,000.00 

ดงันั &น กองทนุได้บนัทึกกําไรสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ &นไว้ในงบกําไรขาดทนุสําหรับงวดสิ &นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 
เป็นจํานวน 7.00 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2555 กองทุนได้ให้บริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท 15 ที�ปรึกษาธุรกิจ จํากดั ประเมินราคา
เงินลงทนุ ในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวนัที� 25 มกราคม 2556 ระบวุ่าใช้
วิธีการประเมินราคาตามวีธีคดิรายได้ (Income Approach Method) โดยมีรายละเอียดดงันี & 

ทรัพย์สิน  วนัที�ประเมินราคา  ราคาประเมิน(บาท) 

อาคารโครงการ เอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซส  28 ธนัวาคม 2555  2,454,000,000.00 

ดงันั &น กองทนุได้บนัทึกกําไรสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ &นไว้ในงบกําไรขาดทนุสําหรับงวดสิ &นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2555  
เป็นจํานวน 87.73 ล้านบาท 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

 บาท อตัราดอกเบี &ย (%) 

ธนาคาร 2556 2555 2556  2555 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 16,461,604.79  1,009,580.61  0.125  0.125 
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7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี & 

                 คา่ใช้จา่ย                 อตัราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม 

คา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้นจะถกูคํานวณเป็นรายเดือน 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที-เกี-ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที�สําคญักบับริษัทจดัการและกิจการอื�น ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจดัการและกองทุน รายการที�สําคญัดงักล่าวสําหรับงวดสิ &นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2555 มีดงัตอ่ไปนี & 

 บาท   

 2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 2,982,354.06 5,236,287.60 ตามที�ระบใุนหนงัสอืชี &ชวน (ดหูมายเหต ุ7) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 662,745.35  1,163,619.47  ตามที�ระบใุนหนงัสอืชี &ชวน (ดหูมายเหต ุ7) 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,033,954.22  -  ตามที�ระบใุนหนงัสอืชี &ชวน (ดหูมายเหต ุ7) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 674,212.06  -  ตามที�ระบใุนหนงัสอืชี &ชวน (ดหูมายเหต ุ7) 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)      

ดอกเบี &ยรับ -  241,302.69  ราคาตลาด 

บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ซื &อเงินลงทนุ -  319,650,000.00  ตามที�ระบใุนสญัญา (ดหูมายเหต ุ5) 

รายได้คา่เชา่ 164,049,999.96  147,079,310.34  ตามที�ระบใุนสญัญา 

บริษัท สวนสาทร (ประเทศไทย) จํากดั   

ซื &อเงินลงทนุ -  4,380,000.00  ตามที�ระบใุนสญัญา (ดหูมายเหต ุ5) 

บริษัท สาทรเรีย จํากดั     

ซื &อเงินลงทนุ -  4,380,000.00  ตามที�ระบใุนสญัญา (ดหูมายเหต ุ5) 
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 บาท   

 2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

บริกตนั อินเวสเม้นท์ โฮลดิ &ง พีทีอี ลมิิเต็ด   

ซื &อเงินลงทนุ -  4,380,000.00  ตามที�ระบใุนสญัญา (ดหูมายเหต ุ5) 

กองทนุรวมซิตี &แอสเสท      

ซื &อเงินลงทนุ -  2,032,210,000.00  ตามที�ระบใุนสญัญา (ดหูมายเหต ุ5) 

 

ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทนุมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนัดงันี &  

 บาท 

 2556  2555 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจา่ย -  509,351.18 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจา่ย -   113,189.15 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจา่ย 1,004,201.77  - 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจา่ย 223,155.96  - 

บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั    

เงินประกนัการเชา่ 1,811,861.14  85,752,780.35 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท 

 

ชื�อบริษัท 
 
ประเทศ 

 
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั (เดมิเป็น
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
ยโูอบี (ไทย) จํากดั) ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริษัทจดัการกองทนุรวม  
ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริษัทใหญ่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
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ชื�อบริษัท 
 
ประเทศ 

 
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 
บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั เป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินทั &งหมดของกองทนุ 
บริษัท สวนสาทร (ประเทศไทย) จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริ ษัทในเครือของบริ ษัท  สวนอรพิน ท์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัท สาทรเรีย จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริ ษัทในเครือของบริ ษัท  สวนอรพิน ท์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 
บริกตนั อินเวสเม้นท์ โฮลดิ &ง พีทีอี ลิมิเต็ด ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริษัทในเครือของบริษัท สวนอรพินท์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 
กองทนุรวมซิตี & แอสเสท ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากัด 

และ บริกตนั อินเวสเม้นท์ โฮลดิ &ง พีทีอี  ลิมิ
เต็ด เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน ร้อยละ 15.72 
และ 78.79 ตามลําดบั 

สัญญาเช่าห้องชุด 

เมื�อวนัที� 8 กมุภาพนัธ์ 2555 กองทนุได้ทําสญัญาให้เชา่ห้องชดุในอาคารโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส 
กบับริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที�สญัญามีผลใช้บงัคบั โดยมี
อตัราคา่เชา่ปีละ 102.43 ล้านบาท ซึ�งผู้ เช่าจะจ่ายชําระเดือนละ 8.54 ล้านบาท และมีเงินประกนัการเช่า 140 
ล้านบาท โดยกองทนุจะนําเงินประกนันี &ฝากไว้ในบญัชีธนาคารภายใต้ชื�อกองทนุ ทั &งนี &กองทุนมีสิทธิที�จะถอน
เงินจากบญัชีเงินฝากที�เป็นเงินประกนันี &ได้ทนัทีกรณีที�ผู้ เชา่ผิดนดัชําระ  

 

สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื-องมือ 

เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2555 กองทนุได้ทําสญัญาให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแต่ง และเครื�องมือในอาคาร
โครงการเอท ทองหลอ่ เรสซิเดนส์เซสกบับริษัท สวนอรพินท์ (ประเทศไทย) จํากดั มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี นบั
จากวนัที�สญัญามีผลใช้บงัคบั โดยมีอตัราคา่เชา่ปีละ 61.62 ล้านบาท ซึ�งผู้ เช่าจะจ่ายชําระเดือนละ 5.14 ล้าน
บาท และใช้เงินประกันการเช่าร่วมกับสญัญาเช่าห้องชุด ทั &งนี &กองทุนมีสิทธิที�จะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากที�
เป็นเงินประกนันี &ได้ทนัทีกรณีที�ผู้ เชา่ผิดนดัชําระ 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินประกนัการเชา่คงเหลือสรุปได้ดงันี & 

 บาท 

 2556  2555 

เงินประกนัเริ�มแรก/ ยกมา ณ วนัต้นปี 85,752,780.35      140,000,000.00 

บวก: ดอกเบี &ยรับ 59,080.79            252,780.35 

หกั: สว่นที�กองทนุถอนเงินจากบญัชีเนื�องจากผู้ เชา่ผิดนดัชําระ (84,000,000.00)     (54,500,000.00) 

เงินประกนัคงเหลือ ณ วนัปลายปี 1,811,861.14         85,752,780.35 

9. ข้อมูลเกี-ยวกับการซื )อขายเงนิลงทุน 

กองทนุได้ซื &อขายเงินลงทนุในระหวา่งงวดสิ &นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทนุในตั�วสญัญาใช้
เงินเป็นจํานวนเงิน 204.56 ล้านบาท (งวด 2555: จํานวนเงิน 2,595.21 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.19 
(งวด 2555: ร้อยละ 107.33) ตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 

10. การแบ่งปันส่วนทุน 

ในระหวา่งปี 2556 
เมื�อวนัที� 4 ธันวาคม 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.164 บาทรวมเป็นเงิน 38.87

ล้านบาท 
เมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.163 บาทรวมเป็นเงิน 38.63

ล้านบาท 
เมื�อวนัที� 6 มิถนุายน 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.161 บาทรวมเป็นเงิน 38.15 

ล้านบาท 
เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.165 บาทรวมเป็นเงิน 39.11 

ล้านบาท 
 
ในระหวา่งปี 2555 
เมื�อวันที� 21 พฤศจิกายน 2555 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหน่วยละ 0.164 บาทรวมเป็นเงิน 

38.87 ล้านบาท 
เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2555 กองทนุได้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.26 บาทรวมเป็นเงิน 61.62 

ล้านบาท 
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11. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื-องมือทางการเงนิ 

กองทนุไมมี่นโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที�เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื�อการเก็งกําไร
หรือการค้า 

มลูคา่ยตุธิรรม 

เนื�องจากสินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินของกองทนุ ณ วนัที�ในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั &น 
ดงันั &นกองทุนเชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมีสาระสําคญั               

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี &ย 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี &ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี &อาจจะเพิ�มขึ &นหรือลดลง เมื�ออัตราดอกเบี &ยใน
ท้องตลาดมีการเปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี &ยในท้องตลาดเพิ�มสูงขึ &น ราคาตราสารหนี &จะลดลง 
และหากอตัราดอกเบี &ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี &จะมีราคาเพิ�มสงูขึ &น ยิ�งตราสารหนี &มีอายยุาวเท่าไร 
ราคาของตราสารหนี &นั &นก็จะมีความออ่นไหวตอ่การปรับตวัของอตัราดอกเบี &ยมากขึ &นเทา่นั &น 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

กองทุนมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที�ระบไุว้ในเครื�องมือทาง
การเงิน  เนื�องจากกองทุนมีลูกหนี &   อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลา
อนัสั &น กองทนุจงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี & 

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี &สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั &นจึงไม่มีความเสี�ยงจากอัตรา
แลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีรายได้จากการให้เช่าห้องชุด ซึ�งขึ &นอยู่กับปัจจัยทั &งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั &งภาวะเศรษฐกิจและการเมืองและสถานการณ์ตลาดทนุและตลาดเงิน 

12. ภาระผูกพันจากสัญญาเช่า 

รายได้ตามสญัญาเชา่ดําเนินงาน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงินขั &นตํ�าที�จะได้รับในอนาคตทั &งสิ &นภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานที�ยกเลิก
ไมไ่ด้มีดงันี &  
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 บาท  
สญัญาเชา่ที�ครบกําหนดภายในหนึ�งปี 16,970,689.70   

13. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวันที� 31 มกราคม 2557 บริษัทจดัการได้จดัทําหนงัสือตกลงที�จะต่ออายุการเช่ากับบริษัท สวนอรพินท์ 
(ประเทศไทย) จํากดั โดยมีระยะเวลา 3 ปี และตอ่อายทุกุๆ 3 ปี อีก 2 ครั &ง รวมเป็น 9 ปี ซึ�งมีอตัราคา่เชา่ดงันี & 

รอบระยะเวลา  บาท 

ปีที� 1  99,540,000  

ปีที� 2  107,440,000  

ปีที� 3  126,400,000  

ปีที� 4  142,200,000  

ปีที� 5  158,000,000  

ปีที� 6  169,850,000  

ปีที� 7  201,450,000  

ปีที� 8  233,050,000 

ปีที� 9  240,950,000  

14. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินนี &ได้รับการอนมุตัใิห้ออกโดยผู้ มีอํานาจของกองทนุเมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2557 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื-องจากการที-ใช้บริการบุคคลอื-นๆ 

ลาํดับ บริษัทที-ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ 

ที-ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื�อใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 

การตดัสินใจลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3 ธนาคารออมสิน 
4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 
5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 
6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 
7 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ &งคอร์ปอเรชั�น จํากดั 
8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบชิิ ยเูอฟเจ จํากดั 
9 ธนาคาร ซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 
11 ธนาคาร ฮอ่งกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ &งคอร์ปอเรชั�น จํากดั 
12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
13 ธนาคาร มิซโูฮ คอร์ปอเรท จํากดั 
14 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ 
15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ &ง คอร์ปอเรชั�น 
16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 
17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 
18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
20 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 
21 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
22 ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
23 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
25 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
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ลาํดับ บริษัทที-ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ 

ที-ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพื�อใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 

การตดัสินใจลงทนุ 
 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
31 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 
32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี & จํากดั 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 
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รายชื-อบุคคลที-เกี-ยวข้องกับการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 

ประจาํปี 2556 
 
 

    รายชื-อบุคคลที-เกี-ยวข้อง 
      
   

ไมมี่รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 
   

 

หมายเหตุ :  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกับบุคคลที-เกี-ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที-
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที- Website ของ บลจ. ที- http://www.uobam.co.th/tha/about/news.php  
หรือที- Website ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที- 
http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** การลงทนุมีความเสี-ยง ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทนุ **
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